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Voor het inzetten van Ambulante hulp gaan de gemeenten toewijzen op categorieniveau.
De gemeenten vinden het belangrijk zorgaanbieders flexibiliteit te geven in het verlenen
van Jeugdhulp waarbij zij goed monitoren wanneer een hulptraject afgeschaald of afgesloten kan worden. Daarnaast is de kwaliteit van de jeugdhulp belangrijk en willen de gemeenten grip houden op de financiën. Om dit te bewerkstelligen werken de gemeenten bij
het toewijzen van Ambulante Hulp met een (Maatwerk) Signaalbudget.
Signaalbudget
Een gestandaardiseerd indicatief maximumbudget per toewijzing. Het is een fictief budget
dat niet wordt uitgekeerd maar dient als signaal om de tijdige afsluiting van het hulptraject
te bevorderen en de voortgang te evalueren. Er wordt afgerekend op PxQ.
De hoogte van het signaalbudget is vastgesteld op € 7.000 per toewijzing en is te vergelijken met de grens tussen segment B en C in de regionale systematiek. Er zal worden gemonitord hoe vaak het signaalbudget in zijn geheel wordt verbruikt, deels verbruikt of opgeschaald naar maatwerkbudget.
Maatwerk Signaalbudget
Een op de individuele zorgvraag afgestemd indicatief maximumbudget per toewijzing. Het
is een fictief budget dat niet wordt uitgekeerd maar dient als signaal om tijdige afsluiting
van het hulptraject te bevorderen en de voortgang te evalueren. Het kan worden toegekend als is gebleken dat het Signaalbudget ontoereikend is.
De gemeenten verwachten van de zorgaanbieder dat de benodigde hulp binnen het Signaalbudget wordt verleend. Het declareren wordt gedaan op daadwerkelijk geleverde eenheden (pxq). Als er meer zorg nodig is dan kan worden bekostigd uit het Signaalbudget,
moet de zorgaanbieder tijdig een Maatwerk Signaalbudget aanvragen. Tijdig wil zeggen op
het moment dat het budget voor 75% is uitgeput. Er kan namelijk geen zorg meer gedeclareerd worden als de totale kosten van de declaraties boven het Signaalbudget uitkomen.
Voor het aanvragen van een Maatwerk Signaalbudget is een formulier ontwikkeld. Deze is
te vinden op www.zorgomregioamsterdam.nl, www.amstelveen.nl en www.aalsmeer.nl.
Het formulier bestaat uit een inhoudelijk deel én biedt ruimte voor een financieel voorstel
voor het Maatwerk Signaalbudget. Het formulier geeft duidelijk aan welk deel ingevuld
moet worden. Dit is namelijk afhankelijk van de verwijzer. De verplichting aan de zorgaanbieder om een Perspectiefplan aan te leveren bij het inzetten van hoog specialistische
jeugdhulp komt te vervallen.
In een aantal situaties hoeft het aanvraagformulier niet gebruikt te worden:

Is de zorg gewijzigd omdat er hulpvragen zijn op andere levensdomeinen die het
gezin niet zelfstandig kan oplossen én is de verwijzing niet gelopen via de Lokale
Toegang of GI?
Neem contact op met de Lokale Toegang voor het opstellen van een Perspectiefplan.

Is het Signaalbudget voldoende voor het volledige traject, maar redt de zorgaanbieder het niet om de zorg binnen de toegekende periode af te sluiten? U kunt een
verlenging van het besluit aanvragen met een Jw317.
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