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Geachte raadsleden, 

Op uitnodiging van het Algemeen Bestuur van de Hart van Brabant-gemeenten informeren wij,  de 
bestuurscommissie Jeugd, u met deze raadsinformatiebrief over de stand van zaken Jeugdhulp in 
onze regio.  

Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant en de installatie van de 
bestuurscommissie Jeugd is het gezamenlijke opdrachtgeverschap voor de uitvoering van de 
bovenlokale taken voor de jeugdhulp bekrachtigd. Als bestuurscommissie Jeugd voeren we het 
regionaal beleidskader ‘Samen voor de Jeugd’ uit, dat u in 2014 vaststelde. De regio heeft gekozen 
voor een gastheermodel. De bestuurscommissie monitort de voortgang op inhoud en proces en 
houdt bestuurlijk toezicht op de uitvoering. Het Uitvoeringplan Jeugdhulp 2015 is daarbij de leidraad.  

Met deze informatiebrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de volgende 
onderwerpen:  

1. Een korte terugblik op 2015 
2. Financiële analyse naar aanleiding van de meicirculaire 2015 
3. Uitgangspunten regionale inkoop jeugdhulp 2016 
4. Innovatie  
5. Informatievoorziening 
6. Actieplan Jongerenparticipatie 
7. Vooruitblik en planning besluiten 2015  
 
In deze brief informeren we u over de recente ontwikkelingen. In het najaar leggen we u ter 
vaststelling de financiën Jeugdhulp voor. 
Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.  

 
Hartelijke groet, 
Namens de bestuurscommissie Jeugd Hart van Brabant 

 

Bernd Roks 
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1 Korte terugblik 

Vanaf 1 januari 2015 is de organisatie van de regionale jeugdhulp feitelijk van start gegaan.  
Daarbij hanteren we de uitgangspunten die de negen gemeenteraden van Hart van Brabant met het 
"Regionaal beleidskader jeugdhulp 2015 - 2017" hebben vastgesteld. In dit regionaal beleidskader is 
vastgesteld dat we in 2015 uitgaan van continuïteit van hulpverlening en een ‘zachte landing’, zodat  
kinderen/jongeren de hulp krijgen die zij nodig hebben. Het jaar 2015 beschouwen we als 
overbruggingsjaar. De komende periode gaan we over van de overname van taken van de provincie 
en het Rijk (transitie) naar de daadwerkelijke vernieuwing binnen de jeugdhulp (transformatie). Het 
eerste half jaar van 2015 hebben we ons gericht op de optimalisering van de uitvoeringsprocessen, 
training en opleiding van de medewerkers in de Toegang/wijkteams en het afstemmen van de 
werkwijzen. Met deze aanpak willen we de financiële risico’s te beperken en de kwaliteit van zorg 
zoveel mogelijk waarborgen. Hier is in het beleidskader rekening mee gehouden. In onderstaand 
figuur ziet u de verschuivende verhouding tussen de verantwoordelijkheid om continuïteit te bieden 
en de wens om te vernieuwen, in relatie tot de financiële taakstelling. 
 

In 2015 en de komende jaren willen we toegroeien naar vernieuwing. De financiële ruimte zal 
krimpen. Dit noodzaakt ons keuzes te maken, het ondersteuningsaanbod te verbeteren waar dat 
mogelijk is en te vernieuwen. Samen met onze partners, ondernemers en inwoners. Dit proces willen 
we zorgvuldig doorlopen. De transformatie is een proces van jaren waarin we ons (inkoop)beleid 
stapsgewijs zullen doorontwikkelen. 

De voorbereidingen voor de inkoop van de regionale jeugdhulp 2016 zijn in volle gang. In deze brief 
brengen we u op de hoogte van de gehanteerde uitgangspunten met ruimte voor vernieuwing. Op 
basis van de eerste ervaringen voeren we verbeteringen door (‘Quick wins’).  
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Parallel aan dit traject bereiden we ons voor op de inkoop van 2017. Voor de inkoop van de regionale 
jeugdhulp 2017 ontwikkelen we een nieuwe bekostigingsmethodiek. Daarnaast stimuleren we 
innovatie waarbij inwoners, ondernemers, onderwijs en overheid samen kansrijke initiatieven 
ondersteunen om snel de juiste hulp in te zetten (om terugvallen op dure, gespecialiseerde hulp voor 
te zijn). Uiteraard betrekken we zoveel als mogelijk jongeren (ervaringsdeskundig in jeugdhulp, maar 
ook andere jongeren) en  cliëntvertegenwoordigers om ervaringen te delen en nieuwe ideeën te 
verzamelen. In deze brief informeren we u over deze trajecten.  
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2 Financiële analyse 

Eerder hebben wij u, via een informatienota, op de hoogte gebracht van de financiële risico's 2015 
rondom de inkoop van de regionale jeugdzorg. Er was een actueel risico van € 7,9 miljoen ten 
gevolge van de voorlopige gunning van de contracten voor jeugdzorg gebaseerd op ramingen van 
zorgvolumes 2014.  

Inmiddels is er een meer actueel beeld van de zorgvolumes 2014 waarop we definitief kunnen gaan 
gunnen, is de meicirculaire 2015 ontvangen en beschikken we over de uitkomsten van de 
budgetverschillenanalyse van het landelijke "Ondersteuningsteam Decentralisaties" (OTD) . 

De meicirculaire 2015 laat ons de volgende financiële ontwikkelingen zien voor de deelbegroting 
Jeugd Hart van Brabant 2015 en verder. 

 

 

Stand van zaken herijking financiële risico's lokale en bovenlokale deelbegroting Jeugd 2015 

Inkoop  lokale en regionale Jeugdhulp:  
Conform het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) worden zorgaanbieders van lokale en 
bovenlokale jeugdzorg op 85% van het werkelijk zorgvolume 2014 gegund. Eerder werd op basis van 
de voorlopige gunning het risico op overschrijding van de budgettaire kaders voor regionale inkoop 
ingeschat op € 7,9 mln. . Op basis van de realisatiecijfers 2014 wordt het risico op overschrijding 
bijgesteld naar N € 6,1 mln.  

Op basis van de meest actuele inzichten wordt het risico op overschrijding van de budgettaire kaders 
voor lokaal ingekochte jeugdzorg N € 1,2 mln. Daarbij wordt de kanttekening geplaats dat bij een 
aantal contracten is ingekocht op resultaat waarbij 0-uren contracten zijn afgesproken. Het risico op 
overschrijding van deze contracten is op dit moment lastig in te schatten.  

Meicirculaire 2015 en uitkomsten budgetverschillenanalyse  
Zoals in de decembercirculaire 2014 toegelicht heeft de besluitvorming in het kader van de Wet 
langdurige zorg (Wlz) ertoe geleid dat minder cliënten onder de Jeugdwet zijn komen te vallen. Als 
gevolg hiervan wordt de integratie-uitkering sociaal domein structureel verlaagd. In een bestuurlijk 
overleg met de VNG  zijn vorig jaar afspraken gemaakt over de wijze van verrekening van de  

 

middelen voor Wlz-indiceerbaren tussen het Rijk en  gemeenten. Voor de hoogte van het bedrag 
waarmee het gemeentelijk kader wordt bijgesteld is bestuurlijk afgesproken dat de uitname in 2015 
macro wordt gemaximeerd op € 109 miljoen voor de Jeugdwet. De feitelijke verrekening per 
gemeente heeft plaatsgevonden bij de meicirculaire 2015. Voor de regio Hart van Brabant betekent 
dit een neerwaartse bijstelling van de integratie-uitkering van N € 3,0 mln. (N= nadeel) Naast de 
uitname ten gevolge van de Wlz hebben diverse andere mutaties plaatsgevonden waardoor de 
integratie-uitkering nader is bijgesteld met N € 0,5 mln.      

Bedragen x € 1.000.000 2015 2016 2017 2018 2019

Jeugdbudget bij meicirculaire 2014 101,9 100,5 97,1 97,7 97,7

Uitname Wlz -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Effect doorvoeren AWBZ-realisatie 2014 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7

Taakmutaties / indexaties etc.  bij meicirculaire 2015 0,0 -0,7 0,4 0,1 0,1

Nominale mutatie (incl. effect invoering herverdeelmodel) -0,5 -0,8 -0,6 -0,6 -0,5

Jeugdbudget bij meicirculaire 2015 98,4 93,3 91,2 91,5 91,6
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Uit de verschillenanalyse OTD is gebleken dat ruim 13.000 cliënten hebben gekozen voor het Wlz-
overgangsrecht. Zij blijven de zorg via het zorgkantoor ontvangen. Ruim twee derde deel van de 
beschreven doelgroep is jonger dan 18 jaar. Met name ten gevolge van deze ontwikkeling worden de 
pgb verplichtingen bij de aangesloten gemeenten in het Hart van Brabant in gezamenlijkheid V € 4,9 
mln. (V = voordeel) neerwaarts bijgesteld. Op overige budgetten is een positief risico van V € 0,3 
mln. van toepassing.  
 

Risicoreserve 

Op basis van de huidige inzichten lopen we het risico de budgettaire kaders met € 5,6 mln. te 
overschrijden. Om dit risico zo veel als mogelijk af te dekken beschikken we over een risicoreserve. 
Bij de begroting 2015 is 2% (€ 2,0 mln.) van het totale budget bestemd voor risico afdekking. Hiervan 
is € 0,5 mln. opgenomen in de lokale begroting en € 1,5 mln. in de regionale begroting. Voorgesteld 
wordt de totale € 2,0 mln. hiervoor te reserveren.  

Daarnaast wordt de bestuurscommissie geadviseerd de nog niet bestede regionale 
innovatiemiddelen (€ 3,0 mln.) beschikbaar te houden voor het afdekken van het huidige 
gekwantificeerde risico van € 5,6 mln. In totaliteit is er dan nog een bedrag van € 0,6 mln. niet 
afgedekt.  

De regio Hart van Brabant heeft onlangs bij het ministerie van VWS een compensatieverzoek 
ingediend voor de negatieve effecten van het woonplaatsbeginsel die tot onevenredige kosten leiden 
in relatie tot de ontvangen integratie-uitkering. Op basis van onderliggende cijfers bedraagt het 
compensatieverzoek € 1,2 mln. In de septembercirculaire wordt door het ministerie bekend gemaakt 
wat de verdeling wordt van het rijksbrede budget (€ 20 miljoen) dat beschikbaar is voor de 
compensatie.     

 

Overige risico's 

Het huidige gekwantificeerde risicobeeld betreft een momentopname. Omdat op dit moment nog 
onvoldoende inzicht bestaat in de werkelijke zorgvraag is er nog onvoldoende zicht op de uitnutting 
van de contracten en daarmee een prognose van de zorgkosten t/m einde van het jaar. Op dit 
moment wordt daar wel aan gewerkt door middel van het in beeld brengen van de eerste vier 
maanden zorgconsumptie.  

We moeten daarnaast vaststellen dat het definitief vaststellen van de budgetplafonds als onderdeel 
van het inkoopproces 2015 mogelijk een aanzuigende werking heeft op het gebruik van 
persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Dit risico treedt op zodra contracten vollopen en er alleen nog 
maar instroom kan plaatsvinden via pgb’s. Op dit moment zijn de effecten hiervan moeilijk in te 
schatten evenals de daadwerkelijke zorgbehoefte in relatie tot de vastgestelde plafonds.  

 
Voorlopig financieel inkoopkader 2016 

Met de publicatie van de meicirculaire 2015 zijn ook de budgetten jeugdzorg bekend gemaakt. Ten 
opzichte van de septembercirculaire 2014 is het budget voor Jeugdzorg meerjarig neerwaarts 
bijgesteld. Voor het jaar 2016 betreft het een neerwaartse bijstelling van € 8,6 mln. Dit is in de eerste 
plaats het gevolg van het verwerken van de initiële korting op het macrobudget oplopend naar 15%. 
In de tweede plaats is dit het gevolg van de bij de decembercirculaire reeds gemelde uitname Wlz en 
het met ingang van 2016 naar beneden bijstellen van het macrobudget als gevolg van de lager dan 
verwachte zorgkosten over 2014. Door het meerjarig beschikbaar stellen van extra middelen voor 
extramuraliseringseffecten en het volledig meerjarig toekennen van beschikbare groeimiddelen voor  
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de periode 2015 - 2017 wordt het effect van de korting beperkt. Daarnaast neemt het Rijk de 
capaciteitsreductie van de gesloten jeugdzorg en het verdeelvraagstuk van de over- en 
onderfinanciering van de J-GGZ voor zijn rekening.  

De gemeenten in de regio Hart van Brabant ontvangen in totaliteit € 93,3 mln. aan integratie-

uitkering voor het uitvoeren van de Jeugdzorg. De afwijking tussen de inkomsten en kostenraming 

2016 is € 9,6 miljoen nadelig. Op basis van het rijksbudget en de realisatie 2014 is het voorlopige 

financieel inkoopkader vastgesteld, onder voorbehoud van definitieve vaststelling van de 

deelbegroting jeugdhulp Hart van Brabant 2016. Derhalve wordt voorgesteld: 

- Van het beschikbare budget € 23,5 mln. te bestemmen voor lokale inkoop. Gebaseerd op het 

herijkte budget voor lokale inkoop Begroting 2015 inclusief een taakstelling voor verdere 

volumedaling van de tweedelijnszorg ; 

- Het restant (€ 59,4 mln.) te bestemmen voor regionale inkoop. Gebaseerd op herijkte budget 

voor regionale inkoop Begroting 2015 inclusief een taakstelling voor verdere volumedaling van 

de tweedelijnszorg; 

Uitgangspunten bij het opstellen van de begroting zijn: 

1. dat we eerst de lokale taken (komen op 0 uit) dekken vanuit de integratie-uitkering onderdeel 
Jeugd;  

2. het restant van de integratie-uitkering onderdeel Jeugd wordt als voorschot gestort als bijdrage 
in de regionale begroting; 

3. gedurende het jaar monitoren we en sturen we op de uitgaven en komen tot bijstelling indien 
nodig; 

4. na afloop wordt in principe op basis van werkelijk gebruik afgerekend over 3 jaar, de 
solidariteitsafspraken in acht genomen. 

Dit conform de systematiek waarop de begroting 2015 ook is opgesteld.  

De bestuurscommissie heeft op 22 juni 2015 het voorlopig financieel kader voor de inkoop jeugdhulp 
van 2016 vastgesteld onder voorbehoud van de definitieve vaststelling begroting Hart van Brabant 
door u als gemeenteraad in het najaar. Deze begroting wordt als uitgangspunt gehanteerd voor het 
inkooptraject 2016.  Zie verder onder paragraaf 3 Uitgangspunten regionale inkoop jeugdhulp 2016. 
NB: De budgetten voor 2016 zijn bekend gemaakt in de meicirculaire 2015. De regio gaat er in 2016  
€ 8,6 mln. (incl. 3,0 mln. Wlz) op achteruit en ook voor 2017 is er een (forse) achteruitgang in de 
rijksuitkeringen.  
 
Omdat er momenteel nauwelijks inzicht is in de werkelijke zorgkosten van de individuele gemeenten 
bemoeilijkt dit het maken van een "harde" begroting 2016. De transitie is een feit, maar moet nog 
stevig(er) ingebed worden. Sturing is, vanwege alle variabelen en het uitgangspunt om in 2015 
continuïteit van zorg te bieden, nog nauwelijks mogelijk. In fasen groeien we naar de nieuwe situatie 
toe. Per 2017 wordt er met een nieuw inkoopmodel begonnen. Derhalve wordt rondom solidariteit 
een voorstel voorbereid om de afspraken 2015 rondom solidariteit onverkort voort te zetten voor 
2016 en 2017.  
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3 Uitgangspunten regionale inkoop jeugdhulp 2016 

 
Eerdere besluiten 

In 2014 hebben de negen gemeenten in de regio Hart van Brabant de uitgangspunten voor de 
regionale jeugdhulp vastgesteld.  Daarbij is gekozen voor een "zachte landing" in 2015 om de 
overgangsproblemen voor cliënten tot een minimum te beperken. Een belangrijk onderdeel van de 
"zachte landing" was dat de bestaande inkoopcontracten en -subsidies uit het oude 
financieringsstelsel in het eerste jaar zoveel mogelijk zijn voortgezet. 

Doelen en ambities 

In het Regionaal Beleidskader Jeugdhulp (2014) en het voorafgaande Functioneel Ontwerp (2013) zijn 
de doelen en ambities vastgelegd voor  de inkoop. De kernpunten in het regionaal beleid zijn onder 
andere "één gezin, één plan, één regisseur", ondersteuning dichtbij, maatwerk en ruimte voor de 
professional. 
 
Op het gebied van inkoop zijn de volgende doelen en ambities vastgelegd (citaat): 

 

 Er komt een nieuwe ordening met nieuwe arrangementen, op basis van leefdomeinen en/of de 
meest voorkomende problematieken en klantgroepen. Keuzes worden door gemeenten gemaakt 
in samenspraak met aanbieders. 

 Gemeenten vragen om een gevarieerd aanbod naar duur, intensiteit, gehanteerde methodieken 
en kosten zodat maatwerk en keuzemogelijkheden voor de  inwoner zijn gewaarborgd. 

 Gemeenten vragen aanbieders waarborgen met betrekking tot de continuïteit en samenhang van 
het aanbod op cliëntniveau. De aanbieders bepalen zelf hoe ze dit realiseren. 

 Gemeenten vragen een aanbod dat effectief en doelmatig is. Aanbieders realiseren dit door het 
verminderen van versnippering, minder regeldruk, eerder ingrijpen en het benutten van eigen 
kracht en vrijwillige inzet (sociale netwerk en civil society). 

 Meerdere partijen bieden de functies informatie, advies en lichte (pedagogische) hulpverlening 
om inwoners de keuzevrijheid te bieden. 

 Voor het enkelvoudige aanbod is het belang van keuzevrijheid voor de inwoner leidend. In dit 
volume is dus sprake van een zekere mate van concurrentie. 

 
De hierna volgende uitgangspunten voor de regionale inkoop van jeugdhulp voor  2016 vallen binnen 
deze eerder door u vastgestelde kaders. 
 

Op weg naar arrangementen  

In het Regionaal Beleidskader is vastgelegd om op termijn over te gaan op arrangementen jeugdhulp. 
In overleg met de aanbieders gaan we invulling geven aan de arrangementen. De doelstelling van 
arrangementen is het beter laten aansluiten van de hulp en ondersteuning  op de veranderende 
maatschappij en om de transformatie vorm te geven. Arrangementen maken het mogelijk om beter 
aan te sluiten op een veranderende zorgvraag en teruglopende budgetten. De arrangementen  

 

worden bepaald op basis van leefdomeinen en/of de meest voorkomende problematiek en 
klantgroepen.  Hierbij is resultaat gestuurde contractering een essentieel onderdeel.  In 2016 gaan 
we proefdraaien met arrangementen. Deze worden daartoe uitgewerkt in samenwerking met  
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jeugdhulpaanbieders, inwoners en cliënten. De verantwoording loopt volgens zowel het oude als het 
nieuwe systeem, om een optimale financiële overgang te kunnen garanderen. In de contractering 
voor 2017 worden de resultaten hiervan  meegenomen en aangesloten op de situatie in de 
gemeenten in Hart van Brabant.  

 
Uitgangspunten inkoop 2016 

Het bovenstaande heeft geresulteerd in de volgende uitgangspunten voor het inkoopkader 2016: 

 
Wijze van contracteren en overgang naar arrangementen 
In de periode 2015/2016 vindt een geleidelijke overgang plaats van productgerichte inkoop naar 
resultaatgerichte inkoop via arrangementen. De uitwerking van arrangementen zal plaatsvinden in 
de periode juni-november 2015 in samenspraak tussen gemeenten, zorgaanbieders en andere 
betrokkenen. De grotere zorgaanbieders in de regio worden verplicht om per 1-1-2016 te gaan 
registreren op basis van arrangementen, naast de registratie op basis van productcodes. Een 
volledige omschakeling naar arrangementen wordt gerealiseerd per 1-1-2017. 
 
In 2016 krijgen de grotere zorgaanbieders in de regio  een individueel contract met een 
budgetplafond. De overige aanbieders op het terrein van de jeugd-GGZ en jeugd- en opvoedhulp 
krijgen een nuluren-contract met een collectief budgetplafond per zorgsoort. Nieuwe aanbieders 
kunnen daarmee ook een contract krijgen, mits zij voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De 
overige aanbieders van zorg aan jeugdigen met een beperking (voormalig AWBZ) kunnen hun 
diensten leveren via pgb’s. De middelen hiervoor worden toegevoegd aan de lokale budgetten 
jeugdhulp, omdat pgb's via de individuele gemeenten worden verstrekt. 
 
Ter voorbereiding op de inkoop 2017 zal vóór mei 2016 worden bekeken of het voor bepaalde 
zorgproducten een financieel en/of maatschappelijk voordeel oplevert om deze onder te brengen in 
een algemene voorziening in plaats van ze aan te bieden als tweedelijns jeugdhulp. Daarbij wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan het koppelen van de basis-GGZ en dyslexie-zorg aan de toegang.  
 
Quick-wins voor 2016 
Bij de inkoop voor 2016 wordt al een aantal quick-wins doorgevoerd, vooruitlopend op de overgang 
naar resultaatgerichte inkoop van arrangementen in 2017. Hieronder de voornaamste aanpassingen: 
a. Verschillen tussen de voormalige financieringscategorieën worden zoveel mogelijk gelijk 

getrokken waar dat inhoudelijk mogelijk is. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat de zorgaanbieders in 
de jeugd- en opvoedhulp (voormalig provinciale jeugdhulp) vanaf 2016 een inkoopcontract 
krijgen in plaats van subsidie. 

b. De administratieve last voor de aanbieders als gevolg van het contracteringsproces wordt 
teruggebracht. 

c. Voor 2016 wordt een algemene tariefkorting toegepast die gelijk is aan de index (tarief 2016 is 
gelijk aan tarief 2015). Daarnaast worden enkele tarieven aangepast waar dat op grond van de 
laatste inzichten mogelijk is. De voornaamste wijzigingen: 

i. Een korting van 8% op de basis GGZ om te komen tot harmonisatie met de 
specialistische GGZ; 

ii. Samenvoegen van verschillende tarieven voor verblijf en pleegzorg in verband met 
vereenvoudiging; 

iii. Een korting van 25% op vervoer bij begeleiding om aan te sluiten bij het tarief van 
het Zorgkantoor;  
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iv. Bij EED wordt een overstap gemaakt van DBC's naar een tarief per behandeling 

omwille van inzichtelijkheid en kostenbeheersing. 
d. Zorgaanbieders met een individueel budgetplafond ontvangen geen vergoeding voor een 

overschrijding van de afgesproken productie tot 5%.  
 
Het inkoopplan regionale jeugdhulp 2016 is bijgevoegd in bijlage 1 en te vinden op de website 
www.zorginregiohartvanbrabant.nl. 
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4 Innovatie 

Op 11 december 2014 hebben we als bestuurscommissie besloten om in het kalenderjaar 2015 een 
bedrag van € 500.000,- te reserveren voor het regionale traject Transformatie door Innovatie in de 
jeugdzorg, waarvan € 450.000,- ter besteding aan innovatie-initiatieven en € 50.000,- aan 
uitvoeringskosten. In verband met de financiële risico's die verbonden zijn met het regionaal 
inkooptraject kiezen we bewust voor een geleidelijke start (inzet van € 500.000 ten opzichte van de 
regionale reservering voor innovatie ad € 3,5 miljoen).  

Bij het uitvoeren van de innovatie-opgave kiezen we voor de methodiek van de netwerkinnovatie, 
ontwikkeld op basis van het concept 'Innovatief innoveren'. Schematisch kan de methode als volgt 
worden weergegeven: 

Netwerkinnovatie vraagt om een nieuw type regeling 
waarin het gezamenlijk leren en doen centraal staat en 
waar burgerparticipatie en het betrekken van onderwijs en 
onderzoek (‘quadrupple-play’1) een randvoorwaarde is. 
Door het verplicht betrekken van de verschillende partners 
in het netwerk en door openheid in het innovatieproces 
voorkomt netwerkinnovatie dat aanbieders slechts vanuit 
hun eigen belangen vernieuwing initiëren. 
Netwerkinnovatie betekent voor de gemeenten dat wij na 
moeten denken over onze rolinvulling. De gemeenten zijn 
in deze aanpak niet slechts opdrachtgever en 
subsidieverstrekker, maar partner in de innovatie opgave. 
Daarnaast hebben de gemeenten de rol van inkoper met een controlerende rol en opdrachtgever met een 
publieke verantwoordingsrol. Deze bredere rolinvulling past binnen de ontwikkeling van de participatieve 
overheid. Deze methode is ontwikkeld op basis van actuele onderzoeken op het gebied van innovatie-
management. Wij zijn van mening dat de gevonden inzichten ook toepasbaar zijn binnen het domein 
van de jeugdzorg en dat ze hier tot kwalitatief goede innovatie-initiatieven en gedragen 
systeemveranderingen zullen leiden binnen de regio Hart van Brabant. 

Tijdens de eerste netwerkbijeenkomsten (6 oktober en 8 december 2014, 26 maart, 15 april 2015 en 
28 mei) en in de landelijke discussie over de transitie jeugdzorg komen enkele vernieuwings-thema's 
met grote regelmaat terug: eigen kracht als basis, snel de juiste hulp inzetten (om terugvallen op 
dure, gespecialiseerde hulp voor te zijn) en integrale hulp: 'één gezin, één plan, één regisseur'. Die 
thema's zijn leidend in alle jeugdhulp die wij financieren, zodat we ondanks bezuinigingen de 
zorgkwaliteit in stand kunnen houden.  

Inmiddels is binnen het netwerk van Transformatie door Innovatie voor de eerste periode de keuze 
gemaakt om 'Preventie' als focus van de innovatie-initiatieven te kiezen. 

Tijdens de netwerkbijeenkomsten www.zorginregiohartvanbrabant.nl/nieuws/innovatienetwerk-
jeugd-bouwt-verder zijn rond dat thema nu acht innovatie-ideeën kort gepitcht door 
initiatiefnemers. Deelnemers aan het netwerk hebben op 28 mei jl. via een stemming besloten een  
eerste verkenningstraject op te starten, dat draait om het delen van levenservaringen van jongeren 
via een internet applicatie en het productief maken van het zo opgebouwde onderlinge vertrouwen 
in het kader van de ontwikkeling en begeleiding van jongeren. De volgende bijeenkomst wordt 
gehouden op 9 juli aanstaande. 

                                                           
1 Quadrupple play betekent een uitbreiding op de bekende triple-play of triple-helix. De vier partners in deze aanpak zijn inwoners, 
professionals/aanbieders/ondernemers, onderwijzers/onderzoekers en de overheid. 

http://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/nieuws/innovatienetwerk-jeugd-bouwt-verder
http://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/nieuws/innovatienetwerk-jeugd-bouwt-verder


 

 
 

12 

 

5 Informatievoorziening 

In de informatievoorziening over de uitvoering van de jeugdhulp zijn twee belangrijke stromen te 
onderscheiden namelijk: managementinformatie en beleidsinformatie. Managementinformatie 
levert vooral de geleverde ondersteuning in aantallen en de daaraan verbonden kosten. De 
beleidsinformatie gaat in op de maatschappelijke indicatoren en de daaraan verbonden 
maatschappelijke effecten.  

Managementinformatie is informatie over de realisatie die door de gemeenten van Hart van Brabant 
gezamenlijk wordt gegenereerd.  

Op 22 april jongstleden zijn de eerste cijfers bovenlokale jeugdhulp tijdens de radendag 
gepresenteerd. De cijfers gaven een kwantitatief eerste beeld van de geleverde bovenlokale 
jeugdzorg over de periode januari-februari 2015. Vanwege de beperkte gegevens en tijdspanne 
ontbreekt een kwalitatief beeld. Dit betekent dat uit deze cijfers nu nog géén conclusies kunnen 
worden getrokken.  

Dat de managementinformatie nog niet volledig is, is voor een belangrijk deel te wijten aan  de 
informatiesystemen die zowel landelijk als bij jeugdhulpaanbieders en gemeenten nog in 
ontwikkeling zijn. Zo is bijvoorbeeld het landelijk gegevensknooppunt nog niet op orde. Daarom 
worden de zorgaanbieders tijdelijk telefonisch bevraagd over de gerealiseerde productie.  

 
Realisatie crisismeldingen t/m februari 2015, Regio Hart van Brabant 

  

 

In het eerste kwartaal 2015 zijn 65 crisismeldingen geregistreerd in de regio Hart van Brabant. Door 
de Samenwerkende Jeugdspecialisten Midden-Brabant (SJS) wordt aangegeven dat dit beeld niet 
afwijkend is van voor de transitie. Cijfers ontbreken om dit te bevestigen.  
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Budgetrealisatie t/m februari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij 70% van de bovenlokale jeugdzorgaanbieders zijn de cijfers geleverde zorg januari-februari 
uitgevraagd. Bij een respons van 62% is geëxtrapoleerd dat in de eerste twee maanden van 2015 
21,3% van het budget voor bovenlokale jeugdzorg besteed (lineair bekeken). De cijfers geven een 
kwantitatief eerste beeld. Vanwege de beperkte gegevens ontbreekt een kwalitatief beeld. Dit 
betekent dat uit deze cijfers nu nog géén conclusies kunnen worden getrokken.  

 
Realisatie naar zorgsoort t/m februari 2015 
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De realisatiecijfers zijn hier nader gespecificeerd naar zorgsoort. Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen AWBZ, GGZ, Jeugd & Opvoedhulp (J&O, voorheen provinciaal gefinancierde 
jeugdzorg) en Landelijk ingekochte jeugdzorg (VNG). De cijfers geven een kwantitatief eerste beeld. 
Vanwege de beperkte gegevens ontbreekt een kwalitatief beeld. Dit betekent dat uit deze cijfers nu 
nog géén conclusies kunnen worden getrokken.  

In een groeimodel “monitor jeugdzorg” komen we dit jaar nog op twee andere momenten met 
realisatie cijfers jeugd. In juli worden de cijfers t/m april 2015 aan de bestuurscommissie Jeugd 
gepresenteerd en in november de cijfers t/m augustus 2015. Daarbij is het de bedoeling steeds meer 
kwalitatieve duiding te kunnen gegeven aan de gepresenteerde cijfers.     

Beleidsinformatie is informatie die via de regionale monitor (Monitor regionaal beleidskader 
Jeugdhulp, uitgevoerd door GGD) en de landelijke monitor (Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, 
VNG/KING) beschikbaar komt. Ieder jaar in het voorjaar stelt de GGD een rapportage op. In juli 2015 
zal de rapportage van de 0-meting beschikbaar zijn. De beleidsinformatie die bij de nulmeting 
beschikbaar komt wordt in juli aangeboden via een "digitaal tijdschrift". Ten tijde van de nulmeting 
zijn nog niet alle gegevens beschikbaar. In 2016 is de rapportage voor het eerst compleet. In 2017 
kan voor het eerst iets gezegd worden over verandering/ontwikkeling van de indicatoren.  

Graag noemen wij hier ook de innovatiepilot die wij samen met PON en Brabant Noordoost 
uitvoeren. ‘Samen sturen op maatschappelijke resultaten’ is de titel van deze innovatiepilot die we in 
beide regio’s starten en wordt ondersteund door VNG en KING met cofinanciering en expertise op 
het gebied van monitoring jeugdhulp. De stuurgroep van VNG en KING heeft steun toegezegd aan de 
eerste fase van het project: verkenning en overzicht.  

Gemeenten moeten méér en bovendien vernieuwend sturen op kwaliteit en maatschappelijke 
opbrengsten. Meer op resultaten en effecten. Minder op output en budget. De innovatiepilot ‘Samen 
sturen op maatschappelijke resultaten’ moet leiden tot een passende, valide en betrouwbare 
meetmethode voor het in beeld brengen van de gewenste maatschappelijke resultaten. Het creëert 
een gezamenlijke leeromgeving waar - in de praktijk getoetste - kennis over de manier van sturen 
wordt gedeeld en geborgd. En op basis daarvan krijgen diverse partijen (regionale en lokale 
bestuurders en beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en jeugdzorgaanbieders) regelmatig 
handelingsperspectieven aangereikt voor het sturen op maatschappelijke waarde. In het praktijkboek 
VNG verschijnt binnenkort een artikel over deze innovatiepilot. 
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6 Actieplan Jongerenparticipatie 

 
Nu we als gemeenten verantwoordelijk zijn voor 
de jeugdhulp, willen we dat goed doen en goed 
blijven doen. Kwalitatief goede hulp bieden als 
het nodig is, en tegelijkertijd hulp voorkomen.  
 
En tegelijkertijd willen we het stelsel van 
jeugdhulp transformeren, een meerjarenproces. 
Daarom moeten we weten hoe jongeren en 
ouders jeugdhulp ervaren, wat hun ideeën zijn 
voor verbetering van de jeugdhulp, maar ook op 
bepaalde onderwerpen, zoals preventie en de 
toegang tot hulp. Hiervoor is contact nodig: 
tijdens bijeenkomsten die sowieso georganiseerd 
worden en ontmoetingen die we hebben, gepland 
en ongepland.  
 
We organiseren samen met het netwerk ''Samen voor de jeugd'' ontmoetingen, die gericht zijn op 
het delen van de ervaringen en het verzamelen van ideeën. Ideeën van onder andere aanbieders, 
jongeren (ervaringsdeskundig in jeugdhulp, maar ook andere jongeren), cliëntvertegenwoordigers, 
raadsleden, beleidsmedewerkers en bestuurders. Hiervoor hebben we nu het Actieplan 
Jongerenparticipatie. In het actieplan hebben we onder andere beschreven wat we onder 
jongerenparticipatie verstaan, welke contacten we met welke jongeren hebben en een kalender met 
activiteiten. Hier noemen we enkele activiteiten: Speak & Eat met bestuurders en 
ervaringsdeskundige jongeren, een vervolg op de ontbijttour 2014) en het verhalenproject 
Jongeblik.nl met quotes en foto's van Brabantse jongeren, in samenwerking met Fontys Pedagogiek. 
Op 22 april organiseerde het Platform Belangenbehartiging cliënten jeugdzorg Midden-Brabant een 
miniconferentie over het onderwerp cliëntenparticipatie en in april spraken de gemeenten wederom 
met de Jongerenraad van Kompaan en de Bocht. 
 
Het Actieplan Jongerenparticipatie is een dynamisch document; reacties, suggesties en aanvullingen 
zijn zeer welkom bij de in het plan vermelde contactpersonen. 
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7 Vooruitblik 

In de vorige hoofdstukken hebben we u inhoudelijk geïnformeerd over een aantal belangrijke 
onderwerpen. Via de website www.zorginregiohartvanbrabant.nl en de nieuwsbrieven ‘Samen voor 
de Jeugd’ kunt u de meest actuele ontwikkeling volgen. Gemakshalve hebben we voor u over de 
genoemde onderwerpen de huidige planning op een rij gezet.  

Het Ontwerp kaderbegroting Hart van Brabant 2016 is reeds aan u voorgelegd met het verzoek uw 
zienswijze te geven. De deelbegroting Jeugdhulp is onderdeel van deze begroting 2016.In het 
hoofdstuk financieel kader hebben we u inzicht gegeven in de financiële ontwikkelingen naar 
aanleiding van de informatie uit de meicirculaire. Deze financiële ontwikkelingen waren ten tijde van 
de ontwerp Kaderbegroting Hart van Brabant 2016 nog niet bekend.  De financiële besluitvorming 
met de wijzigingen zal in het najaar aan u worden voorgelegd ter besluitvorming.  

In de onderstaande tabel hebben we de processtappen uiteengezet inclusief de geplande 
besluitvorming.  

Onderwerp Actie Wanneer 2015 Raad 

Financiën 

 Algemeen financieel kader Hart van Brabant 2016 15 april Informerend 

 Voorliggende raadsinformatiebrief Samen voor de 
Jeugd regio Hart van Brabant  

23 juni Informerend 

 Zienswijze ontwerp-kaderbegroting 2016 van de 
Regio Hart van Brabant  

15 juli  Zienswijze 

 Kaderbegroting 2016 van de Regio Hart van 
Brabant inclusief 'definitieve' deelbegroting Jeugd 
2016 

najaar Besluitvormend 

 Vaststelling Herijking deelbegroting Jeugd Hart van 
Brabant 2015 

najaar Besluitvormend 

Inkoop Jeugdhulp 2016 

 Voorliggende raadsinformatiebrief Samen voor de 
Jeugd regio Hart van Brabant met uitgangspunten 
inkoop Jeugdhulp 2016 

23 juni Informerend 

 Informatiebijeenkomst  aanbieders 30 juni Informerend 

 Publicatie inkoopdocumenten 15 juli Informerend 

 Beoordeling inschrijfdocumenten 21 september Informerend 

 Voorlopige gunning september Informerend 

 Definitieve gunning  november Informerend 

Innovatie 

 Bijeenkomsten innovatienetwerk 9 Juli,  
10 September, 
22 Oktober , 
10 December 

Informerend 

Informatievoorziening 

 Productiecijfers tm april 2015 juli informerend 

 Beleidsmonitor  juli informerend 

 Productiecijfers tm augustus 2015 november Informerend 

 

Bijlagen 

 Inkoopplan regionale jeugdhulp 2016 

 


