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l. Colijn-Bennink, M. Monsieurs, C. lriks, L. Heymans, M. Schoones

Onderuverpr Raamovereenkomst Niet vrij toegankelijke Jeugdhulp 2016

Bijlage: Notitie Jeugdhulpcatalogus

lnleiding

Raamovereenkomst jeugdh ulp
Het college heeft de raamovereenkomst voor niet vrij toegankelijke jeugdhulp in 2016 vastgesteld. Met
de raamovereenkomst worden afspraken met aanbieders vastgelegd voor de inkoop van jeugdhulp,
zoals werkwijze en tarieven.

De raamwerkovereenkomst wordt als één uniforme raamovereenkomst ter ondertekening aangeboden
aan de grootste jeugdhulpaanbieders in de regio:Amarant, Juzt, De Viersprong, GGZ Breburg, GGZ
Westelijk Noord-Brabant, SDW, KoraalGroep en Praktijk Memo. Alle overige aanbieders kunnen zich
digitaal aanmelden.

Net als in 2015 is de raamwerkovereenkomst opgesteld door de 9 samenwerkende gemeenten in
West-Brabant West: Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen,
Steenbergen, Woensdrecht en Zundert

Volgende stap voor Jeugdhu lpcatalogus
ln de raamovereenkomst van 2015 hebben de samenwerkende gemeenten de Jeugdhulpcatalogus
gepresenteerd. Met de catalogus streven we naar een versimpeling van het in beeld brengen van het
beschikbare aanbod. ln dit aanbod staat de vraag van het gezin centraal.

ln de nieuwe raamovereenkomst voor 2016 is de Jeugdhulpcatalogus doorontwikkeld. Dit heeft geleid
tot één uniforme raamovereenkomst voor alle zorgaanbieders voor de levering van jeugdhulp in 2016
in de regio West Brabant West op basis van 36 arrangementen en bijbehorende vaste tarieven (zie
informatie voor meer uitleg).

Een zorgarrangement in de Jeugdhulpcatalogus is gebaseerd op de zorgvraag in een gezin en vat alle
benodigde zorg voor een gezin samen: 'Bijdragen vanuit eigen kracht, steunend netwerk,
jeugdprofessional en zorgaanbieders'.

Doorverwijzing vanuit CJG
De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. lnwoners
kunnen hiervoor terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wanneer er specialistische
ondersteuning nodig is, dan ontvangen inwoners een indicatie waarmee zijterecht kunnen bij een van
de aanbieders waarmee een raamovereenkomst is gesloten.

Doel
Via deze raadsmededeling informeren wij u over het vaststellen van de raamovereenkomst Jeugdhulp
voor 2016 en de rol die de doorontwikkelde Jeugdhulpcatalogus daarin speelt.

De raamovereenkomst is een resultante van intensief overleg met de zorgaanbieders in onze regio
over de doorontwikkeling van de Jeugdhulpcatalogus. Arrangementbekostiging en resultaatafspraken
zijn daarin leidende begrippen.



Informatie
Met het sluiten van de raamwerkovereenkomst verbinden gemeenten en aanbieders zich aan de

werkwijze van de Jeugdhulpcataglogus. Bij deze werkwijze bepalen de jeugdprofessional van het CJG
samen met de ouders en/of jeugdige de zorgvraag (wat is er aan de hand). Zorgaanbieders gaan
vervolgens over de inhoudelijke zorg (hoe lossen we het op). Hieronder worden een aantal belangrijke
onderdelen van deze manier van werken uitgelicht.

Eén hoofdaannemer
Jeugdhulp vanuit de zorgaanbieders wordt geleverd door één hoofdaannemer die met het gezin en de
jeugdprofessional/doorvenvijzer aan de start van het zorgtraject resultaatafspraken maakt.

Uitgangspunt
We geloven in ruimte geven aan Jeugdhulpaanbieders om zo vlot mogelijk aan de slag te gaan in een
gezin en daar passende en werkende hulp te bieden bij het opgroeien en opvoeden.

Arrangementen
We stappen over op arrangementsbekostiging. Dit vervangt de'oude' declaratiesystematiek op basis
van honderden verschillende codes. We stoppen dus met mensen codes opplakken en bieden
passende jeugdhulparrangementen. Dit geeft de zorgaanbieder de vrijheid om meer maatwerk te
bieden aan gezinnen. Samen met onze zorgaanbieders zijn we tot vier (4) intensiteiten en negen (9)
profielen gekomen, zo komen we tot 36 mogelijke arrangementen met vaste tarieven. We maken zo
het stelsel simpeler en overzichtelijker voor gezinnen en professionals.

De Jeugdprofessional kiest in overleg met de jeugdige en/of ouders een van de profielen uit. lndien er
meer kinderen per gezin behoefte hebben aan ondersteuning wordt er per kind een passend
cliëntprofiel benoemd. Vervolgens wordt bepaald in overleg met de zorgaanbieder welke intensiteit van
zorg nodig is, waarna de zorgaanbieder een arrangement opstelt en na goedkeuring uitvoert. Elk
arrangement is gebaseerd op de zorgzuaarte in een gezin.

Het resultaat telt, niet de uren hulp
ln de oude systematiek werd de aanbieder betaald op basis van het aantal uur dat van een bepaald
type ondersteuning is geleverd. De type ondersteuning werd bepaald door de code. ln de nieuwe
werkwijze van de Jeugdhulpcatalogus gaat het niet om het aantal uur en de type ondersteuning die
wordt geboden, maar om geleverde resultaten voor het gezin en maatschappelijk effect.

Hiermee bieden we aanbieders meer bewegingsvrijheid om verschillende (maatwerk-)vormen van
jeugdhulp te verlenen. Door aanbieders niet meer te controleren op elk uur geleverde hulp, dringen we
tevens administratielasten voor de gemeenten en de aanbieders terug.

Passende jeugdhulp binnen beschikbare middelen
De opdracht aan het college luidt het realiseren van een dekkend stelsel voor passende jeugdhulp
binnen de beschikbare middelen. Bij de presentatie van het objectief verdeelmodel is bekend geworden
dat regio West-Brabant West een van de hardst getroffen regio's is en enorm gekort wordt de komende
jaren. Dit is in de meicirculaire definitief bevestigd. De nieuwe werkwijze moet leiden tot effectievere
inzet van zorg, waardoor uitvoering kan worden gegeven aan het kader'uitvoeren binnen rijksbudget'.

lnkoopproces 2016
Na vaststelling van de inkoopsystematiek is het inkoopproces voor jeugdhulp in 2016 gestart. Door het
Zorg lnformatie & lnkoop Team wordt onder andere gewerkt aan de afronding van de
inkoopgesprekken met de partners uit het Regionaal Transitie Arrangement en het opstarten van de
ínschrijving voor de overige zorgleveranciers voor de levering van niet vrij toegankelijke jeugdhulp.

Vervolg (procedure)
De raamovereenkomsten gelden voor één jaar (2016). Hiervoor is gekozen omdat er nog onvoldoende
kennis en beschikbare data en onvoldoende zicht op de verwachte verdere afbouw van jeugdhulp om
te beoordelen of inkopen voor een langere periode dan 1 jaar verantwoord is. ln 2016 gaan we de
arrangementsprijzen toetsen. Daarnaast zal ook in 2017 opnieuw een korting op het jeugdhulpbudget
moeten worden opgevangen door de regio.

De vastgestelde raamovereenkomst wordt ter ondertekening aangeboden aan de grote aanbieders



(Amarant, Juzt, De Viersprong, GGZ Breburg, GGZWestelijk Noord-Brabant, SDW, Koraalgroep en
Praktijk Memo) en voor overige aanbieders digitaal ter ondertekening beschikbaar gesteld.

Via de reguliere verantwoordingsinstrumenten en informatiebijeenkomsten en houden wij u op de
hoogte van de ontwikkelingen van het jeugdstelsel, het zorggebruik en de uitnutting van de budgetten

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voor Jeugd
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H.J. Polderman




