
     

  
 

Memo verbeter- en beheersmaatregelen regio Hart van Brabant 

 
1. Inleiding 
 
In de afgelopen jaren heeft de jeugdhulpregio Hart van Brabant op diverse manieren zowel 
lokaal als regionaal gestuurd op verbetering en beheersing van de kosten. Daarnaast blijven 
we zoeken naar (potentiële) lokale en regionale verbeter- en beheersmaatregelen, door als 
regiogemeenten met elkaar in gesprek te blijven over lokaal doorgevoerde succesvolle 
maatregelen, door te kijken naar andere jeugdhulpregio's en door kritisch te kijken naar de 
managementinformatie en deze voor zover mogelijk uit te breiden/verbeteren.  
Tijdens deze radenavond gaan we in op de regionale verbeter- en beheersmaatregelen.   
 
De beheersmaatregelen zijn een onderdeel van de acties om te komen tot een duurzaam 
systeem van jeugdhulp. Dat betekent kwalitatief goede zorg binnen een betaalbaar systeem. 
Een van de onderdelen daarvan, is sturen op budgetbeheersing via de beheersmaatregelen. 
Daarnaast sturen we op: 

• de transformatie: op andere manieren jeugdhulp zetten we zo licht als mogelijk, maar zo 
zwaar als nodig in, het inzetten op normalisering en de-medicalisering; 

• verbetering van de manier van begroten en prognosticeren; 

• uitbreiding budget via lobby; 

• bezien of er andere manieren van inkoop mogelijk zijn, waardoor de effectiviteit en 
efficiency beter wordt gestimuleerd. De wijze van inkoop heeft ook invloed op de 
toegang1. In december staat het onderwerp inkoop en visie met de bestuurscommissie 
geagendeerd.  

 
Bij alles wat we doen vormt de koers 'Samen met de jeugd' de basis. Of we nu werken aan 
de transformatie of kijken naar onze manier van inkopen, we kijken en werken vanuit de 
bouwstenen van de koers. Dat wil zeggen dat veiligheid voorop staat, dat we werken in het 
gewone leven van kinderen, met aandacht voor de context van het kind. Dat we kinderen 
echt zien, met hun eigen verhalen, dromen en talenten en dat we in verbinding met elkaar 
doen wat nodig is. Dat kunnen we niet alleen. In de uitvoering trekken we daarom samen 
met onze partners, kinderen, jongeren en ouders op. Uiteindelijk moeten de grootste 
veranderingen in inhoud en financiën komen van de transformatie. 

In deze memo nemen wij u kort mee in het volgende: 
- Regionale verbeter- en beheersmaatregelen; 
- Toelichting op enkele lopende regionale verbeter- en beheersmaatregelen.  

 
1 Door aanbieders een andere rol te geven, kan eventueel een deel van de werkzaamheden van de toegang overgaan op 

aanbieders. Op dit moment wordt onder andere gekeken naar de vorm taakgerichte bekostiging, een financieringswijze die 
door een aantal gemeenten is ingevoerd. Hierbij wordt een (beperkte) groep aanbieders verantwoordelijk voor een 
specifieke doelgroep  



2. Regionale verbeter- en beheersmaatregelen 
 

Regionaal zijn er meerdere verbeter- en beheersmaatregelen de afgelopen jaren ingezet. 
Voor enkele maatregelen geldt dat er eenmalig een exercitie heeft plaatsgevonden. Voor 
andere maatregelen geldt dat deze (tijdelijk/structureel) zijn geïmplementeerd in het proces. 
 
In bijlage 1 is uiteengezet aan welke verbeter- en beheersmaatregelen door de 
jeugdhulpregio is en nog wordt gewerkt. Voor de meerjarige beleidsontwikkeltrajecten die in 
de bijlage worden genoemd, geldt dat we pas op termijn de effecten zullen zien. Maar ook 
op deze trajecten worden nu al stappen gezet om te komen tot korte(re) termijnresultaten. 
Zo is bij de inkoopstrategie besloten om al te starten met het verduidelijken van het 
grensvlak voorliggende en specialistische jeugdhulp, zodat voor de toegang al op korte 
termijn heldere kaders kunnen worden opgesteld. Ook binnen het Uitvoeringsprogramma 
'Samen met de jeugd' worden concrete stappen gezet om het grensvlak Jeugdhulp en 
Onderwijs beter in kaart te brengen. 
 
2.1 Inkoopstrategie 
In februari 2020 is, naar aanleiding van de resultaten van een eerste analyse, bestuurlijk de 
opdracht gegeven om regionaal aan de slag te gaan met de herijking van de inkoopstrategie 
jeugd. Hiervoor is een regionale werkgroep ingericht, met als doel te komen tot een 
strategische analyse, met daarbij een voorstel over de wijze waarop de inkoop de komende 
jaren kan worden veranderd. 
Met de inkoopstrategie wordt de doorontwikkeling van de financiering van de jeugdhulp 
voor de komende jaren beoogd. Deze strategie ondersteunt de Koers Samen met de Jeugd 
en biedt de regio beter zicht en grip op het jeugdveld. De strategie bestaat uit het uitwerken 
van de inkoop in een aantal onderscheiden segmenten, met per segment een passende, 
integrale combinatie van de inkoopinstrumenten bekostiging, leveranciersmanagement, 
toegang tot de hulp en contract. In de presentatie over de inkoopstrategie is verder 
uitgewerkt wat dit (mogelijk) gaat betekenen voor beheersing.  
 
2.2 Strakker sturen op landelijke zorg 
De VNG heeft namens gemeenten met een aantal landelijke aanbieders contractuele 
afspraken gemaakt over de landelijke inkoop jeugdzorg. Het betreffen jeugdhulpaanbieders 
met een zeer specialistische functie, waarvan ook op landelijke niveau slechts weinig aanbod 
beschikbaar is. Op het moment dat een jeugdige uit onze regio van deze landelijk ingekochte 
hulp gebruikmaakt, declareren de aanbieders op basis van het door de VNG  afgesproken 
administratie- en declaratieprotocol. Wij hebben geconstateerd dat de landelijke 
jeugdhulpaanbieders zich niet allemaal even strikt aan het declaratieprotocol houden. Met 
de VNG wordt daarom sinds begin dit jaar gesproken over het strakker sturen hierop. Dit 
omdat voor de voorspelbaarheid van de kosten (prognose) het belangrijk is dat er tijdig en 
juist wordt gedeclareerd. Het landelijke protocol is ruimer dan ons regionale administratie- 
en declaratieprotocol, we overleggen tevens met VNG over aanscherping hiervan. 
 



Bij de regionale zorg wordt er al langer gestuurd op handhaving van het administratie- en 
declaratieprotocol. De vertraging in het indienen van aanvragen en declaraties is in de loop 
van 2019 aanmerkelijk verbeterd. 
  
2.3 Lokale doorontwikkeling schakelteam 
Op 1 juli 2020 houdt het schakelteam in de huidige vorm op te bestaan. Dat betekent 
concreet dat het schakelteam niet langer werkt voor de gemeentelijk toegang, maar nog wel 
voor de Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming Brabant en GI William Schrikker 
Groep). Per 1 juli 2020 is het een lokale verantwoordelijkheid om de functie schakelteam in 
de eigen organisatie in te richten en/of door te ontwikkelen. 
 
Resultaten  
Het schakelteam heeft de afgelopen jaren tot behoorlijke besparingen geleid, in 2019 een 
bedrag van € 2,1 miljoen. We zagen de afgelopen periode de opbrengsten relatief steeds 
meer afnemen. Januari 2019 gaf het schakelteam nog in 50% van de gevallen een afwijkend 
advies, nu nog maar in 10% van de gevallen. Dit was ook conform de doelstellingen dat de 
toegangsteams steeds scherper verwijzen en de kennis en ervaring van het schakelteam 
overnemen. Om deze reden gaat nu dan ook over van regionaal naar lokaal. Omdat het 
schakelteam pas sinds oktober 2019 bij de GI's actief is, continueren we daar nog wel deze 
functie. 
 
2.4 Evaluatieformulier verlenging / medisch domein en gemeentelijke toegang 
Voor de gemeentelijke toegang is jeugdhulpregio Hart van Brabant bezig met opstellen van 
een evaluatieformulier dat jeugdhulpaanbieders dienen aan te leveren in geval van een 
verlenging, vervolgvraag, gewijzigde hulpvraag/situatie. Op deze manier is scherpere 
toetsing bij een verlenging mogelijk en is bovendien is de juiste informatie direct 
voorhanden waardoor het proces sneller verloopt.  
 
Er wordt onderzocht of dit formulier ook gebruikt kan worden voor het toetsen van 
verlengingen via het medisch domein (bijvoorbeeld een huisarts, medisch specialist). Als een 
jeugdige door het medisch domein verwezen wordt, kan de aanbieder zelf de aanvraag voor 
het arrangement indienen, deze worden beperkt getoetst. Gedachte is met behulp van het 
evaluatieformulier in eerste instantie verlengingsaanvragen te toetsen. Afhankelijk van de 
resultaten zal worden bezien of het zinvol is ook 'eerste' aanvragen bij verwijzing door het 
medisch domein te toetsen. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat we de aanvraag van de 
aanbieder toetsen, het recht van het medisch domein om te verwijzen wordt niet 
bediscussieerd. 
 
Ten aanzien van de medisch domeinroute zijn we daarnaast al langer in gesprek met de 
huisartsen over het onderwerp jeugdhulp en hoe we hen het beste kunnen ondersteunen bij 
de verwijzing. In 2017 en 2018 liepen er in diverse gemeentes pilots gefinancierd met 
regionale innovatiemiddelen. Naar aanleiding van de positieve resultaten wordt nu in iedere 
gemeente ingezet op ondersteuning door middel van de Praktijk Ondersteuner Huisarts 
(POH) GGZ Jeugd. Dit leidt ertoe dat hulp in een aantal gevallen laagdrempelig en snel wordt 



geleverd via de POH-er en geen verwijzing naar de specialistische hulp plaatsvindt. Indien er 
wel verwijzing nodig is, vindt deze gerichter plaats. 
 
2.5 Uitvraag opvallend korte looptijden 
In 2019 heeft de regio HvB in een steekproef geconstateerd dat de feitelijk ingezette 
uren/dagdelen jeugdhulp soms sterk afwijken van de toegewezen intensiteit van (enkele) 
jeugdhulptrajecten. De regio verwacht in dergelijke gevallen dat een jeugdhulpaanbieder 
overgaat tot op- of afschalen, dit wil zeggen de toegewezen intensiteit naar boven of 
beneden bijstelt. Met name eventuele bijstellingen naar beneden zijn natuurlijk voor de 
gemeenten relevant. 
Naar aanleiding van de steekproef heeft de regio besloten om bij alle aanbieders te 
monitoren of op- en afschalen goed geïmplementeerd is. In lijn met het algemeen 
controleplan Inkoop Jeugdhulp van de regio Hart van Brabant heeft er eerst een data-
analyse plaatsgevonden. Hiertoe is een rapportage opgesteld met arrangementen met een 
relatief korte looptijd ten opzichte van de gemiddelde looptijd in die intensiteit. Bij deze zorg 
is de meeste kans dat er een aanpassing in de intensiteit had moeten plaatsvinden. Hierop 
vindt een uitvraag plaats onder de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, waaraan,   
financiële gevolgen kunnen worden verbonden.  
 
Resultaat  
Het onderzoek loopt nog, momenteel heeft er een neerwaartse aanpassing plaatsgevonden 
van toewijzingen plaatsgevonden van ongeveer € 0,5 miljoen. 
 

3. Afsluiting 
 

In deze memo hebben wij uiteengezet wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot 
een aantal regionale verbeter- en beheersmaatregelen. Mocht u hierover vragen hebben, 
dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar 
inkoopjeugdregiohvb@tilburg.nl 
  



Bijlage 1 Regionale verbeter- en beheersmaatregelen 
 

Categorie Soort beheersmaatregel Stand van zaken Opmerking 

Monitoring/ 

CM 

 

Producten- en tarieventool Geïmplementeerd  

Uitbreiding kwartaalrapportages  

(segment 3 toegevoegd, frequentie verhoogd) 

Geïmplementeerd  

 

 

Materiële controle Geïmplementeerd   

Strakker sturen op "rijgen" en "verlengen" Uitvoeringsfase  1. Monitor rijgen  voor accountgesprekken 

2.Evaluatieformulier verlengen/ 

vervolgvragen (wordt aan de regio voorgelegd). 

Onderzoek kostenstijging LVB Afgerond  

Uitbereiding managementinformatie 

(voor scherper sturing van de backoffice en toegang) 

Geïmplementeerd  

 

 

Monitoring en bijsturing aanbieders Geïmplementeerd Onderdeel van contractmanagement. 

Financiering 18+ cliënten opschonen Afgerond  

Verbeterd contractmanagement Doorlopend proces Dit betreft een doorlopend proces. 

Inzetten budgetplafonds Afgerond  

Uitvraag opvallend korte looptijden arrangementen  Lopend traject  

Strakker sturen landelijke zorg Lopend traject  

Medisch  

domein 

 

Businesscase pilot POH GGZ jeugd Geïmplementeerd  

 

Na de regionale pilot geïmplementeerd als 

lokale beheersmaatregel 

Toetsing aanvragen aanbieders n.a.v. verwijzing 

medische domein: 

1. Aanpak terugwerkende kracht (TWK); 

2. Verlengingsaanvragen toetsen;  

3. Alle aanvragen toetsen. 

1. Afgerond 

2. Voorbereidingsfase 

3.Afhankelijk 

resultaat stap 2. 

 

 

Toegang 

 

Schakelteam  Geïmplementeerd  

 

Looptijd tot 1 juli 2020 (wordt een lokale 

verantwoordelijkheid). 

Het schakelteam wordt gecontinueerd in de 

samenwerking met de GI's (JBB en WSG). 

Arbiter Geïmplementeerd  Loop tot 1 juli 2020. Gastheergemeente stelt 

voor om dit i.v.m. de blijvende behoefte in de 

regio te verlengen.   

Ondersteuning toegang door opstellen richtlijnen Voorbereidingsfase Aanvankelijk werd dit lokaal opgepakt. Inmiddels 

is  voorgesteld om dit regionaal als onderdeel 

van de inkoopstrategie op te pakken. Bij de 

inkoopstrategie wordt op korte termijn gestart 

met het volgende: 

a. een regionale werkgroep voor het 

verduidelijken en opstellen van een helder kader 

gericht op het onderscheid voorliggende 

jeugdhulp en specialistische jeugdhulp; 

b. tot welke segmenten mag de jeugdhulp ook 

plaatsvinden middels PGB.  

Toegang/ 

CM 

Het schakelteam kijkt (tijdelijk) mee bij intensiteit D 

en eventueel C en schakelt met contract-

management. 

Geïmplementeerd Schakelteam kijkt mee met intensiteit D, niet 

met intensiteit C. 

Analyse verzwaring aangevraagde intensiteiten 

bespreken met toegang, GI's en aanbieders 

Geïmplementeerd Voor de toegang/GI's geïmplementeerd, voor de 

zorgaanbieders wordt dit verbeterd. 

Beleids- 

ontwikkeling  

 

Inkoopstrategie Meerjarig traject  

Jeugdhulp op grensvlak onderwijs Meerjarig traject  

Wonen doe je thuis Meerjarig traject  

 


