Laat mij het verschil zien in
Vanaf 2018 is er een nieuwe werkwijze in de regio’s A/A en Z/W. De financiering van jeugdhulp, jeugd-ggz en LVB
wordt gebundeld. Hierdoor krijgen gezinnen integrale hulp. Wij kunnen dus nog beter ingaan op de vraag van het
gezin. De aanmelder brengt met het gezin in een Perspectiefplan hun ondersteuningsbehoefte in beeld.
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We doen wat nodig is ● We gaan voor samenhangende hulp op alle leefdomeinen en
houden hierover contact met de aanmelder. We denken dus minder in termen van
werksoorten, producten of hulpprogramma’s. Hierdoor ontstaat ruimte voor maatwerk.
Momenteel werken verschillende partners aan de uitwerking hiervan.

Perspectiefplan ● Bij de aanmelding wordt in een Perspectiefplan vastgelegd welk
resultaat het gezin wil behalen en binnen welk profiel de vraag valt. De aanmelder (lokaal team,
huisarts of gecertificeerde instelling) kijkt samen met de jeugdhulpaanbieder naar de benodigde
intensiteit binnen het profiel .
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Hoofd- en onderaannemers ● Het gezin kiest met de aanmelder een organisatie. Is

3

dat Spirit? Dan zijn wij hoofdaannemer. Wij zijn dan verantwoordelijk voor de uitvoering van
het Perspectiefplan. We schakelen zo nodig een onderaannemer in voor het uitvoeren van
een specifiek onderdeel. Als hoofdaannemer hebben we met een aantal organisaties, zoals de
Bascule, Lijn5, en Bright GGZ, al afspraken over de samenwerking gemaakt. Als dat wenselijk
is kunnen we ook met andere onderaanemers werken.

Handelingsvrijheid voor professionals ● Integrale oplossingen staan voorop: er is
geen strakke scheiding tussen LVB, jeugd-ggz en jeugdhulp. Professionals kunnen creatiever
omgaan met wat goed is in de relatie tot het gezin. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de
uitvoering van processen, het behalen van de gewenste resultaten (Perspectiefplan) binnen het
beschikbaar gestelde budget en de klanttevredenheid.
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Vergelijkbare en zichtbare resultaten ● We moeten goed laten zien wat onze
resultaten zijn in relatie tot het Perspectiefplan. In de toekomst is een deel van onze inkomsten
daarvan afhankelijk. Resultaat staat voorop, niet hoe ‘programma’s’ in elkaar zijn gezet of
welke diensten we hebben ingezet.

Besteding van het budget ● Als hoofdaannemer zijn we verantwoordelijk voor het
efficiënt en effectief besteden van het bedrag dat aan de profielintensiteit is gekoppeld. De
professional krijgt ondersteuning in het beheer van het budget, en in Dashboard is zichtbaar hoe
het ervoor staat.

Blijf op de hoogte, dan blijf je betrokken. Volg de groep ‘Spirit naar 2018’ op s!S.
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