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•  Vertegenwoordiging uit  AWBZ, j-GGZ en Jeugd, Opvoedhulp en het preventieve veld. 

 

•  Presentatie aanbieders over transformatiemogelijkheden en effecten taakstelling 

 

•  20% taakstelling is voor alle aanbieders ingrijpend. 

 

•  Alle aanbieders kunnen de taakstelling (deels) opvangen met transformatie van zorg. 

De mate waarin verschilt wel per aanbieder. 

 

• In ergste scenario leidt het tot sluiten van locaties en gedwongen ontslagen. 

 

• Mate van impact tevens mede afhankelijk van ontwikkelingen in andere regio’s 

 

Bespreking Transformatie en effecten taakstelling 
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Traptrede model.   

1.   Hoog specialistische complexe zorg 

2.   Verblijf met behandeling 

3.   Alternatieve verblijfsvormen (w.o. gezinshuizen) 

4.   Pleegzorg 

5.   Dagbehandeling 

6.   Ambulant zwaar (veelal gekoppeld aan andere zorg) 

7.   Ambulant licht (enkelvoudig) 

8.   Dagbesteding  

9.   Algemene voorzieningen, welzijn 

10. Eigen kracht 

Opbrengsten van de innovatie-ateliers op het traptrede model. 
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Opbrengsten innovatie-ateliers 
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Opbrengsten van de de vijf innovatie-ateliers (mei-juni) 

De trap af 

Uitdagen en belonen 

Niet meer doen 

Buddy’s / Maatjes 

Opvoeden versterken 
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Algemeen en randvoorwaarden 

• Aangeven in x A4  hoe in de inschrijving verwerkt is:  

− Uitdagen en belonen (kaartspel – wederkerigheid)  

− Inzet vrijwilligers, maatjes, peer-to-peer hulpverlening, ouders voor ouders hulpverlening 

− Samenwerking met sport- kerk- wijknetwerk- en welzijnsorganisaties 

− ……… 

• Bijdragen aan een sterke voorkant – hoe draagt u bij aan kennisoverdracht naar ouders c.q. oudernetwerken, 

professionals en vrijwilligers in de eerste of nulde lijn en  sociale teams .  

• Op welke manier uw organisatie gebruik maakt of versterkt van eigen kracht  vanuit het gezin en hun 

netwerken. 

• Op welke manier kan uw organisatie in 2016 de toegang versterken? Door  inzet  in het maatwerkcontract via: 

• de sociale teams,  

• flexibele schil,  

• expert team 

• Welke bijdrage uw organisatie gaat leveren aan het realiseren van integrale zorgtrajecten voor doelgroepen met 

een zorgbehoefte over diverse domeingrenzen heen (J&O, jGGZ, jVG). 

 

 

 

Impressie vertaling naar voorlopige inkoopdoelstellingen 
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 Work in Progress / concept  



Trede 1: JeugdzorgPlus 

• Gemiddelde duur in JzPlus neemt af naar 6 maanden 

• Sterke reductie van volume (meer dan nu afgesproken) mits aan doelgroep 

verantwoorde alternatieven geboden worden (jeugdhulpplicht).  

 

 

Trede 2: Verblijf met behandeling en Trede 3: Alternatieve verblijfsvormen 

• Versnelde afbouw van verblijfszorg mits aan doelgroep verantwoorde alternatieven 

geboden worden.  Als alternatieven zien wij: pleegzorg, gezinshuizen, (korte) 

intensieve ambulante zorg, hybrideverblijf (verblijf thuis met 24 uurs verblijf). 

• Aangeven hoe u (samen met anderen bijvoorbeeld jGGZ en het onderwijs) bijdraagt 

aan het eerder verantwoord uit laten stromen van jeugdigen? 

 

 

  

Eerste vertaling naar inkoopdoelstellingen 

Opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp 5 

 Work in Progress / concept  



Trede 4: Pleegzorg 

• Uitnodiging om met voorstellen te komen om voor andere, veelal zwaardere 

doelgroepen pleegzorg verantwoord aan te bieden. 

• Aangeven welke mogelijkheden er zijn om meer cliënten te helpen door de inzet van 

deeltijd c.q. weekend pleegzorg (hybride pleegzorg) 

 

Trede 5: Dagbehandeling 

• Versnelde afbouw dagbehandeling door verkorting duur naar ten hoogste 6 maanden 

in 2016 en ten hoogste 3 maanden in 2017 

• Flexibiliseren van de behandeling door de inzet van ambulante jeugdhulp op school en 

voorschoolse voorzieningen (afspraken met scholen en voorschoolse voorzieningen 

nodig) 

 

 

 

 

 

Eerste vertaling naar inkoopdoelstellingen 

Opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp 6 

 Work in Progress / concept  



Trede 6 en 7: Ambulant zwaar (meervoudig) en licht (enkelvoudig) 

• Op welke manier draagt uw organisatie bij aan reductie specialistische jGGZ door 

inzet lichtere/kortere specialistische jGGZ en door hulp vanuit de basis-GGZ 

• Hoe draagt uw organisatie bij aan begeleiding ambulant, voor bepaald deel af te 

bouwen door bijvoorbeeld meer inzet bij sport en activiteiten en inzet van maatjes en 

vrijwilligers 

 

Trede 8: Dagbesteding 

• Uitnodiging om te komen met voorstellen hoe welzijn en vrijwilligersnetwerken bij 

kunnen dragen aan een dagbesteding met minder inzet van jeugdhulpprofessionals 

  

Eerste vertaling naar inkoopdoelstellingen 
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