
 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Met deze brief informeert de TWO Jeugdhulp u over de voorgenomen wijziging van 
de bekostigingssystematiek voor jeugdhulp in Holland Rijnland.  
 
In Holland Rijnland willen we dat onze jeugd gezond en veilig opgroeit 

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. 
Centrale doelstelling in onze visie ‘Hart voor de Jeugd’ is dat de jeugd in Holland 
Rijnland gezond en veilig opgroeit. Ze ontwikkelen hun talenten en kunnen zo, nu en 
later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. 
Jeugdhulpaanbieders spelen hier een belangrijke rol in. Daarom heeft Holland 
Rijnland overeenkomsten gesloten met aanbieders van jeugdhulp. In deze 
contracten zijn de producten en tarieven overgenomen van de voormalige financiers 
(provincie, zorgkantoren, zorgverzekeraars). Hierdoor bestaan er op dit moment 
verschillende bekostigingssystematieken naast elkaar.  
 
De regio wil ruimte creëren voor de professional om jeugdhulp op maat te 

kunnen bieden, die integraal en dichtbij georganiseerd is 

Soms heb je als ouder, kind of jongere advies, ondersteuning of hulp nodig. Samen 
met het Jeugd- en Gezinsteam zoeken we naar een passende oplossing. In onze 
gezamenlijke visie bepaalt niet de gemeente, maar de jeugdige samen met de 
professional hoe de hulp er uit komt te zien. Bij het bepalen van welke wijze van 
bekostiging hierbij op dit moment het meest passend is, zijn er een aantal 
bekostigingsopgaven benoemd. Zo willen we bevorderen dat de professional 
maatwerk biedt, de juiste expertise in zet en integraal werkt volgens 1-Gezin-1-Plan-
1-Regisseur. Tegelijkertijd is de wens om meer inzicht te krijgen in de inzet van 
jeugdhulp, uitputting van budgetten en cliëntstromen. Tot slot willen we passende 
hulp realiseren binnen het beschikbare budget. Deze voorwaarden vragen om ruimte 
voor de hulpverlener waarbij administratie en verantwoording zoveel mogelijk 
beperkt worden.  
 
Holland Rijnland stuurt op transformatie, niet alleen door middel van de 

bekostiging   

Als regio geloven wij in de intrinsieke motivatie van professionals in het veld van 
jeugdhulp. Het bereiken van de gestelde doelen op basis van de regionale visie 
vraagt om vertrouwen richting deze professionals. De regio wil meer sturen op 
inhoud en resultaat. Wij willen dit doen door sterk in te zetten op partnerschap en 

 Jeugdhulp Holland Rijnland  

 Informatiebrief over wijziging bekostigingssystematiek 

  
 
 

Aan: Raadsleden van gemeenten in de regio Holland Rijnland 
Van: Paul Grob, manager TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 
Datum: 13-06-2017 



 

transparante monitoring & verantwoording om zo met elkaar het juiste gesprek te 
voeren over wat er gebeurt in de jeugdhulp. Sturen op de transformatie is een 
samenspel tussen verschillende elementen. Bekostiging is niet het enige 
sturingselement, maar wel een hele harde (met vaak perverse prikkels). 
 

Holland Rijnland voert een inspanningsgerichte bekostiging gefaseerd in  

Om maatwerk te realiseren en om ruimte te kunnen bieden aan de professional wil 
de regio afspraken maken over de werkelijke inzet van jeugdhulp door een 
jeugdhulpaanbieder. Daarnaast is het streven om de oude prestaties en 
tariefstructuur los te laten en de bekostiging zo eenvoudig mogelijk vorm te geven. 
Hierbij speelt ook de landelijke ontwikkeling waarbij het werken met de DBC-
systematiek in de jeugd-GGZ wordt beëindigd. Voor de GGZ sector is een wijziging 
van bekostiging zodoende noodzakelijk per 1-1-2018. De voorgenomen 
bekostigingswijziging is reeds bekend bij aanbieders. De regio heeft daarnaast 
afgesproken dat aanbieders minimaal 6 maanden voorafgaand aan de wijziging van 
bekostigingssystematiek geïnformeerd worden over de definitieve invoering. 
 
De inspanningsgerichte bekostiging wordt als volgt vormgegeven: 

De inzet van de hulp wordt bepaald door de vraag van de cliënt/gezin en het - naar 
inzicht van de professional/zorgaanbieder - best passende aanbod. Daarbij werken 
we met een tarief per functieniveau (MBO, HBO, WO, etc.) van een medewerker. De 
jeugdhulpaanbieder factureert maandelijks de personele inzet per cliënt op de 
verschillende functieniveaus. De jeugdhulpaanbieder bepaalt zelf welke personele 
inzet wordt gebruikt om te komen tot het juiste aanbod per cliënt. 
 

De gefaseerde invoering van een inspanningsgerichte bekostiging houdt het 

volgende in: 

 Per 1-1-2018 bekostigt Holland Rijnland aanbieders van jeugd-GGZ door middel 
van een inspanningsgerichte systematiek. Deze systematiek sluit aan bij het 
advies wat VNG samen met GGZ Nederland geeft aan gemeenten. 

 Daarnaast start de regio per 1 januari 2018 een pilot bij Stichting Cardea 
Jeugdzorg. In deze pilot wordt gewerkt met een inspanningsgerichte 
bekostigingssystematiek. Het doel van deze pilot is om inzicht te krijgen in de 
inzet en het gebruik van jeugdhulp en best practices op te doen voor de 
implementatie van een dergelijke systematiek. 

 Holland Rijnland voert de bekostigingswijziging voor de VG en J&O sectoren 
gefaseerd in om tegemoet te komen aan de zorgen die enkele aanbieders 
hebben geuit over de termijn van invoering. 

 De TWO Jeugdhulp onderzoekt in nauw overleg met de jeugdhulpaanbieders op 
welke wijze de VG en J&O sectoren uiterlijk per 1-1-2019 kunnen worden 
aangesloten op de nieuwe bekostigingssystematiek. 

 
  



 

In de komende periode werkt de TWO Jeugdhulp verder aan de implementatie 

van de bekostigingssystematiek, in nauw overleg met de jeugdhulpaanbieders 

De wijziging  is op 7 juni 2017 vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg 
(PHO) Maatschappij van Holland Rijnland. Dit bindend advies aan het Dagelijks 
Bestuur van Holland Rijnland wordt op 6 juli 2017 formeel bekrachtigd. In de 
komende periode werkt de TWO Jeugdhulp verder aan de implementatie van de 
bekostigingssystematiek, in nauw overleg met de jeugdhulpaanbieders. Een 
evaluatie van de bekostigingssystematiek zal plaatsvinden vanaf het derde kwartaal 
van 2018.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Paul Grob 
Manager TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 


