
  Vragen vanuit de zaal naar aanleiding van de presentatie van Muriël Bos over hoofd- 

en onderaannemerschap.  

 

Gelegenheid: Brede regionale bijeenkomst Jeugdhulp 2018, 21 september 2017. 

 

• Hoe gaat de Bascule om met het bepalen van het resultaat en het betalen van 70/30 % 

van een onderaannemer als er verschil van inzicht is?  

Muriël legt uit dat de Bascule hier net zo mee omgaat als de gemeente in 2018. In eerste 

instantie wordt gekeken naar de ondersteuningsbehoefte en aan het eind wordt gekeken 

of de doelen zijn behaald. Als de Bascule een traject als hoofdaannemer kan afronden, dan 

kan de onderaannemer dit ook afronden. Overigens moet men samen ontdekken hoe dit 

gaat werken en het is niet de bedoeling elkaar onderuit te halen. Het is lastig om hier nu al 

concrete uitspraken over te doen. Het is de kunst dit goed met elkaar te bespreken en ook 

gaandeweg het traject hier overleg over te houden.  

• Wat is de rol van jeugdbescherming ten opzichte van hoofd- en onderaannemer bij het 

gedwongen kader?  

Formeel blijft de Gecertificeerde Instelling de regie houden over het gezin. Met elkaar 

wordt tevoren afgesproken wat de hoofdaannemer gaat doen en welke uitgangspunten 

helder zijn. Belangrijk is ook te kijken naar de veiligheid van het gezin en hier moeten 

vooraf afspraken over worden gemaakt. Jeugdbeschermers blijven een rol spelen en 

gaandeweg het proces is dus goede afstemming nodig.  

• Waar komen de tarieven te staan? De tarieven worden niet gepubliceerd.  

• Een contract komt pas echt onder druk te staan als iets fout gaat. Nu gaat alles nog in 

goede samenwerking, maar is er een goede juridische toets gedaan?  

De contracten zijn niet getoetst door een advocatenkantoor, maar zijn wel door iemand 

met juridische kennis bekeken en er staat ook in vermeld hoe om te gaan met geschillen. 

Dit biedt de mogelijkheid om een onafhankelijke derde partij in te schakelen als men er 

onderling niet uitkomt.  

• De Bascule gaf aan dat zij afspraken heeft met aanbieders waar veel mee wordt 

samengewerkt en daarnaast zijn er ook ad hoc samenwerkingen. Hoe verloopt die keuze? 

Met managers en behandelaren is geïnventariseerd met welke partijen zij veel te maken 

hebben en daar is een top 10 van partijen uit gekomen. Deze vallen daarom in de categorie 

‘veel voorkomende samenwerking’. Er is niet op casuïstiek niveau naar gekeken. 

Uiteindelijk is de problematiek, de vraag en ondersteuningsbehoefte leidend. Het kan dus 

goed zijn dat één van de ad hoc partijen een prachtige ondersteuning biedt voor een deel 

van de cliënten en daar sluit de Bascule dan graag een raamovereenkomst mee af.  

• Met veel zorgaanbieders zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en in hoeverre wordt 

gekeken naar de inhoud van de zorg, de voorkeur van de cliënt en of een aanbieder geen 

wachtlijsten heeft of goedkoper is. Kiest men voor de goedkoopste of voor de beste?  

Met de partijen waar een raamovereenkomst mee is afgesloten wordt er vanuit gegaan dat 

er goede prijsafspraken zijn gemaakt. Uitgangspunt is dat niemand meer wachtlijsten kan 

hebben. Een hoofdaannemer moet een cliënt binnen een paar weken in behandeling 

nemen en dit betekent dat onderaannemers hier ook rekening mee moeten houden. 

Verder wil de Bascule de afspraak maken met onderaannemers, waar zij een 

raamovereenkomst mee heeft, dat zij bij een vraag binnen een vastgestelde tijd laten 

weten of zij het op kunnen pakken. Als ouders zelf een voorkeur hebben, dan kan de 

Bascule een gesprek met die betreffende onderaannemer aangaan als zij deze niet zo goed 

kennen. Als dit betaalbaar is en een goede partij is, dan kan dit.  

• Wat zijn ingrediënten  om de eerste vorm van samenwerking, waarbij men aan heel veel 

zaken moet denken (professioneel statuut, strategisch, werkafspraken etc) tot een 



succes te maken?  

Muriël denkt dat dit vooral eenzelfde ambitie is om dezelfde doelgroepen met specifieke 

complexe problematiek echt te willen helpen. Daarnaast wijst de praktijk ook uit dat het 

heel belangrijk is dat men elkaar goed kan vinden en als men bij problemen op een 

constructieve manier het gesprek met elkaar kan aangaan, dan komt men er altijd wel uit.  

• Is het haalbaar om een gezamenlijk dossier te hanteren?  

De Bascule is van mening dat dit haalbaar moet zijn, maar uit de praktijk blijkt ook dat dit 

wel lastig is. Er wordt hard aan gewerkt, maar het staat er nog niet.  

• Hoe ziet de inhoudelijke behandelverantwoordelijkheid eruit in het kader van hoofd- en 

onderaannemerschap?  

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het hele traject en ondersteuningsbehoefte, 

maar binnen dat traject schakelt de hoofdaannemer partijen in die ook vanuit hun eigen 

professioneel kader een bepaalde verantwoordelijkheid hebben richting de cliënt.  

• Hoe bewaken de vier grote partijen dat het werk dat op een bepaald moment door 

onderaannemers wordt verricht, niet op een gegeven moment door hen zelf binnenshuis 

wordt georganiseerd?  

Hier is men uiteindelijk partners voor. Als dit gebeurt in een partnershiprelatie, dan moet 

men het gesprek aan gaan. Het kan niet voorkomen worden dat aanbieders zelf 

specialisten in dienst nemen, maar de aanbieders zijn meer dan de individuele 

behandelaren die bij hen in dienst zijn. Door het multidisciplinaire team wat achter een 

behandelaar staat, kan men bepaalde complexe problematiek oplossen.  

• Een aanbieder was ook in december 2015 aanwezig en toen is discussie gevoerd over het 

feit dat bij de meest complexe gezinnen de ouders zelf moeten integreren, omdat er 

teveel hulpverlening is die tegen of langs elkaar werkt. Hoe komt het multidisciplinair 

werken tussen de oren van de behandelaars, zodat ouders niet meer het idee hebben dat 

zij zelf de hulpverleners moeten integreren?  

Het bewust worden van wat men met elkaar wil bereiken zit in de nieuwe werkwijze en het 

is goed daar de behandelaren in mee te nemen en te coachen. Het gaat hierbij ook over 

relationele lenigheid, want relaties beïnvloeden relaties. De vraag is hoe hier meer op 

gestuurd kan worden. De Bascule start nu met basistrainingssessies en daarna komt er een 

trainingssessie wat dit praktisch voor de individuele hulpverlener betekent. Dit kan ook 

verder worden doorontwikkeld naar hoe om te gaan met cliënten en onderaannemers. De 

implementatie stopt wat dat betreft niet op 1 januari 2018. De voorbereiding vindt plaats 

tussen nu en 1 januari a.s, maar in het proces moet daarna ook continue geïnvesteerd 

worden en dit moet men ook blijven monitoren.  

• Hoe worden de ouder- en kindteams en huisartsen (nog steeds de belangrijkste 

verwijzers) op de hoogte gesteld?  

De gemeenten hebben het opgepakt om de verwijzers en de jeugdteams erbij te 

betrekken. Met wijkteams ziet men dat zij de instellingen opzoeken met pilots en 

oefensessies.  

• Gemeente zegt dat de regie veel meer bij het gezin moet liggen. Zou dit in het kader van 

hoofd- en onderaannemerschap niet in tegenspraak met elkaar kunnen zijn, omdat een 

cliënt helemaal niet meer kan kiezen nu veel vast ligt in het hoofd- en 

onderaannemerschap?  

Belangrijk is hier scherp op te blijven en elkaar hier op aan te spreken en intervisie te doen 

om dit te voorkomen. Iemand uit de zaal denkt hierbij aan shared decision, omdat men 

gezamenlijke beslissingen neemt. Zowel ouders als hulpverlenende partijen hebben hier een 

rol in. Er is een gezamenlijk doel.  

• Een medewerker van Altra merkt op dat uit de presentatie de indruk zou kunnen bestaan 

dat alleen met strategische partners wordt samengewerkt. Dit gaat echter maar over een 



paar initiatieven. Het staat buiten de inkoop 2018 waar die afspraken over gaan. De groep 

in segment C is veel groter. Een strategische samenwerking heeft alleen nut als het over 

een afgebakende doelgroep gaat. Muriël vindt dit een goede aanvulling.  

 

Door: Regionaal Ondersteuningsteam, oktober 2017. 


