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RV Argument 1.1. We investeren in de transformatie.  

Bijlage 3. Er wordt een programma manager benoemd en er worden een aantal 
centrale functies ingericht (financieel, ICT, administratie ondersteuning, 

aanmelding).   

Hoe weet u dat de voorgestelde aanpak de juiste aanpak is en dat het er 
daadwerkelijk voor gaat zorgen dat ze een betere ondersteuning en zorg kunnen 
leveren, en binnen de financiële kaders kunnen blijven? 

Het collectief is nodig om de transformatie te bewerkstelligen. Zonder collectief en 
transformatie blijven wij te maken houden met zeven losse aanbieders die langs 
elkaar heen werken en die niet samenwerken aan efficiëntere, effectievere en 
goedkopere jeugdhulp. Het bleek voor de zorgaanbieders echter moeilijker dan van te 

voren ingeschat om die collectiviteit te bereiken. Dit omdat ze naast ketenpartners en 
partijen die elkaar in het veld tegenkomen, op onderdelen ook concurrenten zijn. De 

verschillende belangen van de aanbieders en de diversiteit die er tussen de 
aanbieders is, bleek lastiger te overbruggen. Daar is het afgelopen jaar fors in 
geïnvesteerd. Dit maakt het mogelijk om governance-afspraken te maken om de 
collectiviteit meer te formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst. In deze 
overeenkomst wordt afgesproken dat een programmamanager en een 
programmateam worden ingesteld, die, met mandaat vanuit de verschillende 
organisaties en met als opdracht om de transformatie te bewerkstelligen, zorgdragen 

voor de implementatie van de plannen. Hierdoor kan de transformatie versneld vorm 
krijgen, wat leidt tot betere en goedkopere ondersteuning en zorg. 

RV kanttekening 1.1 De breed spectrum aanbieders werken nog onvoldoende als 

collectief samen. Wat is de oorzaak dat de samenwerking niet zo goed loopt? 

De BSA is een samenwerkingsverband van jeugdzorgaanbieders die ieder vanuit hun 

eigen achtergrond en positie een belangrijke rol spelen in de jeugdhulp binnen de 
regio Amersfoort. Grotendeels doen ze dat als ketenpartners, deels als partijen die 

elkaar in het veld tegen komen en soms op onderdelen als concurrenten. Voor het 
opbouwen de collectiviteit was het nodig om elkaar beter te leren kennen, dezelfde 
taal te leren spreken en te weten wat de ander doet. Het kostte meer tijd dan 
verwacht om dit te bereiken door de verschillende belangen van de aanbieders en de 
diversiteit die er tussen de aanbieders is.  

RV kanttekening 1.1Basis van de nieuwe organisatie-inrichting is het werken 

vanuit één organisatie en op afstand van de moederorganisaties. Voorgesteld 
wordt om naar centrale aanmelding te gaan. Zijn er ervaringen met deze aanpak 
in de rest van Nederland?  

In de regio kennen we de centrale toegang voor beschermd wonen. Daar hebben we 

goede ervaringen mee. Dat is ook de reden om ten aanzien van de BSA met een 
centrale aanmelding te gaan werken. 

Nav 3. Wat betekent de wijziging in de aanpak naar een centrale aanmelding voor 
de keuzevrijheid van de clienten? Hoe wordt de onafhankelijkheid van dit centrale 
orgaan geborgd als het gaat om doorverwijzing naar de moederorganisaties? Mag 

De centrale aanmelding verandert niets voor de keuzevrijheid voor cliënten. Net als 
nu is het uitgangspunt van dit centrale orgaan om te kijken naar de vraag, welke hulp 
nodig is en wie dat biedt. Mocht deze hulp door verschillende BSA-aanbieders worden 
aangeboden, dan is de cliënt vrij om te kiezen.  
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de client nog kiezen door welke partij ze worden geholpen? Hoe wordt deze 
keuzevrijheid geborgd? 

Nav punt 1 en 3: Is er een noodzaak om extra te investeren en hoe verhouden de 
kosten en opbrengsten zich tot het voortzetten van de huidige werkwijze? 

De noodzaak om te investeren komt duidelijk naar voren uit de business case van 
KPMG. Als we niet investeren in het collectief en de transformatie dan blijven wij te 
maken houden met zeven losse aanbieders die langs elkaar heen werken. En in plaats 
van een vast budget, onafhankelijk van het aantal ondersteunde cliënten en ingezette 
voorzieningen, zullen we dan blijven werken met een verkapte vorm van de P X Q 

(prijs maal volume) systematiek. Onze sturing op de kosten van de jeugdzorg zijn 

daarmee klein en deze zullen blijven stijgen. 

RV Argument 2.2. ‘We investeren in de toekomst. Op basis van de business case 
wordt verwacht dat vanaf 2024 regionaal structureel €0,7 miljoen wordt bespaard’. 
Het contract loopt echter af in 2022 met een mogelijke verlenging tot 2024. Wat 

gebeurt er daarna, moet de BSA dan opnieuw worden aanbesteed en beginnen we 
dan opnieuw?  

Bij afloop van het contract zal er inderdaad opnieuw aanbesteed moeten worden. Het 
ligt echter in de verwachting dan we dan (gedeeltelijk) met dezelfde partijen om de 
tafel zullen zitten. 

Verwacht wordt dat er vanaf 2024 wordt bespaard, maar is dat na het huidige 
contract. Hoe kijkt u hier tegen aan? Als we dan met een nieuw contract met 

andere partijen beginnen, wat voor zin heeft het om nu  te investeren in een 
partij, die dan van het toneel verdwijnt en de besparing niet meer kan realiseren? 

Niet investeren betekent dat er in onze regio niet gewerkt wordt aan de transformatie 
en het werken aan efficiëntere, effectievere en goedkopere jeugdzorg. Dat betekent 

dat we na de contractperiode van het huidige contract niet de keuze hebben uit 
partijen die inmiddels gewend zijn om vanuit de transformatie te werken. Maar alleen 
uit partijen die nog volgens de oude pxq-systematiek werken. Zoals hierboven 
beschreven ligt het in de verwachting dat we na een nieuwe aanbesteding 

(gedeeltelijk) met dezelfde partijen om de tafel zullen zitten. Daarmee is de huidige 
investering niet voor niets. 

Anders gezegd, hoe vertalen de investeringen zich door naar de periode na 
2022/2024? 

Zie het antwoord hierboven. 

Hoe ligt de prijs per client van circa € 14 k in vergelijking met landelijke 

kostprijzen? 

Kostprijzen in den lande zijn niet een op een te vergelijken omdat er geen 

standaarden zijn om te bepalen wat je aan de kostprijs toerekent. Daarmee weet je 
niet wat je precies vergelijkt. Van belang is echter dat we het in de regio relatief goed 
doen wat betreft aantallen. In de presentatie van 3 juni is te zien dat landelijk 10,5% 
van de jeugdigen een vorm van jeugdhulp ontvangen en dat dit voor de regio 9,5% 
is. Nog belangrijker is het feit dat we de komende jaren intensief aan de slag gaan 
met aanbieders samen om de kostprijs naar beneden te brengen. 

RV gaat over oplossing van het probleem. Is er ook gekeken naar de 
achterliggende oorzaken van de grote hoeveelheid aanmeldingen? Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de ondersteuning van gezinnen met problematiek, voorkomen 
van scheidingen, etc.? 

Ja. Dit is onderdeel van de taken van Coöperatie De Kleine Schans. Voorbeelden van 
inspanningen met betrekking tot dit onderwerp zijn de werkateliers ‘opvoeden met lef’ 
en ‘relatie en scheiding’. Ook is er een groot aanbod van laagdrempelige vormen van 
informatie, advies en ondersteuning bij (beginnend) ouderschap, opvoeding en 
opgroeien en problemen in de relatie. 
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Uit de toelichting op 3 juni bleek dat er vooral een toename is door verwijzing van 
huisartsen. Is hier vanuit de gemeente aandacht en besteed? Zo ja, hoe? 

De toelichting liet het regionale beeld zien. Wanneer we naar Woudenberg kijken, zien 
we dat verhoudingen tussen de verschillende verwijzers (Sociaal Team, huisarts, GI’s) 
hetzelfde is gebleven. Niettemin hebben wij vanuit de gemeente veel aandacht voor 

de samenwerking met de huisartsen. Wij hebben twee maal per jaar een overleg 
vanuit de gemeente en ook De Kleine Schans voert regelmatig casusbesprekingen 
met de huisartsen. 

Het risico op een grotere instroom en lagere uitstroom is hoog. Daarvoor zijn 
beheersmaatregelen bedacht. Inzet van deze maatregelen kan de huidige 
problematiek ook deels reduceren. Waarom wordt dat niet ingezet om de hoge 

kosten te voorkomen? 

Deze maatregelen zijn nu al gedeeltelijk in gang gezet en onderdeel van de 
transformatie. De doorrekening van KPMG laat echter zien dat – in tegenstelling tot 
de oorspronkelijke verwachting bij de aanbesteding - het niet mogelijk is voor de 

zorgaanbieders om hun investeringen met betrekking tot de transformatie gedurende 
de contractperiode terug te kunnen verdienen 

 


