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PRESENTATIE:

• Stand van zaken financiën

• Ontwikkelingen en trends 

• Lokale verbetermaatregelen jeugdhulp

• Aanpak wachttijden



VOORAF:

• Financieel risico over de jaren 2018, 2019 en 2020 � structureel tekort!?

• Sturing op basis van set verbetermaatregelen 

• Verbetermaatregelen voorkomen nog hogere kosten

• Zowel vanuit regio als gemeente actieve lobby richting ministerie

• Werken aan basis op orde én transformatie van inzet jeugdhulp

Met als doel:

• Inwoners krijgen altijd hulp die nodig is

• Betere inzet van snelle en passende zorg BLIJFT DIT HOUDBAAR !!!

voor inwoners 

• Terugdringen van specialistische dure hulp



STAND VAN ZAKEN FINANCIËN
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STAND VAN ZAKEN FINANCIËN (berap 2019)

Begrotingsverschil 2019: - € 1.361,107,00

Retour jaarrekening HvB 17 en 18: € 511.836,00

1e prognose 2019 regio (maart 19): - € 972.119,00

Geschat tekort 2019: - € 1.821.390,00

Raadsinformatiebrief 12 sept. 2019: 2de prognose 2019 regio

Raad december 2019: 2de herijkte deelbegroting jeugd 2019

Werkelijk resultaat in jaarrekening 2019



Opvallende cijfers Oisterwijk 2019

- 1e kwartaal 2019: stijging aantal cliënten van 394 naar 422
- Vanaf begin transitie landelijke stijging 12% � Oisterwijk 21%

- Inzet zorg 
- de grootste kostenpost betreft met name jeugd-GGZ

- hoge intensiteit en lange trajecten

- Verblijf
- Aantallen zijn licht afgenomen � trajectduur fluctueert

- Landelijke inkoop (waaronder De Hondsberg): stijging aantal cliënten 

(van 14 naar 21) met 50% over 1 jaar 

- Verwijzingen huisarts
- Huisartsen stijging 10% over 1 jaar, Sociaal Team daling 10%.



Verbetermaatregelen stavaza (juni 2019)

Toelichting regionale radenavond 26 juni 2019

Inzet schakelteam bij toegang: controle indicaties boven € 50.000,00 bij 
opvallende zorg

• 17 beoordelingen � 2 aanpassingen indicatie � besparing ca € 50.000,00

• Regio: 600 beoordelingen � ca. 100 aanpassingen � besparing ca € 1,8 mln



Verbetermaatregelen stavaza (juni 2019)

Inzet POH Jeugd GGZ

• Vanaf 2020 structurele inzet POH Jeugd GGZ: uitrol naar alle gemeenten

• Gesprekken met aanbieders POH Jeugd, huisartsen en ST 

• Aanscherping opdracht POH Jeugd 2019 : uitbreiden huisartsen

• Businesscase pilot Hilvarenbeek � besparing ca € 28.000,00 na 4 mnd

Toetsing verwijzingen medisch domein

• Technische toetsing achteraf door backoffice: inzicht voor gesprek met aanbieders en 
huisartsen

Onderwijs en Zorg

• Onderzoek naar inzet jeugdhulptrajecten binnen onderwijs

• Start pilot OC Leijpark Tilburg: inzet van zorg zonder beschikking in kleuterklassen 



En verder:

• Doorontwikkeling op kwaliteit aanbieders via contractmanagement

• Sturing op toegang jeugdhulp via Sociaal Team

• Zichtbaarheid Sociaal Team voor partners

• Kwaliteitscontrole inzet indicaties

• Inzet regelvrij budget (maatpact)

• Lobby ministerie



Aanpak wachttijden

Acties/resultaten:

- Inzicht in wachttijden
- via websites aanbieder en Wegwijzer (voorbeeld Sterk Huis)
https://www.sterkhuis.nl/wachttijden/

- Monitoring wachttijden via declaratiesysteem

- Handhaving vanuit contractmanagement: voorbeeld inzet 
overbruggingszorg

- Wachttijdbeleving – communicatie verbeteren vanuit 
klantperspectief

Achtergrondinformatie in handout


