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Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad,

Inleiding
In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen in de transformatie van de 
specialistische jeugdhulp. Per 1 januari 2018 is sprake van een nieuwe werkwijze voor 
specialistische jeugdhulp.  Met de nieuwe werkwijze is een belangrijke stap gezet in de 
transformatie van het jeugdstelsel. Het is belangrijk dat gezinnen de regie blijven houden over 
hun leven en samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar structurele 
oplossingen zoeken. 

In maart 2017 is de regionale aanbesteding afgerond waarmee door de regiogemeenten 
(Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland) en aanbieders deze nieuwe werkwijze is 
vastgelegd. Op 6 maart 2018 en 31 mei heeft het college u geïnformeerd over de stijging van 
de kosten voor jeugdhulp over 2017 en 2018. Donderdag 20 september is er een technische 
sessie voor de leden van de raad waarin de werkwijze specialistische jeugdhulp, de stijging 
van de kosten en de maatregelen die we lokaal en regionaal nemen, nader worden toegelicht.

Toelichting

Onaanvaardbare overschrijding
De nieuwe bekostigingssystematiek en de daaraan gekoppelde administratie zorgen voor een 
hoge mate van onzekerheid. Zowel aan de kant van gemeenten als aan de kant van de 
gecontracteerde aanbieders. Deze onzekerheid leidt ertoe dat er momenteel voor het jaar 
2018 een overschrijdingsbedrag is, waar geen sluitende verklaring voor is. Dit betreft een 
overschrijding van maximaal 33 miljoen voor de regio. De aankomende periode wordt 
scherper waar de overschrijding op uitkomt.

Wethouders van de veertien samenwerkende regiogemeenten en bestuurders van de grotere 
instellingen hebben naar elkaar uitgesproken dat zij deze mate van overschrijding 
onaanvaardbaar vinden. Daarom is in de afgelopen periode gezamenlijk onderzoek ingesteld. 
Een aantal ontwikkelingen past niet bij de uitgangspunten van de visie. Bovendien lijkt het 
financieel kader ruimschoots te worden overschreden. Het nieuwe systeem van de jeugdhulp 
is op deze wijze niet houdbaar. Bijsturen is nodig. De ruimte die het nieuwe stelsel biedt om in 
te zetten wat nodig is, leidt onvoldoende tot een beweging naar de voorkant, waarin door 
preventieve of lichte maatregelen, duurdere specialistische zorg minder nodig is. Wethouders 
en aanbieders onderschrijven dat bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de nieuwe 
werkwijze, ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de financiële houdbaarheid hoort.

Uitgangspunt transformatie
We zijn een half jaar op weg met de nieuwe werkwijze voor de jeugdhulp. Bij de overgang 
naar de nieuwe werkwijze stond zorgcontinuïteit voorop voor jeugdigen die al in 2017 
jeugdhulp ontvingen. Kinderen en gezinnen hebben gewoon hulp gekregen die ze nodig 
hadden en zij hebben geen last gehad van de administratieve overgang. In de nieuwe 
werkwijze kijken we breder naar wat een gezin nodig heeft, vanuit het idee dat er meerdere 
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factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van een kind. Wanneer een gezin bijvoorbeeld 
problemen heeft met schulden of huisvesting of wanneer sprake is van verslaafde 
gezinsleden, wordt dit bij de aanpak betrokken. Er ligt nog meer regie bij het gezin en de 
jeugdigen zelf, waarbij het werken aan het resultaat belangrijk is. Deze uitgangspunten staan 
centraal in een perspectiefplan dat met de ouders wordt opgesteld. 
Uitgangspunt is dat de kinderen tijdig worden geholpen, waarmee verwijzingen naar 
zwaardere en duurdere hulp zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Eerste positieve bevindingen
We zien ook een positieve ontwikkeling als het gaat om het aantal gezinnen dat de weg weet 
te vinden naar jeugdhulp. 

 Het bereik van de Jeugdteams is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit betekent 
dat meer kinderen op een laagdrempelige manier en relatief lichte hulp  en 
ondersteuning ontvangen.

 Bij de overgang naar de nieuwe werkwijze stond zorgcontinuïteit voorop voor 
kinderen die al in 2017 jeugdhulp ontvingen. Samen met jeugdhulpaanbieders is 
dit zodanig administratief georganiseerd dat ouders en kinderen van deze 
overgang geen last hebben gehad. Dit proces is onlangs afgerond. De nieuwe 
werkwijze geldt voor kinderen die vanaf 1 januari 2018 een nieuwe verwijzing 
krijgen. 

 Het werken met één hoofdaannemer, die verantwoordelijk is voor het coördineren 
van alle specialistische hulp, zorgt ervoor dat kinderen niet meer van de ene naar 
de andere aanbieder worden verwezen.

Eerste negatieve bevindingen
De belangrijkste om te noemen zijn:

 Er wordt veel vaker dan verwacht verwezen in segment C. Segment C is bedoeld 
voor cliënten met meervoudige complexe problematiek die niet binnen de 
mogelijkheden van segment B, enkelvoudige specialistische jeugdhulp, geholpen 
kunnen worden. Juist deze afweging, volstaat de hulp binnen segment B of is het 
(veel) duurdere tarief binnen segment C noodzakelijk, wordt nog niet in alle 
gevallen goed gemaakt. 

 Aanbieders delen de jeugdigen vervolgens zwaar in met betrekking tot de 
benodigde intensiteit van de behandeling/begeleiding. Ook die afweging wordt
nog niet altijd passend op wat nodig is gemaakt.  

 Ook zien we een toename van verblijf, hetgeen niet overeenkomt met het 
uitgangspunt dat kinderen zo ‘thuis als mogelijk’ moeten kunnen opgroeien. 

 De ruimte die het nieuwe stelsel biedt om in te zetten wat nodig is, lijkt 
vooralsnog te leiden tot onnodige kostenverhoging aan de specialistische 
achterkant, terwijl er juist ruimte nodig is om de preventieve voorkant te 
versterken.   

 Voor de resultaatverplichting die wij met aanbieders afspreken wordt integraal 
gewerkt. Er wordt gekeken naar de brede gezinscontext, hetgeen ertoe kan 
leiden dat in het belang van het gezin hulp en ondersteuning wordt geboden die 
eigenlijk vanuit andere financiering gedekt zou worden dan het budget dat 
beschikbaar is voor jeugd en jeugdzorg. 

 Of er daadwerkelijk meer jeugdigen worden geholpen is nog onderwerp van 
nadere analyse. Het elektronisch berichtenverkeer geeft nog geen eenduidig 
beeld. 

 Een aantal kosten opdrijvende effecten is wel bekend. Dit betreft bijvoorbeeld de 
flinke toename van jeugdigen die voorheen in de Wet langdurige Zorg werden 
opgevangen. Dit zijn kinderen die zwaardere zorg nodig hebben. Ook lijkt er een 
toename te zijn van het aantal meerderjarigen (18-23 jaar) dat een beroep op 
hulp vanuit de Jeugdwet. 
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Financiële en Juridische consequenties
Tijdens de bespreking in het 3D Carré van 20 september komen ook financiële en juridische 
consequenties aan de orde. Het college zal in de binnenkort aan u te presenteren begroting 
voorstellen doen over de wijze waarop resultaten en risico’s ten aanzien van de jeugdhulp op 
een verantwoorde wijze verwerkt kunnen worden.

Aanpak/uitvoering
Op 17 september 2018 hebben wethouders en bestuurders van de grotere instellingen de 
balans op gemaakt. De gezamenlijke uitgangpunten van het nieuwe stelsel zijn door 
verwijzers en aanbieders van jeugdhulp nogmaals onderschreven en staan niet ter discussie.
Gemeenten en aanbieders nemen samen de verantwoordelijkheid in het zoeken naar 
oorzaken van en oplossingen voor de overschrijding. 

Met aanbieders en verwijzers is besproken welke ingrijpende maatregelen nodig zijn om ook 
op korte termijn de overschrijding te keren en niet verder te laten oplopen. Dit zijn onder 
andere: 

 Iedereen krijgt de hulp die nodig is. De afspraak is dat nieuwe indicaties starten 
met lichte hulp (segment B) en dat wordt opgeschaald als dat nodig is. 

 Verwijzers krijgen inzicht in de bandbreedtes van de kosten van hulp om kosten-
bewuster te verwijzen.

 We ontwikkelen bovenregionaal een (opleidings)programma om verwijzers beter 
te leren passend te verwijzen. Het programma wordt samen met verwijzers en 
aanbieders uitgewerkt. 

 De tarieven voor enkelvoudige specialistische jeugdhulp blijken te laag en de 
tarieven voor meervoudige problematiek blijken te hoog. Op basis van de analyse 
worden de tarieven voor 2019 opnieuw vastgesteld. 

 Op dit moment is een proces gestart om de bedragen verder te analyseren. Met 
hulp van KPMG kijken de zorgaanbieders hoe we de betrouwbaarheid van de 
beschikbare gegevens over het aantal jeugdigen in zorg kunnen verhogen en de 
overschrijding naar beneden  bijgesteld kan worden. 

De resultaten van dit proces en oplossingsscenario’s worden op het eerstvolgende bestuurlijk 
overleg op 17 oktober 2018 besproken. Het college zal u daarna opnieuw informeren. 

Betreft
Actieve informatievoorziening. 

Opdrachtgever I. Drupsteen
i.drupsteen@

Bijgaande stukken Geen

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester
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