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 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

De Groninger gemeenten werken samen om de jeugdhulp uit te voeren. In 2014 is het Regionaal Transitie Arrangement 

2015-2017 opgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt over de samenwerking en de uitvoering van een deel van de 

gedecentraliseerde jeugdhulptaken. Een deel, omdat de toegang naar de jeugdhulp en de ‘preventieve’ basisvoorzieningen 

de verantwoordelijkheid is van de individuele gemeente. Om vorm te geven aan de samenwerking tussen de gemeenten, is 

besloten om onder meer de inkooprol van de specialistische jeugdhulp1 te beleggen bij de in 2014 opgerichte Regionale 

Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Deze organisatie is gepositioneerd in de gemeenschappelijke regeling 

Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z). Deze samenwerkingsconstructie is in 2016 verlengd tot eind 2020. Recent is de 

transformatieagenda, die ook onderdeel was van het RTA (2014), geactualiseerd voor de periode 2018-2020. Dit is een 

regionaal programma waarbij gemeenten op dit moment afspraken maken over de governance hiervan. 

De colleges van B&W van de Groninger gemeenten dienen een besluit te nemen over deze samenwerking voor de periode 

vanaf 1 januari 2021. Een bestuurlijke conferentie over dit thema is voorzien in september 2019. Ter voorbereiding is het 

belangrijk dat de gemeenten zich oriënteren op de achterliggende vragen rond de toekomstige regionale samenwerking.  

Dit document ondersteunt dit proces. Het hanteert als vertrekpunt de doelen die de Groninger gemeenten willen bereiken 

(zie bijlage 1) en de publieke belangen die geborgd moeten worden nu jeugdzorg een gemeentelijke verantwoordelijkheid 

is: beschikbaarheid, keuzevrijheid, de doelmatigheid, de kwaliteit en de duurzaamheid van het jeugdhulpaanbod. Bij het 

realiseren van de geformuleerde doelen hebben gemeenten immers te maken met een afwegingen tussen diverse publieke 

belangen.  

Deze doelen, uitgangspunten en publieke belangen vormen het kader voor gesprekken over de toekomstige samenwerking. 

Daarnaast is relevant te verkennen vanuit welke mechanismen (sturing) de gemeenten verwachten deze doelen te kunnen 

realiseren. De combinatie van deze ingrediënten vormt de basis voor keuzes rond het inrichten van de jeugdhulp en de 

samenwerking.  

1.2 Doel van dit rapport 

In de aanloop van deze bestuurlijke conferentie vinden dialoogsessies plaats voor bestuurders om beelden en meningen uit 

te wisselen en inhoudelijke inzichten aan te scherpen. Ter voorbereiding op de dialoogsessies ontvangen de wethouders 

deze rapportage in concept als input voor dit proces. Na de bestuurlijke conferentie in september zullen lokale en regionale 

besluiten worden genomen over de regionale samenwerking, met daarbij komende organisatie- en inrichtingsvragen.  

1.3 Verantwoording 

De conceptversie van deze rapportage is tot stand gekomen op basis van een deskstudie en gesprekken met betrokken 

ambtenaren van gemeenten en RIGG. Voor het beschrijven van de regionale samenwerking hebben we gebruik gemaakt 

                                                                 

1 Dit zijn vormen van jeugdhulp waarvoor een beschikking of verwijzing nodig is.  
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van documenten ontvangen van RIGG (bijlage 2). Het landelijke beeld over samenwerking rond de Jeugd en de bestuurlijke 

keuzes die daarbij worden gemaakt, is gebaseerd op openbare rapporten, onze ervaringen in andere regio’s en onderzoek 

benchmark uitgaven jeugdhulp die wij recent hebben uitgevoerd. De beschrijving van de actuele beelden en verwachtingen 

rond de regionale samenwerking (hoofdstuk 4) zijn gebaseerd op uitkomsten van de bestuurlijke dialoogsessies. 

1.4 Leeswijzer 

De opbouw van dit rapport bestaat uit een mix van regionale en landelijke perspectieven, zie figuur 1. De hoofdstukken 3 en 

4 (de groene blokken) gaan over de samenwerking en de keuzes in de regio Groningen. Hoofdstuk 3 geeft een inhoudelijke 

en feitelijke terugblik op de regionale samenwerking. Hoofdstuk 4 toont de verschuivende motieven voor regionale 

samenwerking en beschrijft de uitkomsten van de bestuurlijke dialoogsessies. Het geeft een eerste schets van de 

toekomstige samenwerking. Deze samenwerking zal nader uitgewerkt worden op de bestuurlijke conferentie. Ter referentie 

zijn ook de landelijke ontwikkelingen beschreven (hoofdstuk 2). Alle jeugdhulpregio’s staan immers voor vergelijkbare 

bestuurlijke keuzes rond de samenwerking en de inrichting van de jeugdhulp. Hoofdstuk 5 schetst daartoe beknopt een 

aantal inrichtingskeuzes (inkoop en bekostiging). 

 

Figuur 1. Opbouw van dit rapport 
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 Landelijke ontwikkelingen 

Dit hoofdstuk schetst een landelijk perspectief voor de ontwikkelingen in jeugdhulpregio Groningen als context voor de 

regionale ontwikkelingen beschreven in hoofdstuk 3.  

2.1 Samenwerking binnen jeugdhulpregio’s, het wettelijke kader 

De uitgangspunten bij de decentralisatie van de jeugdhulp zijn geformuleerd in de Memorie van Toelichting van de 

Jeugdwet:  

• het probleemoplossend vermogen versterken van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving; 

• de opvoedcapaciteiten bevorderen van de ouders en de sociale omgeving; 

• versterken preventie en vroegsignalering; 

• het tijdig bieden van de juiste hulp op maat; 

• het bevorderen van effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen. 

De Jeugdwet verplicht gemeenten niet expliciet om samen te werken, maar in de Memorie van Toelichting bij de Jeugdwet 

is wel opgenomen dat gemeenten regionaal of bovenlokaal samen zullen werken of dat het voor de hand ligt dat zij dit 

zullen doen. De belangrijkste motivaties vanuit de wetgever om samenwerking te bevorderen waren: de continuïteit van 

zorg voor de cliënt, de benodigde kennis, kunde en daadkracht om de complexe opdracht in de Jeugdwet uit te voeren en 

de efficiency die ontstaat bij het samen oppakken van uitvoeringstaken.   

Met de aanpassingen in de Jeugdwet2 (december 2018) is deze noodzaak tot samenwerking herbevestigd. De motivatie 

voor deze samenwerking focust op de continuïteit van zorg voor met name de zwaardere jeugdhulpvormen, het voorkomen 

van versnippering in het opdrachtgeverschap en de daaraan gerelateerde administratieve lasten voor jeugdhulpaanbieders. 

De minister heeft met deze aanpassing in de Jeugdwet ook de mogelijkheid gekregen de regionale samenwerking voor de 

Jeugd af te dwingen per algemene maatregel van bestuur, mits over dit thema ‘op overeenstemming gericht overleg’ is 

geweest tussen gemeenten.  

2.2 Veel onzekerheden bij voorbereiding van de decentralisatie 

Het Rijk, VNG en provincies hebben in 2013 landelijk een transitieplan opgesteld om op zowel landelijk als op regionaal 

niveau een goed voorbereide overgang van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten realiseren. Het ging 

daarbij om het realiseren van de continuïteit van zorg, de continuïteit van de infrastructuur van de jeugdhulp en om het 

beperken van de frictiekosten bij de aanbieders. Op basis van deze afspraken stelden alle gemeenten - in overleg met de 

relevante aanbieders en de huidige financiers (provincies, verzekeraars en zorgkantoren) - een Regionaal Transitie 

Arrangement op, met aandacht voor bovenregionaal zorgaanbod en het voorkomen van frictiekosten. Daarnaast heeft de 

VNG namens haar leden voor de jaren 2015-2018 raamovereenkomsten afgesloten met landelijke jeugdhulpaanbieders die 

de meest complexe vormen van jeugdhulp aanbieden. Deze overeenkomsten zijn, na opnieuw toepassing van de 

toetsingscriteria, opnieuw gemaakt voor de jaren 2019 en 2000.  

 

                                                                 

2 https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/kamer-stemt-voor-verplichte-samenwerking-sociaal-domein/ 

https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/kamer-stemt-voor-verplichte-samenwerking-sociaal-domein/
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De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) monitorde als onafhankelijke commissie het proces waarin regionale 

afspraken (RTA’s) tot stand zijn gekomen. De belangrijkste bevindingen in haar eindrapportage (december 2014) waren:  

a. Er is heel veel werk verricht door gemeenten en aanbieders in de laatste maanden en de basisstructuur voor de 

nieuwe taken van gemeenten staat; 

b. De focus op de transitie heeft zich verengd tot de totstandkoming van de contracten tussen gemeenten en 

aanbieders. De ambities zijn niet gewijzigd maar wel naar de achtergrond verdrongen;  

c. De TSJ houdt zorgen bij de inrichting van de lokale toegangsfunctie en bij de garantie van zorg voor bestaande 

cliënten, nieuwe cliënten en het hulpaanbod. Zij verwacht wel dat de zorg voor bestaande cliënten in 2015 zal 

worden gegarandeerd;  

d. Veel werkzaamheden om de transitie te bewerkstelligen, moeten nog in 2015 worden opgepakt of afgerond.  

e. Het inkoopproces voor 2016 moet al in het voorjaar van 2015 starten, maar er is een reëel risico dat - net als in 2014 

is gebeurd - dit proces moeizaam zal verlopen als gevolg van onzekerheden omtrent budget voor gemeenten in 

2016, gebrek aan realisatiecijfers over de eerste maanden van 2015 en onzekerheid bij aanbieders over de 

consequenties van verdere bezuinigingen.  

Alle gemeenten en jeugdhulpregio’s worstelden sinds 2015 met onzekerheid over cijfers: Hebben we voldoende middelen 

gekregen? Hoeveel en welke jeugdigen zijn in zorg? Wat zullen de verwachte kosten zijn met introductie van het nieuwe 

stelsel? Deze onzekerheid was voor veel jeugdhulpregio’s een belangrijke reden om, met name in de eerste jaren na de 

decentralisatie, afspraken te maken over financiële solidariteit.  

Gelukkig is er rond de informatievoorziening veel verbeterd en daarmee ook in de mogelijkheden voor gemeenten om te 

sturen. Na de introductie van diverse landelijke standaarden is de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders 

tot stand gekomen. In de loop van 2018 hebben veel gemeenten hun informatiepositie voldoende op orde om goede 

prognoses te kunnen maken en voor het genereren van stuurinformatie voor individuele gemeenten en voor het 

contractmanagement met aanbieders. Welke stuurinformatie beschikbaar is verschilt per regio, afhankelijk van het gekozen 

bekostigingsmodel. Meerdere gemeenten hebben gekozen voor het model van Groningen, waardoor op detailniveau 

bekend is welke aanbieder, welke ondersteuning aan welke jeugdige heeft verleend. Gemeenten met 

bekostigingsafspraken op een hoger aggregatieniveau hebben deze informatie niet. 

2.3 Evaluatie Jeugdwet 2018: transformatie vertraagd op gang 

De belangrijkste conclusie in het rapport van de eerste evaluatie Jeugdwet (januari 2018) is dat alle partijen veel energie 

hebben gestopt in de transitie van de jeugdhulp, maar daarmee heeft een échte transformatie nog niet plaatsgevonden. 

Bovendien blijft de inzet op preventie achter. Hieronder een greep uit de andere conclusies van het evaluatierapport: 

• Veel ouders en jeugdhulpaanbieders ervaren problemen in de toegang tot de jeugdhulp; 

• De meest kwetsbare gezinnen hebben niet méér aandacht gekregen; 

• Gemeenten en aanbieders van gespecialiseerde zorg ervaren budgettaire krapte; 

• Er is nog geen sprake van een verminderd beroep op gespecialiseerde hulp, maar er is hierop al wel bezuinigd; 

• Aanbesteding staat in de praktijk op gespannen voet met de gewenste samenwerking tussen gemeenten en aanbieders 

van jeugdhulp, en tussen aanbieders onderling; 

• Professionalisering van het opdrachtgeverschap van gemeenten verdient een stevige impuls; 

• Verschillen tussen gemeenten dragen bij aan de grote administratieve lastendruk voor jeugdhulpaanbieders; 
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• Het verminderen van de administratieve lastendruk is ook noodzakelijk om professionals meer tijd en ruimte te geven 

voor het verlenen van daadwerkelijke zorg; 

• Het ontbreekt aan landelijke gegevens over de kwaliteit van de jeugdhulp; 

• Er zijn zeker ook mooie initiatieven genomen in lijn met de gedachte achter de Jeugdwet. Voor definitieve uitspraken 

over de resultaten van de (invoering van de) Jeugdwet is het nog te vroeg; 

• De samenhang in hulpverlening, zeker bij de overgang van 18- naar een volgend stelsel, wordt nog onvoldoende 

gerealiseerd. 

Uit bovenstaande is duidelijk dat de onzekerheden voorafgaand aan de decentralisaties (zie paragraaf 2.1) voor een deel 

zijn weggenomen en dat gemeenten tegelijkertijd nog op zoek zijn naar meer grip op het stelsel en de doelen van de 

Jeugdwet. Ze doen dit door twee bewegingen enerzijds via klassieke beheersingsinterventies, anderzijds gericht op het 

versterken van de transformatie. De uitdaging is steeds beide met elkaar te verbinden zodat de transformatiedoelstellingen 

meer kans van slagen hebben.  

2.4 Samenwerking binnen jeugdhulpregio’s, onderwerp van gesprek 

De motivaties voor individuele gemeenten om samen te werken zijn in de loop van de jaren sterk veranderd, zowel op 

inhoudelijk als financieel terrein. De volgende factoren (of combinaties ervan) spelen daarbij een rol:  

a. De decentralisatie leidt tot centralisatie. Voor individuele gemeenten zijn de uitvoerende taken als inkoop, 

contractmanagement en monitoring lastig of niet zelfstandig uit te voeren. Ze zoeken de samenwerking omdat dit 

efficiënter (goedkoper) is. De kosten van een centrale uitvoeringsorganisatie kunnen hoog zijn, maar zelf uitvoeren 

kan nog duurder uitvallen;  

b. Door de bestuurlijke structuur van de regionale samenwerking ervaren gemeentebesturen en politiek een 

democratisch tekort (minder invloed op de regionale keuzes en trage besluitvormingsprocessen). Gemeenten 

verkennen daarom verschillende vormen van samenwerking (van diverse GR-structuren tot penvoerderschap bij één 

van de regiogemeenten);  

c. Wanneer vele (of alle) samenwerkende gemeenten tekorten hebben, blijkt de bereidheid om bij te dragen aan 

tekorten van andere gemeenten zeer beperkt. Bij aanvang was sprake van grote (financiële) onzekerheden. Het 

toegenomen inzicht in de financiële risico’s van individuele gemeenten is, in combinatie met de stijgende tekorten, 

een reden voor het verlaten van de financiële solidariteit in diverse jeugdhulpregio’s, of in ieder geval de scope ervan 

sterk te verkleinen;  

d. Veel samenwerkingen zijn gestart met goede intenties en hoge ambitieniveaus. Beperkte scherpte of realisme in 

wederzijdse verwachtingen, maar ook ontbrekende transparantie over behaalde resultaten, verlagen het vertrouwen 

in regionale samenwerking. Bij achterblijvende resultaten (zie paragraaf 2.1) dreigt ontevredenheid. Wanneer 

oorzaken niet (of lastig) zijn vast te stellen, kan lokaal het beeld ontstaan dat successen het gevolg zijn van lokale 

inspanningen en achterblijvende resultaten het gevolg zijn van regionale inspanningen. Deze gekleurde 

beeldvorming ondermijnt het draagvlak voor de regionale samenwerking; 

e. De aansluiting van regionale taken op ‘couleur locale’ en specifieke lokale wensen. Voorbeeld: de wens hebben om 

delen van het jeugdhulp-aanbod met specifieke lokale partij(en) vorm te geven. Het afbakenen van jeugdhulp die 

lokaal respectievelijk regionaal georganiseerd en ingekocht zijn, kan lastig zijn.  
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2.5 Voorbeelden van evaluatie en herijking van regionale samenwerking 

Uit ervaringen en contacten van Significant uit de regio’s en onderzoek dat gedaan is in opdracht van de Transitie Autoriteit 

Jeugd blijkt dat in meerdere jeugdhulpregio’s sprake is van spanningen. Meerdere gemeenten overwogen om uit de 

regionale samenwerking te stappen maar dit is in heel beperkte mate gebeurd. In deze paragraaf schetsen we kort enkele 

voorbeelden. Daaruit blijkt dat de steun voor financiële solidariteit afneemt en de inhoudelijke scope van de regionale 

samenwerking verandert. 

De jeugdhulpregio Noordoost-Brabant, waarin 16 gemeenten samenwerken, heeft in 2018 een evaluatie laten uitvoeren van 

de regionale samenwerking, de inkoop en de bekostiging van de specialistische jeugdhulp. De uitkomsten van deze 

evaluatie waren aanleiding voor een heroriëntatie op elk van deze drie thema’s. Belangrijkste uitkomst van deze 

heroriëntatie was het in stand houden van de regionale samenwerking en het verstevigen van de organisatie en de 

governance rond de regionale inkooporganisatie. Bij het richten en inrichten van de samenwerking én de inkoop maken 

deze gemeenten onderscheid tussen hoog-specialistische jeugdhulp (veelal met verblijf) waarvoor beschikbaarheid een 

centraal thema is en andere vormen van jeugdhulp waarbij juist aansluiting met de lokale voorzieningen en de lokale 

toegang een centraal thema is.  

Sinds de decentralisatie hebben tien gemeenten in de jeugdhulpregio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) een groot aantal taken 

gedelegeerd en belegd bij de Serviceorganisatie ZHZ: inkoop en contractering, contractmanagement, budgetbeheersing, 

informatievoorziening, accountmanagements- en het jeugdbeleid, uiteraard in goede afstemming met regiogemeenten. 

Door de stijgende kosten van de jeugdhulp en een toenemende behoefte aan meer lokale sturing komt deze samenwerking 

onder druk. Dit leidt vooralsnog niet tot keuze voor terugtrekken uit de gemeenschappelijke regeling. Gemeenten hebben 

wel de wens om meer lokaal te kunnen bepalen en meer jeugdhulpbudget lokaal in te kunnen zetten (meer jeugdhulp 

zonder beschikking). Dit zet de regionale begroting onder druk. Samenwerkende gemeenten realiseren dat het zelf ter hand 

nemen van de nu regionaal georganiseerde taken veel extra inzet vraagt en dus niet automatisch tot lagere kosten leidt. De 

steun voor financiële solidariteit tussen regiogemeenten neemt ook in deze regio af. 

Twee gemeenten in de benchmark jeugdhulp3 (Alphen a/d Rijn en Heerlen) hebben gekozen voor een principieel andere 

inrichting van een deel van het jeugdhulpdomein. Ze hebben een integrale opdracht voor de jeugdhulp verstrekt aan 

consortium met een vooraf afgesproken budget. Dit consortium moet 7,5% van de ondersteuning laten uitvoeren door 

zelfstandige jeugdhulpaanbieders (ZZP’ers) en kan samenwerken met andere aanbieders in onderaanneming. Alle 

jeugdhulp moet worden geleverd uit dit afgesproken budget, ook de toegang, de PGB’s en de afstemming met diverse 

stakeholders waaronder de huisartsen. Om op die manier te kunnen werken, zijn deze gemeenten (voor een deel) uit de 

regionale samenwerking gestapt. De belangrijkste motivatie om te kiezen voor deze andere inrichting was voor de beide 

gemeenten inhoudelijk: hulp dichtbij huis organiseren en het bevorderen van innovatie. Beide gemeenten ervaarden dat de 

regionale inkoop van specialistische jeugdhulp onvoldoende bijdroeg aan de transformatiedoelen van de Jeugdwet. De 

regionale inkoop- en bekostigingsafspraken met de aanbieders hebben zij ervaren als uitgaven-opdrijvend en kwam naar 

hun mening kwam de samenwerking met en tussen de gecontracteerde gespecialiseerde aanbieders beperkt of niet op 

gang. Beide gemeenten wijzen er nadrukkelijk op het starten met deze werkwijze extra kosten met zich meebrengt. Omdat 

beide gemeenten recent met deze werkwijze zijn gestart (respectievelijk 2018 en 2019) is het te vroeg om conclusies te 

trekken over het bereiken van de verwachte effecten, zowel inhoudelijk (transformatie) als financieel (beheersing van 

                                                                 

3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/24/benchmarkanalyse-uitgaven-jeugdhulp-in-26-gemeenten  
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kosten). Beide gemeenten werken wel (boven)regionaal samen voor Jeugdzorgplus, Jeugdbescherming en 

Jeugdreclassering.  

In meerdere regio’s verandert de scope waarop regionaal of bovenregionaal inkoop plaatsvindt. De stad Utrecht was vanaf 

het begin een eigen jeugdhulpregio die wel gebruik maakte van bovenregionale tot stand gebrachte inkoopafspraken met 

hoog-specialistische aanbieders. Utrecht is voornemens om in de toekomst alle vormen jeugdhulp meer lokaal te 

organiseren, dus minder gebruik te maken van bovenregionale afspraken. In Twente verandert de scope van de regionaal 

ingekochte zorg. De Twentse gemeenten maken zelf inkoopafspraken voor de lichtere vormen van jeugdhulp. Ook in 

Flevoland maakt Lelystad alleen voor de zwaardere vormen van jeugdhulp gebruik van de regionaal afgesloten contracten 

en organiseert de lichtere vormen van jeugdhulp zelf.  

In enkele gevallen is sprake van gemeenten die zijn overgestapt naar een andere jeugdhulpregio. Wageningen bijvoorbeeld 

heeft niet gekozen voor FoodValley maar voor jeugdhulpregio Arnhem met de motivatie dat jeugdigen veelal gebruik maken 

van jeugdhulpaanbod rond Arnhem. Twee grensgemeenten tussen de jeugdhulpregio’s Utrecht-West en Gooi Vechtstreek 

zijn overgestapt naar een andere regio vanwege een betere aansluiting op de bestuurlijke visie.  
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 Regionale samenwerking  

Dit hoofdstuk beschrijft inhoudelijk hoe de Groninger gemeenten sinds 2015 samen invulling geven aan de 

verantwoordelijkheid vanuit de Jeugdwet en op welke wijze de diverse publieke belangen daarin zijn geborgd. Dit hoofdstuk 

hanteert een chronologisch perspectief, startend met de doelen, visie en uitgangspunten van de regionale samenwerking en 

de vormgeving ervan in regionale organisatie en governance in de periode voorgaand aan 2015. Daarna beschrijven we 

hoe de samenwerking, en specifiek de rol van RIGG daarin, zich heeft ontwikkeld in de periode 2015-2017. De laatste 

paragraaf beschrijft de actuele situatie rond de samenwerking en sturing in 2018. Die kenmerkt zich door meer aandacht 

voor de gemeentelijke toegang, meer sturing op transformatie en meer sturing op beheersing van de kosten. Dit is de 

context waarin de heroriëntatie op de regionale samenwerking tussen de Groninger gemeenten plaatsvindt.  

3.1 Samenwerking richten en inrichten (voor 2015) 

De Groninger gemeenten zijn sinds 2015 op grond van de Jeugdwet verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede 

en toegankelijke jeugdhulp. De Jeugdwet verplicht gemeenten niet expliciet om voor deze taken samen te werken, maar in 

de Memorie van Toelichting bij de Jeugdwet is wel opgenomen dat gemeenten, regionaal of bovenregionaal, samen zullen 

werken of dat het voor de hand ligt dat zij dit zullen doen. Hieruit spreekt dat samenwerken geen doel op zich is, maar een 

middel om samen publieke belangen te borgen. Deze paragraaf beschrijft de keuzes die de Groninger gemeenten daarbij 

hebben gemaakt.  

3.1.1 Het Groninger Functioneel model als basis voor regionale afspraken 

De Groningen gemeenten hebben gemeenschappelijk een groot aantal ambities en uitgangspunten vastgelegd, aansluitend 

op de doelen en uitgangspunten van de Jeugdwet, vastgelegd in het Groninger Functioneel Model (GFM). Deze ambities en 

uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 1 van dit rapport.  

De Groninger gemeenten streven met de vernieuwing van het jeugdstelsel binnen het totale sociale domein in de 

gemeenten verschillende effecten na, die ze denken vanuit een gebundelde financieringsstroom beter te kunnen realiseren. 

Ze willen, in lijn met de uitgangspunten van de Jeugdwet en de gestelde transformatiedoelen het zorgaanbod, de 

ondersteuning van jongeren en gezinnen effectiever en efficiënter organiseren. Ze willen op termijn minder grote druk op 

specialistische zorg. Ze willen voor kinderen en gezinnen die dit nodig hebben snelle passende ondersteuning of 

behandeling liefst georganiseerd dichtbij de eigen leefomgeving van jeugdigen, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt 

gemaakt van de eigen mogelijkheden en kracht en netwerk van gezinnen.  

Met het GFM hebben gemeenten een belangrijk inhoudelijk fundament gelegd voor de wijze waarop elke Groninger 

gemeente de transitie en transformatie van de jeugdzorg kan vormgeven. Daarnaast heeft het functioneel model als doel 

om de zorg in de regio overal op een gelijkwaardig niveau te laten plaatsvinden, zodat de werkwijze en de mate van 

ingezette preventie (in het kader van solidariteit) vergelijkbaar is. Tenslotte biedt het functioneel model ruimte om verbonden 

te zijn met de keuzes die in de andere decentralisaties lokaal worden gemaakt. 
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Figuur 2. Groninger Functioneel Model 

Het GFM kent drie niveaus. Onderdelen hiervan zijn lokaal of door samenwerkende gemeenten ingevuld. Met name op de 

lokale inrichting zijn verschillen tussen de deelnemende gemeenten ontstaan. Een ander deel betreft inrichtingskeuzes die 

betrekking hebben op het regionale deel van het jeugdstelsel, waarvoor gemeenten gezamenlijk de uitvoering regelen. 

Dit model was ook de basis voor het regionale transitiearrangement (RTA), tot stand gebracht in gesprekken met 

aanbieders. Het RTA beschrijft een meerjarige agenda - zowel inhoudelijk als financieel - om de voorgenomen 

veranderingen om te zetten in concreet te nemen stappen. Met deze meerjarige agenda beperken de samenwerkende 

gemeenten de frictiekosten door de jeugdzorgaanbieders ruimte te bieden om mee te groeien in de vernieuwing en de 

daaraan gekoppelde bekostiging. De intentie was drie jaar de tijd te nemen om gezamenlijk stapsgewijs ervaringen op te 

doen en kennis te delen om een solide basis te leggen voor het gemeentelijke jeugdstelsel. In grote lijnen moeten de 

uitgangspunten van het model en de hierin beoogde integratie in de keten (verticaal) en tussen specialismen (horizontaal) 

leiden tot afnemende kosten van het hele zorgstelsel.  

De kern van financiële afspraken in het RTA voor boekjaar 2015 was dat de beschikbare middelen voor jeugdhulp in de 

Groninger gemeenten (na aftrek van percentage voor uitvoeringskosten en versterking toegang) verdeeld werden over de 

jeugdhulpaanbieders. Voor de verdeelsleutel is informatie gebruikt van de historische financieringsbronnen. Afgesproken is 

in 2016 en 2017 de definitieve verdeling van middelen over de aanbieders te doen op basis van de transformatieagenda en 

betere cijfers.  

3.1.2 Organisatie en governance regionale samenwerking 

Vanuit de hierboven geformuleerde gemeenschappelijke ambities hadden de Groninger gemeenten behoefte aan 

deskundige ondersteuning met name op het gebied van inkoop specialistische jeugdhulp, advies en monitoring, maar ook 

op het gebied van transformatie, de inrichting van het berichtenverkeer evenals het budgetbeheer. De complexiteit van de 

transformatie, de potentiële mogelijkheden om de (jeugd)zorg anders en slimmer in te richten en de noodzaak van 

kostenbeheersing vroeg om een deskundige ondersteuning en betrokkenheid van gemeenten om de komende drie jaren 

resultaten te boeken met uiteindelijk doel om de (jeugd)zorgkosten te beheersen en te beperken en de transformatie tot 

stand te brengen. 
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De Groninger gemeenten hebben daarom in 2014 besloten om het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke 

Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z) te mandateren voor het vervullen van de inkooprol voor de regionale 

zorgtaken. Het DB van de GR PG&Z laat deze taken uitvoeren (in mandaat) door de Regionale Inkooporganisatie 

Groninger Gemeenten (RIGG): een kleine, flexibele en tijdelijke ambtelijke inkoop- en adviesorganisatie die voor deze 

gemeenten inkoopt, bewaakt, beheerst en ondersteunt bij de verdere implementatie van de transitie en transformatie.  

De naamgeving ‘RIGG’ impliceert dat het gaat om een regionale organisatie die zich primair richt op de inkoop maar er zijn 

ook andere taken belegd. In het bedrijfsplan van de RIGG zijn de volgende taken vermeld:  

• Inkoop specialistische jeugdhulp;  

• Contractmanagement/-beheer;  

• Monitoring (Financiën/budgetbewaking, Informatie & datamanagement); 

• Advies en kwaliteitsbewaking; 

• Overig: Accountmanagement en ICT. 

Naast deze taken van RIGG is het ook belangrijk te vermelden wat de verantwoordelijkheid is van de individuele 

gemeenten. Bij het inrichten van de samenwerking is dit als volgt benoemd: Elke gemeente is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van jeugdhulp in haar gemeente, de kwaliteit van de basisondersteuning en de kwaliteit en uitvoering van de 

zorgtoewijzingen, waaronder het op cliëntniveau directe contact met aanbieders. Ook is elke gemeente verantwoordelijk 

voor de administratieve verwerking van de zorgtoewijzingen, deze zijn noodzakelijk voor het kunnen analyseren van de 

zorgtoewijzingen binnen onze regio en het leveren van kwartaal en jaarrapportages door de RIGG.  

Gemeenten hebben via het DB van de GR invloed op de RIGG en cruciale besluiten worden voorgelegd aan de colleges 

van de regiogemeenten. Daarnaast zijn gemeenten (via personele inzet van beleidsambtenaren) direct betrokken bij de 

uitvoering van de taken van RIGG evenals de uitwerking van de transformatieagenda.  

De RIGG heeft dus een centrale positie in de regionale samenwerking. Figuur 3 toont overlegstructuur die in de eerste jaren 

is toegepast. De verantwoordelijkheid voor de RIGG ligt bij de voorzitter van het dagelijks bestuur (DB) van de GR PG&Z. 

De directeur van de RIGG werd in haar taak geadviseerd door de klankbordgroep van gemeentesecretarissen. Daarnaast 

zijn diverse (afstemmings)overleggen voorzien met managers en beleidsambtenaren van gemeente, met zorgaanbieders en 

met diverse andere stakeholders in het jeugddomein. Vanaf 2018 heeft de klankbordgroep een opdrachtgeversrol gekregen 

met de naam ‘Strategisch Opdrachtgevers Overleg’ (SOO). Het SOO bestaat uit een combinatie van 

gemeentesecretarissen, directeuren sociaal domein en concerndirecteuren (de portefeuillehouders). 
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Figuur 3. Overlegstructuur regionale samenwerking (Bron: Programmaplan RIGG, maart 2015) 

3.1.3  (Financiële) solidariteit tussen gemeenten 

Het GFM en de afspraken met aanbieders in het RTA vormen ook de basis voor afspraken over solidariteit. De zorg in de 

basisvoorzieningen is de verantwoordelijkheid van individuele gemeenten. Gemeenten kiezen in 2014 bewust voor 

solidariteit opdat alle jeugdigen in de regio op gelijkwaardig niveau jeugdzorg krijgen. Dit is aangeduid als inhoudelijke 

solidariteit.  

Over financiële solidariteit is gedurende de hele samenwerkingsperiode intensief gesproken. Doel hiervan was te 

voorkomen dat een willekeurige reden als woonplaats, voor sommige kinderen zou betekenen dat ze de nodige zorg niet 

kunnen ontvangen. Effectief zijn Groninger gemeenten over de periode 2015-2017 financieel volledig solidair geweest.  

3.2 Ontwikkelingen rond gezamenlijke inkoop (2015 tot en met 2018) 

In de periode 2015 tot 2018 hebben gemeenten samen de regionale samenwerking verder vorm gegeven. Zoals 

beschreven in het GFM hebben gemeenten zelf verantwoordelijkheid genomen voor het organiseren van zowel de basis-

jeugdhulp als voor de preventie en de aansluiting op lokale voorzieningen (niveau 1). In eerste instantie was 7,5% van de 

gemeentelijke budgetten hiervoor beschikbaar. Later is besloten dat gemeenten alle zorgvragen die in 1 tot 5 gesprekken 

kunnen worden opgepakt zelf uitvoeren, dus zonder zorgtoewijzing. Individuele gemeenten gebruiken hiervoor 13% van het 

jeugdhulpbudget. 
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01 De RIGG geeft samen met de betrokken gemeenten invulling aan de taken waarop samenwerking is afgesproken: 

inkoop van specialistische jeugdhulp, advies en monitoring, contractbewaking als ook transformatieafspraken met 

aanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis.  

3.2.1 Inkoopafspraken 2015 

Conform afspraken in het RTA en op basis van het overgangsrecht heeft de RIGG contracten gesloten met alle aanbieders 

die in 2014 jeugdhulp leverden. Hierbij is aangesloten bij de kwaliteitseisen van vorige financiers. De gemeenten en de 

RIGG gebruikten het jaar 2015 om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het aanbod en de kwantiteit van de zorgvraag.  

In maart 2015 heeft RIGG aan de eerder afgesloten contracten voor intensieve zorg een addendum transformatieopdracht 

toegevoegd. Kern daarvan is dat aanbieders ten minste 10% van het totale budget inzetten in transformatie-opdrachten. 

Een aantal grotere jeugdhulpaanbieders, Veilig Thuis en gecertificeerde instellingen heeft hiertoe tussen 2015 en 2017 

samen met de RIGG een achttal transformatieopdrachten uitgevoerd gericht op (1) het uitbreiden, ontwikkelen en integreren 

van gezamenlijk uit te voeren methodieken en (2) het samenwerken in de voorliggende voorziening en overdragen van 

kennis naar basisvoorzieningen. Een deel van deze opdrachten is met succes afgerond; een ander deel loopt nog door. 

3.2.2 Inkoopafspraken 2016-2017 

Voor de periode van 2016 tot en met 2017 is de jeugdhulp ingekocht via een Europese aanbesteding. Bij deze inkoop 

ontstond, vanwege het eindigen van het overgangsrecht, meer ruimte om de wensen en eisen van de gemeenten in de 

inkoop mee te nemen. De RIGG heeft voor de inkoop van 2016 en 2017 nieuwe jeugdhulpproducten en integrale trajecten 

gedefinieerd, deels in lijn met de landelijk productcodes. Daarbij heeft zij ervoor gekozen de historische domeinafbakening 

(AWBZ, GGZ en jeugd en opvoedhulp) los te laten. Deze keuzes zijn gemaakt mede op basis van kennis van het Groninger 

jeugdlandschap en op basis van deels al bestaande of juist te stimuleren samenwerkingsrelaties tussen aanbieders. Ook 

zijn daarbij afschalings-producten en integrale, domeinoverstijgende producten ontwikkeld waarin gemakkelijk op -en 

afgeschaald kan worden zonder dat een nieuwe indicatie voor een jeugdige aangevraagd hoeft te worden. In deze trajecten 

staat afschaling en ambulantisering van de hulp voorop en wordt samenwerking tussen aanbieders gestimuleerd vanuit het 

cliëntbelang. Intentie was ook wachtlijsten en het ontbreken van regie te voorkomen.  

In deze inkoopronde zijn ook nieuwe inhoudelijke criteria en kwaliteitseisen opgesteld waaraan gecontracteerde 

jeugdhulpaanbieders moeten voldoen. Deze vormden de basis voor selectie van aanbieders in de aanbestedingsprocedure. 

Een uitgangspunt van de inkoop was ‘vernieuwing en het bieden van ruimte aan lokale aanbieders’. Dit is geborgd door het 

contracteren van een coöperatie waarin nieuwe en kleine aanbieders zich hebben verenigd. De inkoop van jeugdhulp Plus, 

Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Veilig Thuis en enkele niet direct cliëntgebonden taken zoals Pleegwijzer, 

Zorgbelang en Platform Jeugd zijn buiten deze aanbesteding via aparte procedures ingekocht (begrotingssubsidies). 

Belangrijk thema in 2016 en 2017 was de informatievoorziening, gebruikmakend van de landelijke standaarden voor het 

berichtenverkeer (iJW). Hierover zijn afspraken gemaakt in de inkoop. Het implementeren van deze standaarden heeft veel 

inspanning gevraagd van aanbieders, gemeentelijke toegangen en de RIGG maar is van cruciaal belang om op cliëntniveau 

te weten welke indicaties zijn afgegeven en welke jeugdhulp feitelijk is verleend. Zowel gemeenten als aanbieders gingen 

steeds beter werken volgens het door de RIGG opgezette berichtenverkeer. Dit geeft veel sturingsinformatie. In de loop van 



 

 

 

Pagina 15 van 36 3. Regionale samenwerking  

2017 werd deze dataset steeds betrouwbaarder en was RIGG in staat om deze informatie om te zetten naar 

informatieproducten en rapportages, zowel op regionaal als op lokaal niveau.  

3.2.3 Inkoopafspraken vanaf 2018 

De RIGG is intensief in gesprek met gemeenten en ervaart daarbij een groot draagvlak om richting jeugdhulpaanbieders 

(kennismacht) vanuit een gezamenlijk gedragen regionale agenda op te treden [bron: organisatieplan van de RIGG 2017]. 

Uit de evaluatie van de inkoopafspraken bleek dat gemeenten het GFM nog steeds als leidend zien, maar ook kwamen 

nieuwe inzichten naar voren. Tegelijkertijd bleek het construct van contractpartners, zoals toegepast in 2016 en 2017, niet 

meer aansloot op de landelijke standaarden voor het berichtenverkeer.  

Deze inzichten vormden de basis voor onderstaande uitgangspunten voor de inkoop vanaf 2018 (voor de vormen van 

jeugdhulp die niet via een begrotingssubsidie of aanbesteding worden ingekocht):  

a. Er moet zicht komen op de toetreding van onderaannemers en de wijze waarop de kwaliteit van onderaannemers 

geborgd wordt;  

b. De tarieven worden logisch en marktconform opgebouwd (tevens een maximum stellen); 

c. Nieuwe (lokale) toetreders dienen toegelaten te worden om aan lokale wensen/kleur tegemoet te kunnen komen;  

d. Overeenkomsten met aanbieders die niet (kunnen) voldoen, moeten kunnen worden opgezegd;   

e. Producten kunnen tussentijds worden aangepast (in het kader van de Transformatie of naar aanleiding van 

wijzigingen in het zorglandschap);  

f. Nieuwe producten kunnen worden toegevoegd (in het kader van de Transformatie of naar aanleiding van wijzigingen 

in het zorglandschap);  

g. Producten kunnen worden geschrapt;  

h. Keuzevrijheid van aanbieder voor de jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers;  

i. Regie op toewijzing ligt bij gemeenten: de gemeenten willen ‘iedereen zien’ en meer regie bij de toewijzing van 

jeugdhulp;  

j. Ruimte voor innovatie. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen om innovatie te stimuleren; 

k. Voorkomen monopolie van grote aanbieders;   

l. Gemeenschapsverwerking: ook kleine lokale aanbieders moeten kunnen meedoen. 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten heeft RIGG de keuze gemaakt voor een ‘open house’-procedure [bron 25, 

strategisch inkoopdocument jeugdhulp] voor een groot deel (circa 74%) van de jeugdhulp. Kern van deze procedure is het 

contracteren van een breed jeugdhulpaanbod, mits dit voldoet aan vooraf gestelde toelatingscriteria en kwaliteitseisen. 

Concreet betekent dit dat alle aanbieders die niet aantoonbaar voldoen aan de gestelde eisen zijn afgewezen. Ook na de 

toelating worden blijvend controles uitgevoerd waarbij aanbieders, als zij niet (meer) voldoen, alsnog worden uitgesloten.  

De inkoop via ‘open house’ is gekozen omdat dit het meest recht deed aan de uitgangspunten van de Groninger 

gemeenten, waaronder flexibiliteit van het systeem waarbinnen je zonder een nieuwe inkoop toch halfjaarlijks producten 

kunt toevoegen en schrappen gericht op bijvoorbeeld transformatie. Tevens was de keuzevrijheid voor de cliënt een 

belangrijke afweging. De ‘open house’-procedure geeft jeugdigen/ouders maximale zelfregie in de keuze van de specifieke 

aanbieder. Het is aan de gemeentelijke toegang om samen met de cliënt te bepalen wát de hulpbehoefte is. Ook met een 

medische verwijzing moet een aanbieder de gemeentelijke verordening volgen om te komen tot een bepaling van de 

hulpbehoefte, aard en omvang van de benodigde hulp en of dat wel een individuele voorziening moet zijn. Door keuze voor 
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de ‘open house’-procedure zijn de verwijzers maximaal in staat om op cliëntniveau een passend jeugdhulpaanbod te 

formuleren en te sturen op de kwaliteit van de ondersteuning. 

Andere belangrijke overwegingen waren het voorkomen van monopolies en het bevorderen van ‘gemeenschapswerking’. 

Met de ‘open house’-procedure is het mogelijk om, áls dat zich voordoet, tussentijds aanbieders aan de overeenkomsten 

toe te laten of de instroom van nieuwe aanbieders te stoppen. Bij een aanbesteding van een ‘overheidsopdracht’ is dat niet 

mogelijk. Een ‘open house’ past dus goed bij de wens om marktwerking te bevorderen (geen monopolisten) en  

‘gemeenschapswerking’ (het zichzelf organiseren van vraag en aanbod) mogelijk te maken. Een ‘open house’-procedure 

kent geen voorgeschreven wettelijke termijnen. Dit betekent dat de procedure sneller, zij het met redelijke termijnen, 

uitgevoerd kan worden (optimale flexibiliteit in een situatie waarin transformatie vorm moet krijgen). 

Kortom, een ‘open house’-procedure is een flexibele manier om jeugdhulpaanbod beschikbaar te stellen, aansluitend bij de 

lokale vraag, de lokale transformatieagenda en passend lokaal aanbod. Bij de aanbesteding van een overheidsopdracht of 

het werken met subsidies is dergelijke flexibiliteit niet of veel lastiger te realiseren.  

Het succes van een ‘open house’-procedure hangt in sterke mate af van de wijze waarop cliënten ondersteund worden in 

het proces van zorgtoeleiding. De lokale toegang (gemeente) heeft een belangrijke rol in het toetsen en het afbakenen van 

de beschikkingen voor jeugdhulp (zowel inhoudelijk als financieel). De gemeente vervult een regierol op cliëntniveau: zowel 

rond de inzet van passende jeugdhulp als het toetsen van de effectiviteit. 

Bij een ‘open house’-procedure is vooraf niet bekend welke aanbieder welke omzet zal gaan maken en kunnen geen, met 

individuele aanbieders, lastig budgetplafonds worden afgesproken. Met de keuze voor een ‘open house’ zullen gemeenten 

daarom moeten steunen op andere mechanismen om jeugdhulp-uitgaven te beheersen.  

3.3 Behoefte aan herijking van de sturing 

In de programmering en rapportages over de jaren 2018 en 2019 zien we belangrijke versnellingen en verschuivingen, 

zowel bij regiogemeenten als bij de RIGG. Belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn de stijgende uitgaven van de jeugdhulp 

in alle gemeenten en de benodigde versnelling van de transformatie. De gemeenten wensen momenteel meer regie op de 

gezamenlijke uitvoering van de transformatieagenda jeugdhulp, maar ook op lokale vraagstukken die niet direct vallen 

onder de taken van de RIGG, bijvoorbeeld het organiseren van lichtere ondersteuningsvormen hulp, het organiseren van 

een specialistische ondersteuning bij de huisarts en de samenwerking met onderwijs. Voor deze lokale vraagstukken geldt 

dat gemeenten lokaal oppakken wat lokaal kan. Regionale samenwerking rond deze thema’s is erop gericht de regie van 

gemeenten te versterken zodat zij beter kunnen sturen op de effectieve en efficiënte inzet van jeugdhulp. 

3.3.1 Versterken gemeentelijke regie en sturing 

Gemeenten realiseren zich in toenemende mate dat ze met de gemeentelijke toegang een belangrijke succesfactor in 

handen hebben voor de jeugdhulp, zowel inhoudelijk als financieel. Ze werken daarom hard aan de vorming en verbetering 

van de toegang en sociale teams in de wijken en gemeenten. Ook de afbakening van taken in de wijkteams, de inzet van 

specialistische hulp en het werkgevervraagstuk houdt de gemeenten bezig [bron: Organisatieplan RIGG, 2018 t/m 2020]. 
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De gemeenten realiseren zich dat sturen op effectieve jeugdzorg veel inhoudelijke kennis vraagt over het jeugddomein. 

RIGG heeft veel geïnvesteerd in overleg en kennisdeling. Voorbeelden zijn onderzoeken naar de kwaliteit van de uitvoering 

van taken in de lokale teams en (op verzoek van wethouders) een adviesrapport aan lokale teams, het uitvoeren van het 

project ‘casusregie’ met daarin concrete aanbevelingen voor de (verdere) inrichting van de toegang, het opzetten van 

audits, het organiseren van ‘learn and share’ bijeenkomsten en het organiseren van Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG) 

bij huisartsen en het monitoren van de resultaten hiervan. 

De RIGG faciliteert regelmatig overleg met de beleidsambtenaren jeugd, de financiële en juridische medewerkers, de 

informatiemanagers, backoffices en 3D-managers/managers jeugd van regiogemeenten. Interessant is ook het overleg van 

teamleiders van de sociale teams (frontoffice) waarbij ook de strategisch beleidsadviseur van de RIGG wordt uitgenodigd of 

bijvoorbeeld een contractmanager. In het verleden was het veelal RIGG die het voortouw nam in overleggen over jeugdhulp 

en met voorstellen of adviezen kwam. De RIGG zet nu in op versterking van de sturing vanuit de gemeenten zodat de 

ondersteuning van de RIGG beter gaat aansluiten op wat nodig is. Voor regiogemeenten betekent dit een investering in 

kennis en menskracht. 

Een complicerende factor bij deze ontwikkelingen was dat veel van de Groninger gemeenten in de afgelopen periode druk 

doende waren met de herindeling van hun gemeenten. Een proces dat veel tijd en energie vraagt, allereerst op politiek 

bestuurlijke tafels en daarna in herontwerp van lokale processen en inzet van mensen.  

3.3.2 Verheldering rolverdeling RIGG en gemeenten 

Gemeenten wensen meer regie op de jeugdhulp. Drijfveren hiervoor zijn enerzijds het toegenomen inzicht in de opgave 

vanuit de Jeugdwet en anderzijds de toenemende financiële risico’s voor gemeenten. Om deze reden heeft het DB besloten 

om de klankbordgroep gemeentesecretarissen te vervangen door een Strategisch (Opdrachtgevers) Overleg (hierna: 

‘SOO’). In dit overleg worden onder meer onderwerpen zoals de bedrijfsvoering RIGG, de financiële prognoses en de 

resultaten van de implementatieplannen ten behoeve van betere sturing op de uitgaven geagendeerd. Een en ander heeft 

geleid tot een nieuwe overlegstructuur tussen de RIGG en de verschillende gremia van de gemeenten. 

 

Figuur 4. Aangepaste overlegstructuur RIGG 
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De aangescherpte rolverdeling betekent op hoofdlijnen dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor inhoudelijke vormgeving 

van de jeugdhulp en het realiseren van de lokale doelen en het financiële resultaat. De RIGG vertaalt de behoefte van de 

regiogemeenten naar regionale inkoop en contractmanagement. Met deze overlegstructuur is ruimte gekomen voor meer 

opdrachtgeverschap richting RIGG, terwijl RIGG onverminderd als een organisatie optreedt van en namens alle gemeenten. 

Voor de expert- en adviesrol maakt de RIGG deels gebruik van gemeentelijke beleidscapaciteit. 

3.3.3 Sturing op uitgaven 

Om grip te krijgen op de uitgaven in de jeugdhulp is in januari 2018 de Taskforce Sturing op Uitgaven in de jeugdhulp 

ingericht. In september 2017 was het verwachte tekort op de jeugdhulp 14 miljoen en leek in december 2017 fors op te 

lopen naar 22,5 miljoen. De taskforce kreeg als opdracht om voor de voorjaarsvakantie:   

a. De prognose van 2017 scherp te monitoren en de bandbreedte die daar in zat te versmallen;  

b. Maatregelen te ontwikkelen voor 2018 om tekorten in het komend jaar zoveel als mogelijk te beperken dan wel te 

voorkomen;  

c. De sturing op de uitgaven in de jeugdhulp tot nu toe te evalueren en;   

d. Een advies mee te geven ten aanzien van de rol- en taakverdeling in de uitvoeringsketen van Gemeenten-RIGG-

aanbieders. 

Een belangrijke aanbeveling van de taskforce is het verkrijgen van inzicht voor het effectiever en efficiënter inzetten van de 

jeugdhulp. Data en inzicht c.q. analyse van de kosten en het gebruik van de jeugdhulp zijn hierbij essentieel. De RIGG is 

gestart met een implementatietraject waarin een bijdrage van alle ketenpartners in de jeugdhulpketen wordt verwacht, ook 

van de regiogemeenten. Het implementatieplan is in vier dimensies vormgegeven (Regionaal, Lokaal, Financiën en 

Inhoud), zie figuur 5.  
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Figuur 5. Verbetercyclus sturing op uitgaven 

Over de rol- en taakverdeling in de uitvoeringsketen constateert de taskforce dat voor de beoogde transformatie een 

fundamentele omschakeling nodig is in denken en doen: van zorg naar ondersteuning, van regie overnemen naar regie 

versterken. Ook zal het hulpverlenersperspectief moeten afnemen ter versterking van het perspectief van eigen kracht. 

Analoog aan deze transformatiegedachte is ook de RIGG-organisatie in denken en doen getransformeerd van een 

pioniersorganisatie die het voortouw neemt naar een meer ondersteunende, adviserende en uitvoerende organisatie, die de 

regiefunctie van de gemeenten versterkt.  

3.3.4 Sturing op transformatie 

Uit de evaluatie van de Jeugdwet blijkt dat de transitie (de overgang van de jeugdhulp naar het gemeentelijke sociale 

domein) grotendeels is uitgevoerd, maar dat de transformatie van de jeugdhulp nog in de kinderschoenen staat. Ook in 

Groningen is een versnelling gewenst. Dit was aanleiding voor de Groninger gemeenten om samen met de aanbieders, 

Gecertificeerde Instellingen, onderwijs en de RIGG, een nieuwe kadernotitie op te stellen ‘Transformatie agenda jeugdhulp 
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Groninger gemeenten 2018 – 2020’ (mei 2018). Daarin staan vijf ontwikkellijnen4 voor de transformatie van de jeugdhulp in 

Groningen: 

a. Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen; 

b. Alle jeugdigen krijgen de kans zich positief te ontwikkelen; 

c. Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien; 

d. Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt; 

e. Investeren in vakmanschap (leren en ontwikkelen).  

Om vast te kunnen stellen of de ontwikkelopgaven en de hierbij benoemde resultaten en activiteiten voldoende richting 

geven aan de gewenste transformatie introduceert deze kadernotitie een ‘Jeugdhulp Transformatie Meetlat’ (zie kader) 

gericht op de gewenste veranderingen die de Groninger gemeenten met de Jeugdwet nastreven. De uitwerking van deze 

meetlat krijgt een plek in de uitvoeringsplannen.  
 

Jeugdhulp Transformatie Meetlat 

1. Staat het belang van de jeugdige voorop? 

2. Zijn jeugdigen en of ouders actief betrokken? 

3. Draagt het bij aan minder regeldruk voor professionals? 

4. Draagt het bij aan de versterking van eigen kracht en verantwoordelijkheid van jeugdige en/of ouders? 

5. Draagt het bij aan het normaliseren en ontzorgen? 

6. Draagt het bij aan een betere samenwerking : 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur? 

7. Draagt het bij aan jeugdhulp dichterbij (t)huis? 

8. Is er sprake van de juiste zorg op het juiste moment, ook voor de complexe doelgroep?  

Deze Transformatie Agenda wordt uitgevoerd in de vorm van een programma organisatie [bron: besluit DB 19 oktober 

2018]. Dit in tegenstelling tot de eerdere Transformatie Agenda die onder verantwoordelijkheid van de directeur door de 

RIGG is uitgevoerd. Dit past in de nieuwe verhouding tussen regiogemeenten en de RIGG waarbij regiogemeenten zelf de 

regie nemen. 

Voor het realiseren van de transformatiedoelen is het noodzakelijk dat de programmaorganisatie van zowel gemeenten, 

jeugdhulpaanbieders als overige ketenpartners het mandaat heeft om de agenda uit te voeren. Daarmee verbinden de 

partijen zich tot het beschikbaar stellen van mensen, middelen en methoden en tot het operationaliseren van de benefits 

van het programma in de eigen organisatie. Om aan deze voorwaarde te voldoen wordt dat mandaat samen met het 

ontwerp van de programmasturing en organisatie als beslispunt voorgelegd aan de gemeenten, de jeugdhulpaanbieders en 

relevante ketenpartners en wordt er een stuurgroep vanuit de keten ingericht. Hiermee wordt dan ook het 

budgethouderschap van het Transformatiefonds overgeheveld naar de programmaorganisatie. De budgetten voor de 

regionale inkoop blijven bij RIGG. Uiteraard is inhoudelijk afstemming tussen deze beide taken relevant, zeker waar het 

samenwerking met de specialistische aanbieders betreft. 

                                                                 

4 Dit vindt plaats in het verlengde van het landelijke actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/actieprogramma-zorg-voor-de-jeugd 
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Figuur 6. Programma-organisatie transformatieagenda 
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 Waar staan we? Een terugblik en 
een blik vooruit 

Dit hoofdstuk zet de regionale samenwerking in twee perspectieven: terugkijkend en vooruitkijkend. De terugblik start met 

verschuivende motieven voor regionale samenwerking. De doelen van de Jeugdwet vormen daarbij het vertrekpunt maar dit 

rapport geeft geen oordeel over de mate waarin deze doelen wel of niet zijn gehaald. De tweede paragraaf beschrijft hoe 

gemeenten deze regionale samenwerking hebben ervaren. Dit is gebaseerd op gesprekken tussen bestuurders in de 

bestuurlijke dialoogsessies. Daaruit blijkt onder andere dat gemeenten een gedeelde wens hebben om de samenwerking 

voort te zetten. De contouren van deze samenwerking zijn beschreven in de derde paragraaf, gevolgd door een aantal 

punten waarop nadere concretisering nodig is.  

4.1 Verschuivende motieven om samen te werken 

In beginsel ligt de motivatie tot samenwerking tussen gemeenten inhoudelijk gezien in het nastreven van de publieke doelen 

en het borgen van de publieke belangen, waarbij het onderlinge vertrouwen en de inhoudelijke solidariteit belangrijke 

randvoorwaarden zijn. De Groninger gemeenten hebben een lange traditie met regionale samenwerking op meerdere 

domeinen. Vanuit deze traditie hebben gemeenten ook de decentralisatie van de jeugdhulp voorbereid, een complexe 

opgave die de eerste jaren gepaard ging met grote onzekerheden voor gemeenten. Gemeenten concludeerden dat deze 

complexiteit en onzekerheden, gecombineerd met de potentiële mogelijkheden om de (jeugd)zorg anders en slimmer in te 

richten en de noodzaak van kostenbeheersing vraagt om een deskundige ondersteuning. Deze taak is neergelegd bij de 

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid en Zorg (GR PG&Z) in de RIGG. 

In de voorbereiding van de decentralisatie was sprake van grote inhoudelijke consensus over de inrichting van de 

jeugdhulp, het Groninger Functioneel Model (GFM). Dit model vormt het inhoudelijke fundament voor de wijze waarop elke 

Groninger gemeente de transitie en transformatie van de jeugdzorg vormgeeft. Daarnaast heeft het functioneel model als 

doel om de zorg in de regio op gelijkwaardig niveau te laten plaats vinden, zodat de werkwijze en de mate van ingezette 

jeugdhulp en preventie (in het kader van solidariteit) vergelijkbaar is. Tenslotte moet het functioneel model ruimte bieden om 

verbonden te zijn met de keuzes die lokaal, bijvoorbeeld rond de andere decentralisaties, worden gemaakt.  

Bij aanvang van de samenwerking was de behoefte aan stevige deskundige ondersteuning een belangrijke drijfveer voor de 

regionale samenwerking. Deze deskundige ondersteuning vanuit de RIGG-medewerkers staat inmiddels stevig op de kaart. 

Deze regionaal georganiseerde ondersteuning draagt bij aan de publieke belangen en sluit aan op het belang van de 

(veelal regionaal opererende) jeugdhulpaanbieders. Jeugdhulpaanbieders en de veiligheidsketen hebben enerzijds veel 

kennis van het jeugddomein en anderzijds een groot belang in de eenduidigheid van bijvoorbeeld vereisten en 

(informatie)processen. De RIGG is in staat om, namens de samenwerkende gemeenten, slagkracht en een stevige 

onderhandelingspositie te realiseren. De huidige opzet van de regionale samenwerking komt aan deze belangen tegemoet 

en draagt daarmee positief bij aan de algemene belangrijke publieke belangen: de beschikbaarheid, keuzevrijheid, de 

doelmatigheid, de kwaliteit en de duurzaamheid van het jeugdhulpaanbod.  
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Naast de publieke doelen hebben gemeenten ook als taak andere publieke belangen te borgen. In dit kader is het 

perspectief van meerdere stakeholders van belang. Dit zijn er erg veel in het jeugddomein: Gemeenten (wethouders/ 

beleidsambtenaren/gemeentesecretarissen/ teamleiders/lokale teams et cetera), de RIGG, jeugdhulpaanbieders en hun 

medewerkers, de veiligheidsketen (Veilig Thuis, jeugdbescherming, jeugdreclassering), maatschappelijke partijen betrokken 

bij jeugdigen (scholen, sportverenigingen), gezondheidszorg (GGD, huisartsen en anderen) en uiteraard de jeugdigen zelf 

met hun ouders en netwerk. Dat deze stakeholders een mix van lokale en regionale partijen zijn is een complicerende factor 

in het vraagstuk rond regionale samenwerking.  

Het wordt steeds duidelijker dat het realiseren van de doelen van de Jeugdwet (zie bijlage 1) en het afwegen van de 

publieke belangen en perspectieven sterk verbonden is met het lokale domein. Deze spanning tussen lokaal en regionaal 

hoeft geen tegenstrijdigheid te zijn, maar vraagt wel om een heldere afbakening van taken en rollen. Juist rond dit thema 

wordt op dit moment in de regio intensief gesproken. Wat regionaal gebeurt lijkt vaak wel duidelijk, maar er bestaan 

verschillende beelden over hoe de regionale activiteiten kunnen bijdragen aan de (lokale) doelen.  

4.2 Terugblik op de samenwerking 

Meerdere gemeenten hebben de afgelopen jaren ervaren als een achtbaan. De samenwerking kende veel dynamiek, met 

verschillende intensiteiten en soms met gemengde gevoelens. Overall is het beeld van de samenwerking positief ‘Dat 

hebben we goed gedaan’. Dit is een compliment aan elkaar én aan de regionale organisatie die hier namens de gemeenten 

uitvoering aan heeft gegeven (RIGG).  

De dynamiek in de samenwerking speelde op diverse domeinen: 

a. In het begin was nog veel onduidelijk, zowel over de cijfers als over de feitelijke opdracht waar gemeenten voor 

stonden. De focus lag vooral op zorgcontinuïteit, het bieden van passende jeugdhulp. In de loop van de jaren is het 

inzicht (zowel cijfermatig als inhoudelijk) sterk gegroeid. Dit ging helaas gelijk op met een stijging van de 

jeugdhulpuitgaven. De focus verschoof daarmee naar cijfers, grip en beheersing;  

b. Veel zaken bleken achteraf veel complexer dan vooraf gedacht, zowel in de lokale als de regionale activiteiten. 

Gelukkig ging de zorg wel door. Inmiddels lijken de randvoorwaarden voor het verstevigen van de sturing aanwezig. 

Dit is een mooi moment om het gesprek aan te gaan over hoe gemeenten willen sturen en op welke wijze ze daarin 

willen samenwerken;   

c. Het GFM heeft de afgelopen jaren op geen enkel moment ter discussie gestaan. Enkele gemeenten signaleerden 

dat dit model veel beleid bevat, geformuleerd op regionaal niveau. Inmiddels is de behoefte ontstaan om een 

sterkere lokale kleuring te geven. Alle gemeenten zijn immers anders; 

d. Het GFM, en de daarop gebaseerde regionale inkoop, was ook belangrijk in de relatie met de jeugdhulpaanbieders. 

Deze relatie is in de loop van de jaren wel veranderd en gedifferentieerd naar aard van de jeugdhulp. Voor het 

grootste deel van de jeugdhulp zien gemeenten dat de relatie is veranderd van sterk samenwerkingsgericht (onder 

andere budgetgarantie) naar een meer opdrachtgever/opdrachtnemers-relatie. Ook het aantal gecontracteerde 

aanbieders is (in indirecte zin) sterk toegenomen. De regionale inkoop is onverminderd belangrijk voor het beperken 

van administratieve lasten bij aanbieders. Toch wensen gemeenten in toenemende mate ook zelf het gesprek aan te 

gaan met lokaal actieve jeugdhulpaanbieders, en wellicht met hen ook lokale afspraken te maken; 

e. Vanaf het begin heeft RIGG een centrale rol gespeeld in de regionale samenwerking: ‘de RIGG, dat zijn wij’. RIGG is 

bewust klein gestart, maar haar rol is in de loop van de jaren groter geworden. De taken, de omvang en de kosten 

van RIGG waren regelmatig onderwerp van gesprek, en nog steeds. Mede door de inspanning van RIGG is de 

afgelopen jaren de benodigde transparantie ontstaan die nodig is voor grip en sturing. Met name de kleinere 

gemeenten realiseren zich dat ze voor 5% van de jeugdhulpkosten deze taken echt niet met dezelfde inhoudelijke 
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kwaliteit kunnen uitvoeren als de RIGG. Meerdere gemeenten geven aan dat ze te weinig invloed hebben op 

besluiten voorbereid door de RIGG, hoewel dit recent wel is verbeterd. Overall is het beeld van de RIGG positief: ‘Ze 

hebben een hele cruciale taak uitgevoerd, van hoge kwaliteit’; 

f. Gemeenten zien steeds beter wat er nodig is om de gewenste transformatie te realiseren. Daarbij kijken ze niet 

langer voornamelijk naar de regionaal belegde taken bij RIGG. Ze zijn ook aan de slag met de lokale opgave. 

Hierover zijn in de gesprekken vele mooie initiatieven gedeeld. Mede door herindelingen is het tempo waarin dit 

gebeurd verschillend tussen gemeenten. De actuele vraag in elke gemeente is: Wat gaan gemeenten zelf doen en 

wat doen ze in gezamenlijkheid? Er zal in de toekomst een nieuwe balans gaan ontstaan.   

4.3 De blik vooruit 

Elke gemeente heeft tijdens de dialoogsessies op hoofdlijnen haar visie/doelen geformuleerd met daarbij een toelichting 

hoe deze te realiseren en wat de thema’s zijn die daarbij regionaal aandacht vragen. Dit leverde een inspirerende discussie 

op, met consensus op belangrijke thema’s. Eén van de conclusies was dat alle gemeenten worstelen met dezelfde 

problematiek. Wat daarbij lokaal mogelijk is verschilt en ook het tempo van de beoogde veranderingen is anders bij de 

verschillende gemeenten. 

Alle gemeenten willen de zwaardere jeugdhulp samen blijven inkopen. Dit is een belangrijk punt van consensus. Wat de 

afbakening van ‘zwaardere jeugdhulp’ is vraagt nadere concretisering. Aansluiting van het regionaal ingekochte aanbod op 

wat lokaal nodig is, is daarbij een belangrijk aandachtspunt.  

Om samen te kunnen sturen op de transformatie is daarnaast een passende mix nodig van lokale en regionale sturing. 

Daarbij is het interessant te onderkennen dat sturing meerdere aangrijpingspunten kan hebben: (a) gericht op de jeugdige 

en zijn/haar zorgvraag zowel vooraf, tijdens als na het zorgtraject en (b) gericht op de jeugdhulpaanbieders en de 

gesprekken die incidenteel of periodiek met deze partijen worden gevoerd. In bijlage 3 is uitgewerkt wat de uitwerking is van 

deze beide mechanismen. Het vinden van een passende mix tussen deze mechanismen kan onderwerp van gesprek zijn bij 

de concretisering van de toekomstige samenwerking.  

Op basis van ervaringen in andere jeugdhulpregio’s5 is het belangrijk te benadrukken dat veranderingen zoals hierboven 

vermeld veel inspanning en tijd vragen van alle betrokkenen. Ook brengen wijzingen extra kosten met zich mee voor zowel 

gemeenten als aanbieders. De benodigde tijd en kosten hangen uiteraard af van de aard en omvang van de wijzigingen. 

Ook na het implementeren van de wijzigingen kan het enige tijd duren voordat de verwachte effecten zichtbaar worden. 

Tot slot geven meerdere gemeenten aan behoefte te hebben aan ‘learn & share’ en experimenten. Gemeenten spreken uit 

daarbij regelmatig te willen toetsen of experimenten en initiatieven ook echt werken.  

4.4 Concretisering is nodig  

Tijdens de gesprekken over de toekomstige samenwerking werd duidelijk dat op de volgende punten een 

concretiseringsslag nodig is om tot heldere besluitvorming over de regionale samenwerking te komen: 

1. Een differentiatie naar jeugdhulpaanbod is nodig. Wat willen gemeenten lokaal (of subregionaal) 

organiseren/inkopen vanaf 2021? Wat betekent dit voor de afbakening/omvang van regionale inkoop? Aandacht is 

nodig voor de administratieve lasten bij aanbieders als gevolg van een differentiatie in de inkoopafspraken?  

                                                                 

5 Zie onder andere rapport ‘Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten’ (VWS, april 2019)  
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De volgende wensen en voorbeelden zijn benoemd, waarbij nog een nadere concretisering nodig is om te komen tot 

een uitvoerbare opdracht voor de regionale inkoop:  

i. Meer ontschot werken in het sociaal domein, specifiek een betere aansluiting op Wmo;  

ii. Meer collectief, denk aan ‘school als wijk’, gezinsindicaties; 

iii. Betere afbakening van jeugdhulp (bijvoorbeeld logopedie, huiswerkbegeleiding et cetera); 

iv. ‘De etalage’ van regionaal ingekochte producten overzichtelijk en flexibel houden; 

v. Aanpak gericht op lokale problematiek of doelgroepen. 

Op welke onderdelen van de regionale taken hebben regiogemeenten meer regie nodig? Hoe gaan we die regie 

vormgeven? De volgende concrete voorbeelden van gewenste regie zijn benoemd: 

i. Lokale ervaringen (van jeugdigen en verwijzers) meenemen in gesprekken met de belangrijkste (regionale) 

aanbieders in de gemeente. Graag in een ‘snelle cyclus’ om te voorkomen dat alles voelt als een crisis; 

ii. Persoonlijke lijntjes tussen regionale spelers en lokale professionals in toegang (vaste gezichten als 

voorwaarde om te kunnen bouwen); 

iii. Sterkere sturing op het behalen van resultaten op cliëntniveau (niet noodzakelijk door te betalen afhankelijk 

van het resultaat); 

iv. Stevig accountgesprek met aanbieders over onder andere ‘goed genoeg’, ‘buiten het eigen hokje kijken’, 

‘bijdrage aan de maatschappelijke opgave’; 

v. Continuïteit in het aanbod van zwaardere jeugdhulp (voorkom faillissement van belangrijke spelers).  

Welke mate van keuzevrijheid willen we jeugdigen bieden? Wat betekent dit voor regionale inkoop? 

Welke vormen/thema’s van ‘learn & share’ zijn gewenst (naast de activiteiten in het transformatieprogramma) en op 

welke niveaus? Genoemd zijn onder andere SOJ, echtscheidingsprogramma’s, afbakening onderwijs/jeugdhulp, 

positief jeugdbeleid, versterken sociale basis.  
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 Inrichting  

Dit hoofdstuk beschrijft een tweetal belangrijkste inrichtingskeuzes: de keuze voor een inkoopmodel en de keuze voor een 

bekostigingsmodel. Daarbij benadrukken we dat deze keuzes niet voor alle vormen van jeugdhulp gelijk hoeven te zijn.  

5.1 Inkoopmodellen 

5.1.1 De open house-procedure 

Een ‘open house’-contract kwalificeert niet als overheidsopdracht in de zin van de aanbestedingswet 2012 en is daarom niet 

aanbestedingsplichtig. Aanbieders melden zich in een open house-procedure aan voor door de opdrachtgever beschreven 

en gedefinieerde producten met specifieke kwaliteitseisen en een maximumtarief. Na controle op de kwaliteitsvoorwaarden 

door de opdrachtgeer ontvangen aanbieders een overeenkomst.  

Contracteren van een ruim aanbod biedt belangrijke voordelen voor zowel de gemeente als de cliënten6. Gemeenten die via 

veel aanbieders zorg inkopen, prikkelen deze aanbieders om goede kwaliteit te leveren. Als er keuze is, moeten aanbieders 

namelijk hun best doen om de cliënt binnen te halen. Ook kan deze manier van inkopen bijdragen aan kostenbesparing 

voor gemeenten, omdat het de verwijzer minder tijd en moeite kost om te bepalen welke aanbieders geschikt zijn. De 

procedure kan bovendien flexibel worden ingericht. Flexibiliteit in de inkoop is noodzakelijk voor het tegemoetkomen aan 

wensen om innovatie en transformatie verder te stimuleren. Ook kan bij flexibiliteit in de vraag (toename) gemakkelijk 

uitgeweken worden naar andere aanbieders. 

Deze voordelen van het toelaten van meerdere aanbieders in de gemeente gelden alleen als cliënten zicht hebben op de 

kwaliteit van zorg. Verder moeten er voldoende gebruikers per gemeente zijn, zodat er plek is voor meerdere aanbieders. 

Ook moet de gemeente de kostprijs van aanbieders goed kunnen inschatten. Van alle gedecentraliseerde zorgtaken 

voldoen begeleiding en huishoudelijke hulp vanuit de Wmo en veel van de ambulante jeugdhulpvormen het beste aan deze 

voorwaarden.  

Inkopen via de ‘open house’-procedure kan leiden tot contractering van een groot aantal aanbieders. Daarom is het van 

belang vooraf scherpe kwaliteitseisen te formuleren waar alle aanbieders aan moeten voldoen. Door een goede 

samenwerking tussen een sterke toegang en stevig contractmanagement wordt blijvend gecontroleerd of aanbieders aan 

de gestelde eisen blijven voldoen.  

Minder geschikt voor deze procedure zijn specialistische en vitale functies in het zorglandschap als JeugdzorgPlus, 

Jeugdreclassering, Jeugdbescherming en zware vormen van jeugdhulp met verblijf. In veel gemeenten maken slechts 

enkele jongeren hiervan gebruik. Ook kunnen nieuwe partijen minder eenvoudig toetreden tot de markt, omdat zij daartoe 

eerst moeten investeren in gebouwen en hooggeschoold personeel. Verder kan van de cliënt of ouder niet altijd verwacht 

worden dat hij of zij altijd goed zicht heeft op de geschiktheid van de aanbieder. Selectie vooraf kan dan voor de gemeente 

een manier zijn om haar inwoners te behoeden voor hulpverlening van lage kwaliteit. Dit betekent dat gekozen wordt voor 

het aanbesteden van een overheidsopdracht of een subsidieprocedure.  
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5.1.2 Aanbesteden van een overheidsopdracht 

Bij een ‘overheidsopdracht’ maakt de aanbestedende dienst (in dit geval de RIGG) zelf een keuze voor één of meer 

jeugdhulpaanbieders na het doorlopen van een competitieve procedure. Een ‘overheidsopdracht’ aanbesteden valt vrijwel 

altijd onder de Aanbestedingswet 2012. Daarmee zijn de procedure en de overeenkomst minder flexibel dan bij ‘open 

house’, want de markt en de opdracht zitten gedurende de looptijd van de aanbesteding ‘op slot’. Dit kan een bewust 

uitgangspunt zijn voor de inkoop van bepaalde producten, bijvoorbeeld het voorkomen van concurrentie of instandhouding 

van de (goede) samenwerking door een beperkt aantal aanbieders de specifieke jeugdhulpproducten te laten uitvoeren. 

Samenwerking is overigens niet af te dwingen met een aanbesteding omdat vooraf niet bekend is welke aanbieders de 

aanbesteding gaan winnen. 

5.1.3 Subsidietender  

Een ‘subsidietender’ is vrijwel identiek aan het aanbesteden van een ‘overheidsopdracht’. Na een competitieve procedure, 

die ook kan bestaan uit ‘wie het eerst komt het eerst maalt’, krijgen één of meer door de inkopende dienst geselecteerde 

jeugdhulpaanbieders een subsidie om jeugdhulp te leveren. Subsidie heeft als nadeel dat er geen resultaatsafspraken 

juridisch kunnen worden vastgelegd en dat prestaties niet afzonderlijk afdwingbaar zijn. Voordeel van een subsidietender is 

dat subsidiegelden zonder juridische procedure teruggevorderd kunnen worden als de activiteiten niet zijn geleverd.  

5.1.4 Begrotingssubsidie  

Een ‘begrotingssubsidie’ is een instrument waarbij een subsidieverlener in zijn begroting de naam van de subsidiënt, de 

gesubsidieerde activiteiten en het subsidieplafond opneemt. Dit instrument lijkt vooralsnog het enige instrument waarbij 

direct een aanbieder naar keuze kan worden gefinancierd voor activiteiten. Daarbij gelden dan wel verder dezelfde na- en 

voordelen als bij de subsidietender.   

5.2 Bekostigingsmodellen 

Deze paragraaf schetst een drietal bekostigingsmodellen, aansluitend bij beschrijvingen in de landelijke standaarden7. Per 

model is heel beknopt toegelicht wat de sturingskenmerken zijn en hoe ze zich verhouden tot de overtuigingen beschreven 

in bijlage 3, met een beschrijving van voor- en nadelen. Net als bij de inkoopmodellen kunnen keuzes gedifferentieerd zijn 

voor verschillende vormen van jeugdhulp. 

                                                                 

7 www.i-sociaaldomein.nl 
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5.2.1 Inspanningsgericht 

 

Figuur 7. Kenmerken inspanningsgerichte bekostiging 

Bij de keuze voor een inspanningsgerichte bekostiging betaalt de gemeente voor de feitelijk geleverde inspanning 

(uren/dagdelen/dagen) voor een specifieke jeugdige, mits uiteraard passend binnen de zorgtoewijzing die de gemeente 

voor deze jeugdige heeft afgegeven. De gemeente formuleert in de toewijzing vrij concreet welke vorm van jeugdhulp moet 

worden verleend, met welke (maximum) intensiteit en gedurende welke periode en door welke aanbieder. De belangrijkste 

sturingskernmerken voor deze wijze van bekostiging zijn: 

• Gemeente bepaalt (eventueel in overleg met aanbieder) welke zorg wordt geleverd. De aanbieder stemt zijn aanbod 

af op de behoefteontwikkeling; 

• De aanbieder handelt als leveranciers en levert de jeugdhulp die nodig is voor zover deze past binnen de afgegeven 

zorgtoewijzing.  

Noot: Deze systematiek past goed bij overtuiging A beschreven in bijlage 3.  

Voordeel van deze systematiek is dat gemeenten veel informatie ontvangen over de beschikte én over de geleverde 

jeugdhulp. Dit geeft veel sturingsinformatie bruikbaar in de toegang, voor het maken van prognoses en voor het houden van 

een inhoudelijk contractgesprek met jeugdhulpaanbieders. Tot slot levert dit relevante informatie om het aanbod verder te 

kunnen transformeren.  

5.2.2 Taakgericht 

 

Figuur 8. Kenmerken van taakgerichte bekostiging 



 

 

 

Pagina 29 van 36 5. Inrichting  

Bij de keuze voor een taakgerichte bekostiging wordt aan opdrachtnemer een budget verstrekt gekoppeld aan een integrale 

taak, geformuleerd in de vorm van te behalen resultaten voor een afgebakende doelgroep. Dit wordt ook wel 

‘populatiebekostiging’ genoemd. In tegenstelling tot andere bekostigingsvarianten kan heb budget wel worden onderbouwd 

op basis van historische cijfers (geleverde inzet van ondersteuning of het aantal cliënten dat jeugdhulp ontvangt) maar de 

betaling vindt niet plaats op basis van productiecijfers. Om afwentelrisico’s te voorkomen is het wel belangrijk deze taak 

eenduidig af te bakenen. Een budget kan bijvoorbeeld wel gekoppeld worden aan een wijk, maar niet verstrekt worden aan 

individuele aanbieders met een vergelijkbaar jeugdhulpaanbod. De belangrijkste sturingskenmerken van dit model zijn: 

• De keuzevrijheid van de cliënt is beperkt omdat op wijk-/populatie- of gebiedsniveau is bepaald welke partij 

verantwoordelijk is voor het verlenen van de jeugdhulp. Dit wordt in de praktijk opgelost door samenwerking van 

organisaties binnen het contract (consortium), het werken met onderaannemers en het financieel integreren van het 

PGB; 

• Het goed beschrijven van wederzijdse verantwoordelijkheid en verwachtingen is belangrijk om deze relatie tot een 

succes te maken;  

• Deze systematiek veronderstelt veel prikkels voor innovatie, samenwerking, normaliseren en demedicalisering. De 

gecontracteerde partij ontwikkelt bijvoorbeeld groepsgericht aanbod, zet voorliggende voorzieningen in waar 

mogelijk en bespreekt met verwijzers hoe gewerkt kan worden aan preventie of normalisering; 

• Het budget is vooraf gefixeerd, wat niet betekent dat hierover geen discussies ontstaan. 

Noot: Dit bekostigingsmodel past goed bij overtuiging B beschreven in bijlage 3.  

Het CPB zegt over deze systematiek8: Deze wijze van bekostiging wordt veelal gekozen om een prikkel voor doelmatigheid 

en efficiency in te bouwen. Deze potentiële voordelen zijn in de praktijk lastig te realiseren omdat het niet eenvoudig is een 

passend budget te bepalen en de efficiencywinst van aanbieders af te romen zonder dat dit de prikkel voor innovatie 

smoort. Verder bestaat het risico dat de opdrachtgever sterk afhankelijk wordt van een enkele marktpartij (kan ook een 

consortium zijn) waardoor de uitvoeringskosten dreigen toe te nemen. Deze marktpartij bouwt immers een strategisch 

voordeel op ten opzichte van concurrenten - in termen kennis over en vertrouwen bij cliënten.  

Een beperkt aantal gemeenten heeft dit model geïntroduceerd, vaak voor delen van de jeugdhulp, zie ook paragraaf 2.5. De 

ervaringen en effecten van dit model zijn dus nog eenduidig vast te stellen.  

5.2.3 Outputgericht 

 

Figuur 9. Kenmerken van outputgerichte bekostiging 
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Bij de keuze voor een outputgerichte bekostiging krijgt een jeugdhulpaanbieder een budget op cliëntniveau, gekoppeld aan 

de ondersteuningsvraag en een te behalen resultaat voor deze cliënt. Er is dus sprake van cliëntvolgende bekostiging 

gericht op het behalen van een resultaat, daarom ook wel ‘resultaatbekostiging’ genoemd. 

De toegangsmedewerker bepaalt in gesprek met de cliënt en de aanbieder de aard en de zwaarte van de zorgvraag en de 

beoogde resultaten voor de cliënt. Daaruit volgt een beschikbaar bedrag voor de cliënt en een verwachtte looptijd van het 

traject. Dit wordt als opdracht (zorgtoewijzing) verstuurd naar een gecontracteerde aanbieder. Het aantal gecontracteerde 

aanbieders hangt af van keuzes gemaakt bij de inkoop (zie paragraaf 5.1). Tijdens en/of na het zorgtraject heeft de 

toegangsmedewerkers ook de taak om samen met de cliënt te toetsen of de beoogde resultaten zijn behaald. Dit zijn extra 

taken voor toegangsmedewerkers die soms tot stevige discussies met jeugdhulpaanbieders leiden.  

Belangrijke voorwaarden voor het succes van deze systematiek zijn een gedeelde visie en draagvlak bij alle betrokken 

stakeholders. Het model vraag naast capaciteit van de gemeentelijke toegang ook het samen met de aanbieders inrichten 

van nieuwe processen, een passend productenboek en ‘last but not least’: instrumenten voor kwaliteit- en resultaatmeting. 

Bij het ontwikkelingen van deze systematiek is partnerschap tussen gemeenten en aanbieder van belang. In het 

uitvoeringsproces is de relatie tussen gemeente en aanbieder te kenmerken als opdrachtgever/opdrachtnemer.  

Kenmerkend voor deze wijze van bekostiging is dat betaling geen relatie heeft met de wijze waarop zorg wordt verleend of 

door welke professional dit wordt gedaan. Dit geeft vrijheid aan professionals en een prikkel tot substitutie. Belangrijk 

voordeel van deze aanpak is dat aanbieders geen prikkel hebben om zoveel mogelijk zorg te leveren. Het toetsen van 

behaalde resultaten is belangrijk om te borgen dat passende jeugdhulp wordt verleend. 

Veel gemeenten eisen dat alle ondersteuning voor een cliënt uit hetzelfde bedrag moet worden betaald. Dit betekent dat 

jeugdhulpaanbieders op cliëntniveau als hoofd- en onderaannemer moeten gaan samenwerken. Dit leidt in de praktijk tot 

veel discussies en problemen, zowel zorginhoudelijk (verantwoordelijkheid van zorg en privacy) als financieel (onderlinge 

afspraken voor afrekening en controle). 
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A. 1. Doelen en uitgangspunten 
jeugdhulp 

De Groningen gemeenten hebben in 2013 gemeenschappelijk een aantal ambities vastgelegd, aansluitend op de 

doelen en uitgangspunten van de Jeugdwet:  

- We werken aan de versterking van de (pedagogische) civil society; 

- We zorgen voor goede en voldoende (sterke) basisvoorzieningen; 

- We werken met een gezamenlijk signaleringsproces; 

- Gemeenten organiseren de basiszorg lokaal en zetten generalisten (ook wel doe teams genoemd) in bij de 

uitvoering van zorg; 

- Aanvullend op de basiszorg is de flexibele schil (ook wel steunteams genoemd); 

- We ontwikkelen zoveel mogelijk een uniforme werkwijze bij de brede intake, casusregie en doorzettingsmacht; 

- De specialistische hulpvormen organiseren we zoveel mogelijk in de eigen omgeving; soms in speciale 

voorzieningen; 

- Gedwongen kader, hoog-specialistische voorzieningen crisisopvang en 24-uurshulp organiseren we regionaal. 

Hieraan zijn bij in het GFM de volgende ambities toegevoegd in lijn met de uitgangspunten en doelen van de Jeugdwet: 

- We zorgen voor preventie en gaan uit van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en het sociale netwerk;  

- We willen minder snel medicaliseren, meer ontzorgen en normaliseren van dagelijkse opvoedingsvraagstukken;  

- We bieden eerder (jeugd)hulp op maat voor kwetsbare kinderen en gezinnen;  

- We bieden (vroegtijdiger) integrale hulp met betere samenwerking rond gezinnen onder het motto: één gezin, 

één plan, één regisseur;  

- We zetten in op minder dwang en drang;  

- We bieden meer ruimte voor professionals en zorgen voor vermindering van regeldruk;  

- We zetten in op een betere kosten- en batenanalyse bij inzet van zorg;  

- We kiezen voor de meest effectieve interventies of behandeling op basis van deskundige triage;  

- We gaan gericht resultaten en ontwikkelingen monitoren (zonder direct weer nieuwe regeldruk te organiseren);  

- We zetten in op de inrichting van het functioneel model en de bijbehorende cultuurverandering die dit vraagt van 

organisaties en professionals. We volgen de voortgang van deze innovaties;  

- We zorgen voor een adequate afstemming met het onderwijs en voor de samenhang in zorg die we geven aan 

jeugdigen en gezinnen;  

- We zorgen voor een optimale samenwerking met de huisarts, waar het gaat om de doorverwijzing en zorg die 

geboden wordt aan kinderen en gezinnen. 
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B. 2. Referenties regionale 
samenwerking Groningen 
 

2014 

Regionaal Transitie Arrangement (oktober 2014) 

Memo rol klankbordgroep Gemeentesecretarissen (augustus 2014) 

Groninger Functioneel Model (oktober 2014) 

Besluitnota’s RIGG (oktober 2014) 

Inrichtingsplan 

Bedrijfsplan  

Collegevoorstel 

Mandatering  

Contouren Groninger Jeugdstelsel 2015 – 2018 (november 2014) 

2015 

Notitie bevoegdheden DB AB in GR PGZ (februari 2015)  

Notitie Solidariteit Inkoop jeugdhulp (DB 20 februari 2015) 

Programmaplan RIGG (DB maart 2015) 

Transformatie opdrachten (DB maart 2015) 

Notitie inkoopstrategie jeugdhulp (DB 24 april 2015) 

Collegevoorstel Solidariteit inkoop jeugdhulp (juni 2015) 

Jaarrapportage RIGG 2015 (DB 4 oktober 2016) 

2016 

Verkenning samenwerking jeugdhulptaken (DB april 2016) 

Collegevoorstel Toekomstige samenwerking (RIGG) na 2018 (september 2016) 

2017 

Projectplan Inkoop jeugdhulp 2018 t/m 2020 (DB januari 2017) 

Collegebesluit financiering jeugdhulp 2018 – 2020 (DB 24 maart 2017) 

Organisatieplan RIGG 2018 t/m 2020 (DB juni 2017) 

Collegevoorstel Solidariteit vanaf 2018 (DB oktober 2017) 

2018 

Eindrapportage Taskforce Sturing op uitgaven (maart 2018) 

Kadernotitie Transformatie agenda jeugdhulp Groninger gemeenten 2018 – 2020 (DB mei 2018) 

Evaluatie implementatie aanbevelingen Taskforce (DB juli 2018) 

Achtergrondnotitie Financiële Solidariteit (DB 19 oktober 2018) 

Bedrijfsplan RIGG 2019 – 2020 (DB 19 oktober 2018) 

Sturing programma organisatie Transformatie Agenda 2018-2020 (DB 19 oktober 2018) 

2019 

Strategisch inkoopdocument 2015-2018 e.v. (mei 2019) 
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C. 3. Werkzame mechanismen 

In de praktijk bestaan er verschillende overtuigingen en visies over hoe de jeugdhulpdoelen het beste kunnen worden 

gerealiseerd: de mechanismen achter de beoogde veranderingen. We schetsen daarom in deze bijlage twee 

uiteenlopende overtuigingen en een vertaling daarvan naar het organiseren van de jeugdhulp. Zoals dat vaak gaat met 

overtuigingen: er bestaat geen eenduidig antwoord over wat de ‘beste’ overtuiging is. Wij zijn van echter mening dat een 

goed begrip van de mechanismen achter deze overtuigingen (en hun voor- en nadelen!) belangrijk is voor een gedeelde 

en hopelijk realistische verwachting van de toekomstige regionale samenwerking. 

‘Welk mechanisme is het meest belangrijk voor het realiseren van de doelen van de Jeugdwet?’. We schetsen 

hieronder twee uitersten in overtuigingen om aan te tonen wat het effect is van deze overtuigingen op de keuzes die 

gemeenten kunnen maken:  

A. Sturing op cliëntniveau door gemeenten; 

B. Aanbieders (mede)verantwoordelijk maken voor het realiseren van de doelen. 

Onderstaande beknopte uitwerking toont de impact van beide overtuigingen op de bredere publieke belangen en maakt 

ook impact duidelijk die deze overtuigingen hebben op de verschillende stakeholders (aanbieders, 

jeugdhulpprofessionals, scholen etc.) in het jeugddomein. Tussenvormen zijn uiteraard mogelijk, maar het denken in 

uitersten helpt om het bewustzijn te vergroten.   

Overtuiging A: Sturing op cliëntniveau door gemeenten 

Deze overtuiging sluit aan bij uitgangspunten van de Jeugdwet en gaat ervan uit dat de gemeente zelf hierop stuurt. Het 

komt voort uit de veronderstelling dat de behoefte aan specialistische jeugdhulp beperkt kan worden door voldoende 

focus op eigen verantwoordelijkheid, preventie, normalisatie en het sturen op resultaten voor een individuele cliënt met 

een ondersteuningsbehoefte. De invulling vraagt van gemeenten actieve inzet gericht op het streven naar inclusie, 

normalisatie en bovenal om een sterke toegang (formatie, kennis, kunde, tools et cetera) die ‘het goede gesprek voert 

met de cliënt’. De toegang verwijst alleen naar specialistische jeugdhulp wanneer dat nodig is en houdt vinger aan de 

pols of resultaten worden behaald. Inkoop organiseert daarbij de afspraken met specialistische jeugdhulp. Bij het maken 

van deze afspraken vragen gemeenten om de ingekochte jeugdhulp aan te sluiten bij wat lokaal nodig is en tegelijkertijd 

de beschikbaarheid van de jeugdhulp te borgen.  

Overtuiging B: Aanbieders (mede)verantwoordelijk maken voor het realiseren van de doelen 

Deze overtuiging neemt de kennis en drijfveren van jeugdhulpprofessionals en jeugdhulpaanbieders als vertrekpunt, 

hoewel deze niet gelijk hoeven te zijn. Jeugdhulpprofessionals kunnen het beste bepalen welke ondersteuning een 

cliënt nodig heeft, met welke (innovatieve) aanpak het inzetten van jeugdhulp kan worden voorkomen en hoe/wanneer 

de inzet van jeugdhulp kan worden afgebouwd. Daarbij is de overtuiging dat dit niet ‘vanzelf’ gebeurt. 

Jeugdhulpaanbieders moeten daartoe worden uitgedaagd middels financiële prikkels. Vanuit deze overtuiging gaat een 

gemeente op zoek naar een aanbieder (of een consortium) waarmee ze in partnerschap de doelen van de jeugdhulp 

gaat nastreven. Eén van de doelen is het beheersen van de jeugdhulpkosten en de aanbieder krijgt in dit model een 

belangrijke rol in het bepalen wanneer specialistische jeugdhulp nodig is of wanneer een andere oplossing ook passend 

kan zijn. De gemeente organiseert de condities en randvoorwaarden voor het succes van deze aanbieder, waaronder 

de aansluiting met andere voorzieningen, en blijft eindverantwoordelijk dat passende jeugdhulp wordt geleverd aan haar 

inwoners.  
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Bovenstaande mechanismen zijn beschreven als uitersten. Daarmee is goed inzichtelijk te maken wat de impact is voor 

de verschillende stakeholders. Onderstaande tabel schetst de mogelijke consequenties.  

 

 

Impact op 
stakeholders 

Belangrijkste succesfactor voor bereiken publieke doelen 

A: Sturing op cliëntniveau door 
gemeenten 

B: Aanbieders (mede)verantwoordelijk 
maken 

Cliënt 
• Gesprek met toegang over 

normaliseren, doelen en resultaat 

• (Veelal) beperkte keuze uit 

specialistisch jeugdhulpaanbod 

• Gesprek met aanbieder over 

normaliseren, doelen, resultaat en 

afbouwen waar mogelijk  

Professionals toegang 
• Meer taken / formatie 

• Hoge verwachtingen 

• Administratieve lasten  

• (afhankelijk van afspraken met 

aanbieders) 

Jeugdhulpaanbieder 
• Focus op levering passende 

jeugdhulp 

• Hoge administratieve lasten 

(verantwoording uitgevoerde 

activiteiten & resultaten op 

cliëntniveau) 

• Beperking van het aantal 

contractpartijen heeft veel impact op 

het zorglandschap 

• Uitdaging voor gecontracteerde partij is 

zowel te werken aan de cliëntdoelen, 

de doelen van Jeugdwet ook binnen 

budget te blijven. Dit kan een prikkel 

kan zijn voor innovatie 

• Voert gesprek met cliënt en omgeving 

over normalisatie 

• Preventie en samenwerking met 

scholen, sportverenigingen 

Taken in 
regiogemeente • Lokale toegang & voorzieningen 

organiseren 

• Afstemming met scholen, 

sportverenigingen etc. 

• Preventieprogramma’s 

• Lokale voorzieningen 

• Partnerschap inrichten met aanbieder 

Taken in 
samenwerking • Afsluiten raamovereenkomsten 

(zonder volume en contracten 

gericht op beschikbaarheid) 

• Informatievoorziening/monitoring 

met data op cliëntniveau 

• Uitwisselen kennis/ervaring over 

lokale taken 

• Contractering van (consortium) van 

aanbieders voor een integrale opdracht 

• Opdrachtgeverschap: gesprek over 

randvoorwaarden en doelen (niet over 

uitgevoerde activiteiten) 

Jeugdhulpkosten 
• Wordt bepaald door lokaal 

afgegeven beschikkingen 

• Budget kan worden gefixeerd, hoewel 

discussies over uitzonderingsclausule 

kunnen ontstaan 

Tabel 1. Mogelijke impact op stakeholders van twee sterk verschillende overtuigingen 

We doen geen uitspraak over de juistheid van deze overtuiging of de mate waarin dit effectief is en mengvormen zijn 

mogelijk. De Groninger gemeenten kennen een mix van A en B. RIGG maakt afspraken met aanbieders over het 
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beheersen van kosten, behalen van afgesproken doelstellingen en afbouw waar mogelijk. Tegelijkertijd zijn gemeenten 

actief met het versterken van de toegang. 

 


