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Vraag Antwoord 
 

Wij begrijpen de “ uitdagingen “ in de jeugdhulp en respect voor een ieder die zich 
dagelijks inzet voor deze groep: 

- 

Is de grens niet bereikt van wat we aan jeugdhulp voor financiële middelen ter 

beschikking stellen? 

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. 

Gezien de Kaderbrief die in deze vergadering wordt besproken is het dan niet 
“zuur” dat juist op dit punt er een extra krediet nodig is? 

Ja, dat is zo. Tegelijkertijd is het feit dat er extra krediet nodig is, onderdeel van het 
onderliggende vraagstuk zoals beschreven in de kaderbrief. Namelijk dat de 
gemeente Woudenberg dit jaar en de komende jaren fors meer aan Jeugdzorg en 
Wmo zal moeten uitgeven dan de verwachte beschikbare middelen. 

U geeft aan dat op termijn er weer sprake is van een besparing, maar dan gaat u 

uit van het feit dat we dit krediet accorderen, hoe groot zou besparing kunnen 

zijn? En hoe hard en realistisch is die besparing?? 

De besparing is berekend op € 0,7 miljoen per jaar vanaf 2024. Deze besparing is 

berekend door KPMG op basis van de meest recent beschikbare cijfers over 2019. 

Voor de jaren 2020-2022 (en doorkijk naar 2024) zijn aannames gemaakt t.o.v. het 
jaar 2019. Deze aannames zijn gebaseerd op cijfers en ervaringen vanuit de BSA en 
de gemeenten en plannen uit het transformatieplan van de BSA. De 
ambitie is hoog en het is geen gemakkelijke opgave, zowel voor de aanbieders als 
gemeenten. Echter, breed spectrum aanbieders en gemeenten geloven in de omslag 
die nu gaande is. Met de aangescherpte afspraken is het vertrouwen in elkaar 

versterkt en geloven we dat de zorgaanbieders als collectief in nauwe samenwerking 
met gemeenten de gezamenlijke ambitie realiseren. 

Heeft u een scenario, financieel om investeringen te versoberen voor de komende 
jaren, de vraag daaraan gekoppeld is waar het omslagput ligt van wat acceptabel 
is. 

Het versoberingen van investeringen in de transformatie, zal een stijging van de 
kosten van jeugdhulp tot gevolg hebben. En daarmee zal de termijn waarop er sprake 
is van een besparing verder in de toekomst komen te liggen.  

Wat doet jeugdhulp om ouders zelf te motiveren om problemen op te lossen.  De standaard werkwijze is om het netwerk van de jeugdige te betrekken bij de 
hulpvraag. Voordat er (specialistische) jeugdhulp wordt ingezet, wordt er eerst 
gekeken wat er door ouders/verzorgers, het netwerk en het voorveld kan worden 
gedaan.  
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Ook wanneer jeugdhulp moet worden ingezet, is het motiveren van de ouders 
onlosmakelijk onderdeel van de systeemgerichte werkwijze van de BSA. Ouders 
worden nadrukkelijk betrokken bij de oplossing van de hulpvraag.  

Preventie is het toverwoord, en helemaal bij de jeugd, in hoeverre gaat Breed 
Spectrum daarop inzetten. ( Aan de voorkant oppakken, met ouders, maar ook 
met organisaties die daarin kunnen faciliteren? 

Onderdeel van het transformatieplan van de BSA is om expertise is naar de voorkant 
te brengen. Waardoor er een goede aansluiting en uitwisseling is met het 
voorliggende veld, de scholen en de wijkteams. In aansluiting daarop is onderdeel van 
het transformatieplan van de gemeenten het versterken van de wijkteams om te 
komen tot sterke lokale netwerken om op deze manier de ‘formele’ en ‘informele’ zorg 
beter aan elkaar te verbinden. 

IS het mogelijk het voorstel te temporiseren? Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar het antwoord hierboven: Het 
versoberingen van investeringen in de transformatie, zal een stijging van de kosten 
van jeugdhulp tot gevolg hebben. En daarmee zal de termijn waarop er sprake is van 
een besparing verder in de toekomst komen te liggen.  

 


