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Hoofdstuk 1: Inleiding

 Situatie

 De gemeente Bloemendaal heeft vanaf 2015 de

verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering

van jeugdhulp.

 Jeugdhulp wordt regionaal ingekocht

(Jeugdhulpregio Zuid-Kennemerland). De toegang

werd tot en met 2018 verzorgd door een lokaal

Centrum voor Jeugd en Gezin, een

netwerkorganisatie waarin verschillende

zorgorganisaties participeren. De administratieve

afhandeling van toekenningen, start en einde zorg,

geleverde zorg en betalingen daarvan worden

vastgelegd door een backoffice die de gemeente

Bloemendaal samen heeft met de gemeente

Heemstede. Financiële afhandeling vindt plaats

door de financiële afdeling van de gemeente.

Sturing op jeugdhulp vindt plaats door de toegang

en door kwartaalgesprekken die de regio voert

met aanbieders.

 De gemeenteraad wordt elk kwartaal

geïnformeerd over beleid en uitvoering jeugdhulp.

 Complicatie

 Tot eind 2018 zijn er niet veel problemen. Hoewel

er in 2016 en 2017 beperkte tekorten waren op

jeugdhulp werden deze gecompenseerd vanuit

overschotten op de Wmo.

 In december 2018 is aan de gemeenteraad gemeld

dat 2018 naar verwachting zal worden afgesloten

met een tekort van ca. 0,4 miljoen. In januari 2019

moet aan dezelfde raad gemeld worden dat het

tekort over 2018 uit zal komen op circa 1,0 miljoen.

Op een geraamd budget voor

maatwerkvoorzieningen van 1,9 miljoen is dit een

grote overschrijding.

 Gemeente Bloemendaal ziet dat de uitgavenstijging

deels veroorzaakt wordt door een toename van het

aantal cliënten. Onduidelijk is wat de achterliggende

oorzaken zijn van deze toename en als gevolg

daarvan overschrijding van de uitgaven aan

jeugdhulp.

 Mede op basis van hierover gestelde vragen door

leden van de gemeenteraad heeft de

portefeuillehouder een onderzoek gelast naar de

oorzaken van de overschrijding. Dit zal door een

onafhankelijk bureau plaatsvinden.

Vraagstelling

De gemeente heeft onderzoeks- en adviesbureau

Significant gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

Vraagstelling is als volgt:

Wat zijn de oorzaken van de toename van uitgaven

jeugdhulp van de gemeente Bloemendaal over

2017 en met name 2018?

Welke aangrijpingspunten bieden de uitkomsten

van het onderzoek voor de gemeente Bloemendaal

om meer in control te komen over de uitgaven

jeugdhulp en de informatievoorziening aan de raad

te verbeteren?

De uitgaven voor jeugdhulp zijn in 2018 sterk toegenomen. De gemeente heeft behoefte aan onderzoek naar de oorzaken
hiervan om toekomstgericht maatregelen te kunnen nemen. De informatievoorziening aan de raad over de uitgaven
jeugdhulp moet daarbij verbeteren. Significant is gevraagd dit onderzoek uit te voeren.
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Hoofdstuk 2: Aanpak en leeswijzer

 Aanpak en werkwijze

 Na een startgesprek met opdrachtgever zijn verkennende gesprekken

gevoerd met beleidsambtenaar gemeente, controller IASZ en manager

CJG Kennemerland. Vervolgens zijn de twee basisbestanden,

beschikbaar bij IASZ, geanonimiseerd opgevraagd. Het gaat om een

bestand Toekenningen en een bestand Betalingen over de periode 2015-

2018. Na enkele noodzakelijke bewerkingen zijn deze gegevens ingelezen

in een database en gekoppeld aan een dashboard dat gegevens

visualiseert. Voor bepaalde gegevensindelingen is aan opdrachtgever

gevraagd om tot een nieuw type indeling te komen.

 De analyses die met behulp van het dashboardinstrument inzichtelijk

kunnen worden gemaakt, hebben verschillende inzichten opgeleverd. De

uitkomsten hiervan zijn gepresenteerd aan opdrachtgever en vervolgens

gedeeld met raadsleden en andere geïnteresseerden tijdens een

beeldvormende avond.

 Er is op basis van de beschikbare analyses door de gemeente een keuze

gemaakt om op één thema verder te verdiepen. Het betreft de omvangrijke

groei in kosten en aantallen in de leeftijdscategorie 4- tot en met 11-

jarigen. De gemeente heeft deze verdieping in samenwerking met de

professionals die hier vanuit hun praktijk en deskundigheid verdere duiding

aan zouden moeten kunnen geven, uitgevoerd. De uitkomsten van deze

verdiepingssessie die begin juli 2019 heeft plaatsgevonden, zijn verwerkt

in deze rapportage.

Na enkele verkennende interviews zijn gericht twee informatiebestanden opgevraagd bij de backoffice (IASZ). Het gaat om
toekenningen en betalingen over de periode 2015-2018. Na enkele noodzakelijke bewerkingen vormen deze gegevens de
basis voor analyse. Eerste uitkomsten zijn één keer besproken met de gemeente en gedeeld met de leden van de raad. De
gemeente heeft samen met diverse professionals de groei van het beroep op jeugdhulp in de leeftijd 4 - 11 jaar uitgediept.

 Leeswijzer

 Voor de lezer met weinig tijd volstaat het lezen van hoofdstuk 6. In dit

hoofdstuk worden de hoofdvragen beantwoord en wordt kort

gereflecteerd op de stuurbaarheid van jeugdhulp in het sociaal domein.

Afgesloten wordt met enkele aanbevelingen. Hoofdstuk 6 kan als

managementsamenvatting gelezen worden.

 Opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 3 wordt eerst stilgestaan bij

de context waarin de data betekenis krijgen. De context wordt kort geschetst

aan de hand van een tijdlijn waarop de hoofdkeuzes en veranderingen ten

aanzien van jeugdhulp neergezet zijn. Er wordt onder meer ingegaan op visie,

sturing, toegang & indicatie, inkoop, bekostiging, productenboek,

facturatie/declaratie. Daarnaast wordt ingegaan op het informatielandschap

waarmee onderzoekers hebben gewerkt.

 Vervolgens laten we in hoofdstuk 4 de data van Bloemendaal spreken en

gaan we in op financiën, aantal cliënten, aantal aanbieders en verschillende

andere relevante doorsnedes. We betrekken hierbij hoe de gemeente

Bloemendaal scoort ten opzichte van de circa 24 gemeenten die recentelijk

hebben meegedaan aan de Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in opdracht

van het ministerie van VWS.

 Op een beperkt aantal kerndata vergelijken we Bloemendaal met een aantal

gemeenten uit de regio en enkele gemeenten die op bepaalde kenmerken

gelijksoortige gemeenten zijn. Denk daarbij aan Wassenaar, Laren en Blaricum.

 In hoofdstuk 6 beantwoorden we de vraagstelling. Hierin worden conclusies

getrokken uit het onderzoek, maar wordt ook gereflecteerd op de stuurbaarheid

van het jeugddomein voordat aanbevelingen worden geformuleerd met

aangrijpingspunten om meer in control te komen.
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Hoofdstuk 3.1: Context - Tijdlijn 

2015 20182016 2017 2019

Visie

Sturing

Inkoop

Bekostiging

Producten

Toegang & 
indicatie

Zorgcontinuïteit
Geen kind de dupe
Inregelen stelsel
Beleidsfilosofie JW

Voor twee jaar ingekocht, optie verlenging met een 
jaar
Budgetten per organisatie, maar niet op gehandhaafd
Wel in Q-gesprekken besproken 

Prijs x hoeveelheid
Tarieven variëren per 
aanbieder (in lijn met 
oude stelsel)

Producten geordend naar oude wettelijke kaders 
en domeinen (J&O, jLVB, jGGZ)

Eigen CJG. Werkt o.b.v. gezinsplan 
(beschikkingsloos)
Wisselende deelname zorgorganisaties in CJG
Achteraf bezien: na beginperiode afnemende kwaliteit

CJG toegang 
Kwartaalgesprekken 
regionaal

Contractmanager 
aangesteld om grip op 
contractgesprekken te 
vergroten

Vanaf juli 2018 minder 
CLM inspanningen 
want leidde niet tot 
meer grip

Tekorten leiden tot 
behoefte bijsturing

Met een jaar verlengd. 
Voorbereiding nieuwe 
inkoop

Wmo en Jeugd geïntegreerde 
inkoop/aanbesteding voor drie jaar met 2 x 1 jaar 
verlenging
Vrijgevestigde heeft nu eigen perceel en kan elk 
halfjaar toetreden

Prijs x hoeveelheid
Vaste tarieven per 
(nieuw) product

Nieuw productenboek met onder meer 
gecombineerde producten Wmo en Jeugd 
(segment 5)

Laatste jaar DBC’s

Van sectoraal naar 
integraal (Wmo+jgd) 
en van transitie naar 
transformatie

Functioneren CJG 
onderzocht

Opvolging uitkomsten rapport 
December 2018 CJG over naar CJG 
Kennemerland per januari 2019 o.b.v. 
Prestatieplan

Facturatie/ 
Declaratie

Maandelijks factureren 
als contractvoorwaarde

Voorschotbedragen; einde jaar afrekenen o.b.v. 
werkelijke productie

Vanaf 2015 is sturing ingezet op CJG toegang en regionaal te voeren kwartaalgesprekken. Beide bleken in de loop der tijd 
onvoldoende te werken. Daarnaast is de verandering van de inkoop per 2018 een belangrijk gegeven. 
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Hoofdstuk 3.2: Context - Informatielandschap

 Informatie over jeugdhulp: twee bronnen, een bewerker

 De gemeente Bloemendaal hecht belang aan een scheiding tussen beleid en

uitvoering. Er zijn van gemeentelijke zijde ten minste drie organisaties of

organisatieonderdelen bezig met (de informatiestroom) jeugdhulp. Dat is het

CJG dat een toegangsfunctie vervult (loketfunctie), de IASZ die

verantwoordelijk is voor administratieve behandeling van vastleggen van

toekenningen tot het vaststellen van te verrichten betalingen door de

gemeente. De IASZ is feitelijk een gezamenlijke backoffice voor Wmo en

jeugdhulp met de gemeente Heemstede. Daarnaast is er een beleidsafdeling

die bestuur en directie van de gemeente ondersteunt met beleidsadvies.

 IASZ

 Voor dit onderzoek is gesproken met de drie betrokken organisaties om te

bezien over welke informatie zij beschikken ten behoeve van de vraagstelling.

Van de IASZ ontvingen wij twee bestanden:

1. Toekenningen bestand

2. Betalingen bestand

 Hierbij zijn verschillende kanttekeningen gemaakt over de volledigheid en

betrouwbaarheid. De informatie over de jaren 2015 en 2016 is minder

betrouwbaar. De aansluiting van alle betrokkenen op het berichtenverkeer

(iJW) heeft geleid tot een verbeterde situatie in 2017. Vanaf 2018 zouden de

data volledig en betrouwbaar zijn omdat alle aanbieders op het

berichtenverkeer zijn aangesloten en daarmee werken.

 Afdeling Beleid

 De afdeling Beleid heeft ons bewerkingen laten zien die zij maken op basis

van deze bestanden die ook zij van de IASZ ontvangen. Het betreft analyses

en doorsnedes die in Excel worden opgesteld.

 CJG

 De informatie die bij het CJG (de toegang) aanwezig is over

onderzoeksperiode is beperkt en onvolledig. Het CJG is per 1 januari 2019

 uitbesteed aan CJG Kennemerland die dezelfde taak ook uitvoert voor de

gemeente Haarlem en de IJmondgemeenten. Voor die datum voerde een

zelfstandig CJG Bloemendaal de toegangstaak uit. CJG Kennemerland trof

een situatie aan waarin registraties niet of gebrekkig bij werken gehouden en

verslaglegging vrijwel afwezig was. Dit leidt tot zeer gemankeerde informatie

over de toegang. Deze is daarom ook niet betrokken in het onderzoek. CJG

Kennemerland bouwt vanaf januari 2019 een informatiepositie op ten

behoeve van Bloemendaal. Een langere datareeks op basis waarvan leren

mogelijk wordt ontbreekt nog.

 Kanttekeningen bij informatielandschap en informatievoorziening

 Graag maken we twee kanttekeningen bij de informatievoorziening:

1. Informatie en registratie van de toegang lijkt nog niet of onvoldoende

verbonden te worden aan de informatie en gegevens van de levering van

jeugdhulp. Alleen de toekenningen worden doorgegeven. Illustratief is dat

het CJG haar informatie apart bespreekt met de gemeente los van de

informatie die bij IASZ beschikbaar is.

2. De informatievoorziening is tot op heden meer gericht geweest op

uitvoering, rechtmatigheid en verantwoording dan op sturing van het

stelsel. Daarin komt wel verandering nu gevraagd is om een dashboard

sociaal domein en bezien wordt welke oplossingen hiervoor beschikbaar

zijn.

Er zijn twee eilanden in het informatielandschap. De informatie van de toegang (CJG) enerzijds de informatie over de
toegekende, geleverde en betaalde jeugdhulp anderzijds. Deze worden nog niet bij elkaar gebracht. Daarbij is de
informatievoorziening meer gericht geweest op rechtmatigheid en verantwoording dan op sturing van het stelsel.
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Hoofdstuk 4.1: Data-analyse - Financieel

 Stijging van uitgaven van 2017 op 2018 met 50% op basis van jaarrekening

 Uitgaven voor jeugdhulp (daadwerkelijke zorg) zijn sterk gestegen in periode 2016-2018 en met name van 2017 of 2018. Het betreft hier uitgaven zoals

opgenomen in de jaarrekening/jaarrapport sociaal domein. Dit zijn ook de uitgaven die zijn gecommuniceerd aan de gemeenteraad.

Het opstellen van een gemeentelijke jaarrekening heeft een harde deadline rond half maart. Er worden dan in de eerste helft van maart zo goed mogelijk

inschattingen gemaakt van de lasten over het voorgaande jaar. Omdat sommige aanbieders de eindafrekening nog niet gereed en aangeleverd hebben half maart

kunnen er na half maart wijzigingen optreden die door de gemeente worden verwerkt in de jaarrekening van het volgende jaar (technische term: overlopende

posten).

In de bronbestanden zoals door IASZ aangeleverd zijn lasten op klantniveau in beeld en hebben we geen last van een deadline half maart. Dit betekent dat de

cijfers waarop onderzoekers de analyse baseren iets afwijken van cijfers uit de jaarrekening. Daarnaast zitten er geen pgb-bedragen in het IASZ-bestand omdat

deze niet op klantniveau geboekt worden. Dit verloopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De verschillen brengen we hieronder in beeld.

De grotere omvang van overlopende posten over 2017 wordt verklaard doordat enerzijds in 2017 nog niet alle organisaties op het berichtenverkeer waren

aangesloten, er nog gewerkt werd met voorschotten die na einde jaar verrekend moesten worden en anderzijds omdat eind 2017 alle DBC’s moesten worden

afgesloten. Dit heeft tot extra werk en vertragingen geleid. Omvang overlopende posten 2018 worden herkend door IASZ.

Uitgaven jeugdhulp (exclusief uitvoeringskosten) stijgen met 50% in 2018. Bedragen op basis van bronbestand IASZ wijken 
logischerwijs licht af van jaarrekeningcijfers. Aansluiting van cijfers is mogelijk.  

 

Uitgaven in euro  x 1000 2016 2017 2018

Jeugdhulp zin + pgb + vrijgevestigd + lwi’s €    1.813 €    1.963 €    2.935

Uitgaven in euro  x 1000 2016 2017 2018 2016-2018 Toelichting 
Uitgaven jeugdhulp (jaardocument) 1.813 1.963 2.935 6.711 Zorg in natura + pgb basis voor analyse

Uitgaven jeugdhulp excl. pgb (bron IASZ) 1.530 2.249 2.672

Uitgave pgb (opgave IASZ) 151 117 97

Totaal bestanden IASZ + pgb 1.681 2.366 2.770 6.816

Overlopende posten -132 403 -165 106
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Declaraties komen vertraagd binnen
Een aanzienlijk deel van de declaraties komt vertraagd binnen. Van de 3,5 miljoen euro die aan declaraties binnenkwam in 2018 had 1,3 miljoen betrekking op

kalenderjaar 2017. Circa 0,5 miljoen euro van declaraties over 2018 kwam binnen in de eerste maanden van 2019.

Opgemerkt moet worden dat de vertraging afneemt. Was eind 2016 slechts 19% van de kosten van 2016 gedeclareerd; eind 2017 was 43% van de kosten 2017

gedeclareerd. Eind 2018 was dit circa 82% van de kosten 2018. De in de contracten vanaf 2018 opgenomen voorwaarde dat zorgorganisaties maandelijks moeten

declareren, is hier mede debet aan.

Hoofdstuk 4.1: Data-analyse - Financieel

De kosten voor jeugdzorg stijgen in de periode 2016 tot 2018. Tussen 2016 en 2017 stijgen de kosten meer dan tussen 2017 en 
2018. Een deel van de declaratiekosten heeft betrekking op declaraties uit het vorige kalenderjaar. 

Kosten stijgen sterk over hele periode 2016-2018, niet alleen 2017-2018

De kosten zijn door onderzoekers toegewezen aan de einddatum van de

periode dat zorg is verleend. Hiermee ontstaat een genormaliseerd beeld

(zie hiernaast). In tegenstelling tot de reeks in de jaarrekening zien we een

geleidelijke stijging van kosten in de periode 2016-2018. De stijging van 2016

op 2017 is sterker dan de stijging van 2017 op 2018 terwijl in de reeks van

de jaarrekening de stijging in 2018 in het oog springt.

Gestandaardiseerde gedeclareerde kosten Gedeclareerde kosten ingediend in 2018
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 Ontwikkeling in het aantal cliënten en kosten per cliënt

 In de periode 2016 tot 2018 stijgt het aantal jeugdzorgcliënten van 333 cliënten

in 2016 naar 495 cliënten in 2018. Naast de stijging van het absolute aantal

cliënten, stijgt daarnaast ook de gemiddelde declaratie per cliënt in de periode

2016 tot 2018. In 2017 is de stijging € 711,78 ten opzichte van 2016 en in 2018

stijgt de gemiddelde declaratie per cliënt nog eens met € 93,44.

 Uit berekeningen blijkt dat circa 65% van de totale toename in kosten van de

jeugdzorg voor de gemeente Bloemendaal in de periode 2016-2018 verklaard

wordt door de toename in het aantal cliënten in deze periode.

 Afgezet tegen de 26 gemeenten in de Benchmarkanalyse is de stijging in

Bloemendaal erg groot.

 Ontwikkeling in het aantal cliënten per leeftijdscategorie
 Ontwikkeling unieke cliënten per leeftijdsgroep per jaar.

 Wanneer de ontwikkeling in het aantal cliënten wordt uitgesplitst naar

leeftijdscategorieën, wordt duidelijk dat de toename zich vooral voordoet in

voor de groep kinderen die tussen de 4 en de 11 jaar oud is. Het aantal in deze

categorie verdrievoudigd ongeveer. Het aantal cliënten in de leeftijdscategorie

12 jaar tot 17 jaar stijgt ook, maar minder hard dan de voorgenoemde

categorie. Daartegenover staat dat aantal cliënten tussen de 18 en 22 jaar

bijna halveert.

 Kijken we naar verdeling naar geslacht

(overall of 4-11 jaar?) dan zien we dat

het aandeel meisjes dat gebruik maakt

van jeugdhulp een inhaalslag maakt van

26% in 2016 naar 37% in 2018.

Hoofdstuk 4.2: Data-analyse - Ontwikkeling in aantal cliënten 
Het aantal unieke cliënten stijgt in de periode 2016 tot 2018. Voornamelijk in de leeftijdsgroep 4 tot en met 11 jaar is het aantal 
cliënten sterk gestegen. Van de totale toename in kosten van de jeugdzorg in periode 2016-2018 wordt 65% verklaard door de 
toename in het aantal cliënten. Het overige wordt verklaard door toegenomen gemiddelde kosten per cliënt.   
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Hoofdstuk 4.3: Data-analyse - Ontwikkeling stapeling voorzieningen

 Stapeling van voorzieningen per cliënt
 In 2018 hadden 72 van de 495 cliënten twee of drie ‘voorzieningen’. <10
cliënten hadden er vier of meer (niet weergegeven). Voor elke groep
gebaseerd op aantal (parallelle) voorzieningen is een gemiddelde declaratie
per cliënt berekend. Natuurlijk leiden meer parallelle voorzieningen tot een
hoger gemiddeld declaratiebedrag per cliënt.

 Inzicht in frequentie voorzieningen en stapeling van voorzieningen
 De voorziening ‘jeugd GGZ’ komt het meest voor namelijk 367 keer.
Dagbehandeling in combinatie met jeugd GGZ is met 14 cliënten een
veelvoorkomende combinatie. De rest van de voorzieningen of combinaties
die minder dan 10 keer voorkomen zijn niet weergeven.

 Mogelijke vervolgstap zou zijn om voor de verschillende voorzieningen zicht
te krijgen op de ontwikkeling van gemiddelde kosten per voorziening in de
periode 2016-2018. Hier is in dit onderzoek geen prioriteit aan gegeven.

Stapeling van voorzieningen komt voor in circa 17% van het aantal cliënten. Dit is niet erg veel. De stapeling jeugd GGZ &
dagbehandeling komt het meest voor (14) gevolgd door jeugdbescherming & jeugdhulp ambulant (10).
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Hoofdstuk 4.4: Data-analyse - Groei per voorzieningentype

 Ontwikkeling in de verschillende voorzieningstypen 
 Onderstaand figuur laat de toename en afname in kosten per
voorzieningsgroep zien, voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Het figuur laat
zien dat de grootste toename in gedeclareerde kosten plaatsvindt bij de
voorzieningen jeugdhulp verblijf (inclusief BH), dagbehandeling en jeugdhulp
ambulant.

 Van 2017 op 2018 neemt ‘jeugdhulp verblijf (inclusief behandeling)’ toe met
circa € 350.000, ‘Dagbehandeling’ neemt toe met € 250.000 en ‘jeugdhulp
ambulant’ met circa € 220.000. De jeugd GGZ groeit met circa € 300.000 in
2017.

 Toename en afname gedeclareerde kosten per jaar per voorzieningstype

Voornamelijk in de voorzieningen jeugdhulp verblijf (inclusief BH), dagbehandeling en jeugdhulp ambulant is een stijging in
de kosten waarneembaar tussen de jaren 2017 en 2018. Jeugd GGZ is van 2016 naar 2017 gestegen. Omdat vanaf 2018 een
nieuw productenboek wordt gebruikt, is het vergelijken van producten tussen 2017 en 2018 lastig.

 Wat gebeurt er binnen ‘jeugdhulp verblijf (inclusief BH)’

• Vanwege het per 1 januari 2018 gewijzigde productenboek kunnen we op
productniveau niet goed zien wat er gebeurt. Wel zien we een toename in
aantal cliënten in jeugdhulp verblijf van 6 in 2016 naar 16 in 2018.

• Daarnaast zien we een 2% daling van de gemiddelde kosten per cliënt
met dit voorzieningentype namelijk van € 36.962 per cliënt in 2016 naar
€ 36.318 in 2018.

• In totaal zijn de kosten van jeugdhulp met verblijf gestegen van circa
€ 222.000 in 2016, naar circa € 233.000 in 2017 en naar € 581.000 in
2018. De meeste cliënten in het voorzieningstype ‘jeugdhulp verblijf’ zijn
in zorg bij Kenter Jeugdhulp.

2018
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Hoofdstuk 4.4: Data-analyse - Groei per voorzieningentype
Vanwege de stijging in kosten van 2017 naar 2018 zoomen we hier in op dagbehandeling en jeugdhulp ambulant. Omdat vanaf
2018 een nieuw productenboek wordt gebruikt, is het vergelijken van producten tussen 2017 en 2018 lastig. Beleidsmedewerkers
en contractmanagement kunnen dit mogelijk beter duiden.

2018

Wat gebeurt er binnen ‘jeugdhulp ambulant’
• Vanwege het per 1 januari 2018 gewijzigde productenboek kunnen we op

productniveau niet goed zien wat er gebeurt.
• Drang komt 1 op 1 terug in beide jaren maar waarschijnlijk is de definitie

of registratiewijze gewijzigd wat de groei die we zien veroorzaakt. We zien
een toename in aantal cliënten in jeugdhulp ambulant van 21 in 2016 naar
68 in 2018.

• Daarnaast zien we een toename van de gemiddelde kosten per cliënt met
dit voorzieningentype namelijk € 3.498 in 2016 naar € 5.461 in 2018.

Wat gebeurt er binnen ‘Dagbehandeling’
• Vanwege het per 1 januari 2018 gewijzigde productenboek kunnen we op

productniveau niet goed zien wat er gebeurt.
• Wel zien we een toename in aantal cliënten in dagbehandeling van 16 cliënten

in 2016 naar 59 cliënten in 2018.
• Daarnaast zien we een toename van de gemiddelde kosten per cliënt met dit

voorzieningentype namelijk van € 5.802 in 2016 naar € 7.042. Dit betreft een
stijging van € 1.240.

2018
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Top vijf aan aanbieders met het grootste aantal cliënten per jaar

De aanbieders Dyslexie Collectief, Kenter Jeugdhulp, Opvoedpoli B.V.,
Stichting Jeugd en Gezin en Triversum zijn de vijf aanbieders die het
grootste aantal cliënten hebben. Alle aanbieders, behalve Triversum,
behandelden in 2018 meer cliënten dan in 2016. De stijging in 2018 van het
aantal cliënten van Dyslexie Collectief is opvallend.

Er is ook een aanbiederslijst te maken van grootste groeiers in de periode
2016-2018 in aantal cliënten of in gedeclareerde kosten. Een omvangrijke
groei roept in eerste instantie vragen op. Toch kunnen er logische oorzaken
en redenen zijn die de sterke groei verklaren zoals fusies of registratieve
issues. Omdat er geen gelegenheid is binnen de opdracht deze check uit te
voeren, kiezen onderzoekers ervoor om deze lijst of de top vijf die hieruit
voortkomt niet op te nemen in het rapport. Wel merken ze op dat bij 14
organisaties waaronder ook verschillende kleine aanbieders dan wel
vrijgevestigden, de gedeclareerde kosten bij Bloemendaal in 2018 ten minste
verdubbeld zijn ten opzichte van 2017 (groei van 100% of meer). Advies aan
de gemeente is na te gaan of deze groei, al dan niet in gesprek met de
aanbieder, logisch verklaard kan worden.

Hoofdstuk 4.5: Data-analyse - Aantal en grootste aanbieders

 Ontwikkeling van het aantal declarerende aanbieders
 In de periode 2016 tot 2018 is het aantal aanbieders, dat voor jeugdige
inwoners van de gemeente Bloemendaal jeugdzorg gedeclareerd heeft,
gestegen. In 2016 waren er 63 zorgaanbieders in de gemeente Bloemendaal.
In 2018 in dit aantal opgelopen naar 98 zorgaanbieders. Het aanbod is dus
met 35 aanbieders toegenomen.

 Aantal declarerende aanbieders per jaar 

Het aantal declarerende aanbieders stijgt in de periode 2016 tot 2018 van 63 naar 98. Bij de grootste vijf aanbieders stijgt het
aantal cliënten met 0 tot 50%. Bij vier van de vijf aanbieders is de stijging van het aantal cliënten tussen de 0 en 33%. Bij één 
aanbieder is er sprake van een sterke volumegroei maar een beperkte omzetgroei. 
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Hoofdstuk 4.6: Data-analyse - Type aanbieders (segmenten)

 Aanbieders ingedeeld naar segmenten
 De verschillende zorgaanbieders zijn ingedeeld in segmenten, zoals
jeugd GGZ, Kindergeneeskunde, (licht) verstandelijke beperking,
Gecertificeerde Instellingen (GI’s), Vrijgevestigde GGZ, etc.

 Van de grootste vijf segmenten (in aantal cliënten) is hieronder de
ontwikkeling in de periode 2016-2018 te zien. Meest in het oog
springend is de groei van het aantal cliënten in het segment
vrijgevestigde GGZ. Het betreft een toename van 100%. Mogelijke
verklaring voor deze toename is de introductie per 1 januari 2018
van het nieuwe perceel vrijgevestigden. Wellicht heeft de
bekendmaking hiervan in 2017 al voor een aanzuigende werking
gezorgd. Dyslexiezorg stijgt ook fors met 60% (2016: 32). De jeugd
GGZ-organisaties stijgen in onderzoeksperiode met 50%. De GI’s
stijgen op hun beurt met 33%.

 Top vijf segmenten aantal cliënten per jaar 

De groei van het aantal cliënten in periode 2016-2018 is het hoogst in het segment vrijgevestigde GGZ. Het aantal cliënten
verdubbeld (100%). Het is daarmee ook het segment met de meeste cliënten (vanaf 2017). Dyslexiezorg, jeugd GGZ groeit ook
aanzienlijk (50 tot 60%). Kijken we naar gedeclareerde kosten per segment dan valt de stijging binnen geïntegreerde
(jeugdzorg)aanbieders op. De kosten voor jeugd GGZ zijn afgenomen. Ook de kosten voor dyslexiezorg zijn licht afgenomen.

2017

2018

Gedeclareerde kosten per segment in 2017 en 2018
Het segment geïntegreerde (jeugd)zorgaanbieder laat een stijging zien in gedeclareerde
kosten van 761 duizend euro naar 1,1 miljoen euro. Dit terwijl het aantal cliënten van
2017 op 2018 zo’n 15% gestegen is. Ook de gedeclareerde kosten van de GI’s en
vrijgevestigde GGZ zijn gestegen. Daarentegen zijn de gedeclareerde kosten van de
Jeugd GGZ afgenomen, van 410 duizend euro in 2017 naar 268 duizend in 2018.
Waarschijnlijk heeft dit te maken met de harde afsluiting van DBC’s eind 2017 in verband
met de overgang naar een nieuwe wijze van bekostiging. De kosten voor dyslexiezorg
zijn licht afgenomen, van 150 duizend in 2017 naar 136 duizend in 2018. De genomen
maatregelen door de gemeente lijken hier enig effect te hebben.



Pagina 15 van 28

Hoofdstuk 4.7: Data-analyse - Per individuele aanbieder

 Aanbieder A  Aanbieder B

Twee grotere aanbieders worden hier uitgelicht om te laten zien wat je eenvoudig in beeld kunt brengen. Bij aanbieder A
stijgen kosten bij licht oplopend volume: vooral de gemiddelde declaratiekosten per cliënt neemt toe. Bij aanbieder B valt op
dat de gemiddelde declaratiekosten per cliënt juist sterk daalt waarbij het volume sterk toeneemt (4- tot 12- jarigen).
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 Ontwikkeling aandeel verwijzers in gedeclareerde kosten
 Ondanks dat het absolute aandeel van de gemeente als verwijzer niet het
grootst is, de gemeente niet de grootse verwijzer is, is de gemeente als
verwijzer verantwoordelijk voor een groot aandeel van de stijging in
gedeclareerde kosten. Het absolute aandeel van de gemeente als verwijzer
van de gedeclareerde kosten is gestegen van 0,5 miljoen in 2016 naar
1 miljoen in 2018. Daarnaast stijgen ook de gedeclareerde kosten afkomstig
van de huisarts als verwijzer van 0,3 miljoen in 2016 naar 0,9 miljoen in
2018.

 Ontwikkeling kosten per type doorverwijzer

 Ontwikkeling relatief aandeel kosten per type doorverwijzer

 Ontwikkeling verwijzers
 In de periode 2016 tot 2018 is aandeel van de verwijzingen afkomstig vanuit
de huisarts toegenomen. Ook de gemeente zelf is meer gaan verwijzen.
Procentueel is het aandeel verwijzingen vanuit de huisarts met 16,1%
toegenomen en het aandeel verwijzingen vanuit de gemeente met ruim 3%.

Ontwikkeling aantal cliënten per type doorverwijzer

Ontwikkeling relatief aandeel cliënten per type doorverwijzer 

Hoofdstuk 4.8: Data-analyse - Verwijzers
De huisarts verwijst de meeste cliënten door en het aandeel huisartsverwijzingen is van 40% naar 56% gestegen in de
periode 2016-2018. Gemeente is in aantal cliënten de tweede verwijzer. Haar aandeel in de verwijzingen groeit licht. De
kosten verbonden aan de gemeentelijke verwijsstroom zijn hoger dan de kosten verbonden aan de verwijsstroom
huisartsen.
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Hoofdstuk 5: Vergelijkend beeld 

 Ontwikkelingen van de inkomsten voor jeugdzorg
 De ontwikkeling van de inkomsten voor jeugdzorg ligt in de gemeente
Bloemendaal boven het gemiddelde van het Benchmarkonderzoek (uitgevoerd
door Significant onder 26 gemeenten).

Ontwikkeling gemiddelde uitgave per unieke cliënt per jaar
 De gemiddelde uitgave per unieke cliënt neemt licht toe in de gemeente
Bloemendaal in de periode 2016 tot 2018. Maar, vergeleken met andere
gemeentes, is deze stijging erg laag.

Ontwikkeling gemiddelde uitgave per unieke cliënt per jaar
In vergelijking met de 23 andere gemeenten uit het Benchmarkonderzoek
zijn de gemiddelde uitgaven per unieke cliënt in 2018 in de gemeente
Bloemendaal laag. Bovendien ligt de gemiddelde uitgave onder het
gemiddelde van de 23 gemeenten die zijn onderzocht.

Ontwikkeling in de uitvoeringskosten
Voor de uitvoeringskosten van jeugdzorg ligt de gemeente Bloemendaal
enkele procenten boven het gemiddelde van de gemeenten uit het
Benchmarkonderzoek. Dit verschil is minimaal.

De inkomsten van Bloemendaal zijn gestegen ten opzichte van de inkomsten 2015. De stijging van kosten per unieke cliënt is
zeer beperkt in vergelijking met andere gemeenten in de Benchmarkanalyse. De kosten per unieke cliënt 2018 liggen ruim
onder het landelijk gemiddelde. De uitvoeringskosten als percentage van de uitgaven jeugdhulp daalt licht. We zien hierin
geen bijzonderheden.

Figuur A. Ontwikkeling van de 
inkomsten (Integratie uitkering 
sociaal domein – jeugd) van 
gemeente, in relatie tot andere 
gemeenten uit de 
benchmarkanalyse en 
Nederland (ontwikkeling 
macrobudget)
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Figuur B. Ontwikkeling van 
de gemiddelde uitgaven per 
unieke cliënt per jaar (2016-
2018). De blauwe balk 
betreft uw gemeente.
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Figuur C. Gemiddelde 
uitgaven per unieke cliënt 
per jaar in 2018. De blauwe 
balk betreft uw gemeente.

Figuur D. Uitvoeringskosten 
(lokaal en bijdrage regio) als 
percentage van de totale 
uitgaven jeugdhulp. De 
oranje lijn betreft uw 
gemeente.
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Hoofdstuk 5: Vergelijkend beeld 

 Vergelijking jeugdhulpgebruik op basis van CBS-data over 2017
 Vergelijken we het jeugdhulpgebruik van Bloemendaal met gemeenten uit
deze regio en enkele gemeenten met gelijkende populatiekenmerken en
zetten we dit naast het landelijke jeugdhulpgebruik dan zien we het volgende:
1. Jeugdhulpgebruik in Bloemendaal o.b.v. CBS-data ligt in 2017 aanzienlijk

lager dan het gemiddelde van Nederland.
2. Bloemendaal en Laren (NH) hebben een lager jeugdhulpgebruik dan de

overige hier gepresenteerde gemeenten.
NB. Negeer in onderstaand figuur het ‘geschat jeugdhulpgebruik’
NB. Voor 2018 is deze berekening nog niet gemaakt

 

Bloemendaal heeft in 2017 op basis van CBS-data een zeer bescheiden jeugdhulpgebruik. Het gebruik is laag in vergelijking 
met Nederland, buurgemeenten en een aantal gemeenten met gelijkende populatiekenmerken.

Cijfers afkomstig uit 2017
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Hoofdstuk 6: Conclusies, reflectie en aanbevelingen

Vooraf
 De groei van uitgaven jeugdhulp heeft niet plots in 2018 plaatsgevonden

maar heeft zich geleidelijk opgebouwd vanaf 2016. De uitgaven groeide
in 2017 sterker dan in 2018.

 Er is beperkt inzicht in nakomende declaraties bij prognoses jaareinde en
bij jaareinde zelf. Dit leidt tot onzekerheden ook in rapportages aan de
raad. Tegelijkertijd zijn er grote stappen gezet in het verbeteren van het
tijdig indienen van declaraties door jeugdhulpaanbieders. Eind 2018 was
82% van de declaraties binnen. Dit komt de betrouwbaarheid van cijfers
ten goede.

6.1 Wat zijn de oorzaken van de toename van uitgaven jeugdhulp van
de gemeente Bloemendaal in de periode 2016-2018?
Op basis van deskresearch en interviews zijn er drie dingen die in het oog
springen:
1. De sturing vanuit de toegang, het CJG, is zwak ontwikkeld geweest in de

onderzoeksperiode.
2. Een tweede vorm van sturing op jeugdhulpaanbieders via participatie in

regionaal accountgesprekken is indirect en onvoldoende effectief
geweest.

3. Een randvoorwaarde en basis voor sturing is het opbouwen van een
adequate informatiepositie over jeugdhulp door de gemeente. Net als in
veel andere gemeenten heeft het een tijd geduurd voordat een
informatiepositie is opgebouwd. De informatiepositie is vooralsnog vooral
gericht geweest op verantwoording en te weinig op sturing en zicht op het
bereiken van doelstellingen.

Data-analyse maakt trends en gegevens inzichtelijk zonder dat dit leidt tot
een top drie aan ‘echte’ oorzaken. Want oorzaken van de uitgavenstijgingen
zijn zelf vaak op hun beurt (mede) het gevolg van dieperliggende oorzaken.
Hierna volgt een opsomming van de meest relevante inzichten en uitkomsten
op basis van data-analyse.

 Een belangrijke oorzaak is de sterke stijging van het aantal cliënten. In
Bloemendaal stijgt het aantal cliënten in onderzoeksperiode met 48%
(Nederland: 8,3%). Deze stijging verklaart 65% van de totale groei van
uitgaven jeugdhulp Bloemendaal.

 De overige 35% van deze groei wordt verklaard uit toegenomen
gemiddelde kosten per cliënt.

 Opvallend is de verdrievoudiging van het jeugdhulpgebruik onder
kinderen in de leeftijd 4 tot en met 11 jaar. Binnen deze categorie stijgt
het aandeel meisjes van 26% naar 36%.

 Stapeling van voorzieningen (één cliënt die veel voorzieningen krijgt
toegewezen) lijkt geen oorzaak van de uitgavengroei. Het komt relatief
weinig voor.

 De grootste stijging van uitgaven vindt plaats in de voorzieningentypes
‘jeugdhulp met verblijf’ (350K), ‘jeugd GGZ’ (300K), ‘dagbehandeling’
(250K) en ‘jeugdhulp ambulant’ (220K). Per type is bekend in welke mate
dit komt door groei in cliëntaantallen of toename van gemiddelde kosten
per cliënt.

 In alle aanbiederssegmenten zien we een stijging in het aantal cliënten. In
het oog springt de verdubbeling van het aantal cliënten in het segment
‘vrijgevestigden’. Dit is mede het gevolg van de (inkoop)keuze in 2017 om
vanaf 2018 een apart perceel ‘vrijgevestigden’ te creëren. De stijging bij
het segment ‘dyslexiezorg’ is met 60% ook fors.

 De sterke stijging in uitgaven van 2018 op 2017 zien we in het segment
‘geïntegreerde jeugdhulpaanbieder’. Het gaat om 340K.

Naast inzicht in ontwikkeling van het aantal cliënten en in de euro’s (al dan
niet per cliënt) geven de data ook zicht op verwijsstromen.
 Verwijzers spelen een belangrijke rol in het jeugdhulpstelsel. Huisartsen

zijn de grootste verwijzer. Hun aandeel is gegroeid van 40% (2016) naar
56% van alle verwijzingen (2018). De gemeentelijke toegang (CJG) komt
op de tweede plaats. Haar aandeel is ietsje gegroeid van 21% in 2016
naar 24% in 2018.

De uitgaven jeugdhulp zijn geleidelijk maar sterk gegroeid in de periode 2016 en 2018. De gemeente beoogde te sturen op
jeugdhulp via de toegang (CJG) en via regionale contractgesprekken. Beide hebben in de praktijk onvoldoende gewerkt.
Data-analyse zet ons op het spoor van trends, opvallende uitkomsten en achterliggend meerdere mogelijke oorzaken. Het
aantal cliënten stijgt veel sneller dan het landelijk gemiddelde. Opvallend is de verdrievoudiging in de categorie 4-11 jarigen.
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Hoofdstuk 6: Conclusies, reflectie en aanbevelingen

 Verwijzingen leiden tot declaraties en kosten. In gedeclareerde kosten is
de gemeentelijke toegang (CJG) nummer één (1000K) waarbij de kosten
tussen 2016 en 2018 verdubbeld zijn. Huisartsen staan op nummer twee
waarbij de gedeclareerde kosten in periode verdriedubbeld zijn (van 300K
naar 900K). Verder nemen de kosten op grond van verwijzingen door GI’s
en Rechter/Raad voor de Kinderbescherming toe tot 600K in 2018.

Relativering – Bloemendaal in perspectief
 De stijging in het gebruik van jeugdhulp kan worden gezien als een

inhaalslag aangezien er in Bloemendaal (tot 2017) sprake was van een
laag jeugdhulpgebruik. Het lag in 2017 ruim onder het landelijk
gemiddelde. Ook in vergelijking met soortgelijke gemeenten deed
Bloemendaal het minstens zo goed.

 Vergelijking met de 26 gemeenten die deelnamen aan de landelijke
Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp leert dat de kosten per unieke
cliënt in 2018 ruim onder het landelijk gemiddelde liggen.

 Het percentage uitvoeringskosten op de totale uitgaven jeugdhulp liggen
in Bloemendaal op een normaal niveau. Als kleine gemeente scoort de
gemeente net boven het gemiddelde maar schaalnadelen zijn hiervoor
een legitieme verklaring.

6.2 Reflectie op sturen op jeugdhulp als onderdeel van het sociaal
domein
 De stijging van uitgaven jeugdhulp waren tot voor kort niet zo’n probleem

omdat deze stijging opgevangen kon worden met opgebouwde reserves
of middelen die de gemeenten overhielden op de Wmo. In steeds minder
gemeenten is dit het geval: de reserves zijn op en ook op de Wmo
ontstaan inmiddels tekorten.

 De gemeenten zien tekorten oplopen en teren in op hun eigen middelen.
Dat leidt tot de roep om grip op uitgaven, beheersbaarheid en
stuurbaarheid.

 Het slechte nieuws is dat de jeugdhulp en breder het sociaal domein
minder eenvoudig te sturen en te beheersen is dan andere beleids-

De stijging kan gezien worden als inhaalslag omdat zowel jeugdhulpgebruik als kosten per unieke cliënt in Bloemendaal ruim 
onder het landelijk gemiddelde lagen (2017 resp. 2018). Echter de roep om grip op uitgaven jeugdhulp is begrijpelijk en legitiem. 
Door onder meer het open karakter van de Jeugdwet en de afhankelijkheden binnen het sociaal domein is sturing ingewikkeld.

domeinen waar soms dezelfde behoefte is aan grip, beheersbaarheid en
stuurbaarheid. Dat heeft de volgende oorzaken:

 De Jeugdwet is een ‘open wet’: iedereen die zich meldt en hulp
nodig heeft, moet passende hulp ontvangen. Er is een zorgplicht en
er zijn slechts beperkt afwijzingscriteria zoals die er wel zijn voor
andere wettelijke regelingen als de Wet langdurige zorg, de
Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 Jeugdproblematiek heeft allerlei relaties en afhankelijkheden en is
onderdeel van het bredere sociaal domein en zorgdomein. Het gaat
onder meer om andere zaken waar de gemeente een stem in heeft
zoals schulden, wonen, werk & inkomen, maatschappelijke
ondersteuning, welzijn en publieke gezondheid maar ook op de
politieketen, het onderwijs, huisartsen en zorg vanuit de Wet
langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet (zie figuur op de
volgende pagina).

 Grip krijgen op jeugdhulp en haar uitgaven is voor Bloemendaal net als
andere gemeenten in Nederland geen eenvoudige zaak. Voor wie hier
meer over wil weten: lees het rapport Benchmarkanalyse uitgaven
jeugdhulp.1 Daarnaast wordt door Bloemendaalse professionals
gesproken over het bestaan van een parallelle wereld van particulier
betaalde jeugdhulp. Vermoeden is dat deze zich in de afgelopen jaren
anders is gaan verhouden tot de publiek bekostigde jeugdhulp.

 Toch is er die sturingsambitie en die legitieme behoefte aan grip. Ook al is
de financiële noodzaak en urgentie wat afgenomen na de toezeggingen
van het Rijk over extra middelen.

 Als een actor wil sturen in zo’n complexe en onderling verbonden
omgeving dan volstaat het klassieke en ééndimensionale sturingsconcept
niet. In sturing moeten meerdere relevante dimensies, de erkenning van
wederzijdse afhankelijkheden en het gaandeweg omgaan met
onzekerheid, onbekende invloeden worden verdisconteerd.

1 Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp 26 gemeenten, 24 april 2019, Significant. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/24/benchmarkanalyse-uitgaven-jeugdhulp-in-26-gemeenten
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Sturen van jeugdhulp en uitgaven: waar zitten de knoppen?

Plan: 
• Visie
• Strategie 

Check
• Monitoring 
• Evaluatie 
• Leren 

Do
• Praktijk
• Organisatie 
• Uitvoering

Act
• Bijstellen

Sociaal domein      
inclusief zorg

Interactie met sociaal 
domein:
• Schulden
• Wonen
• Werk en inkomen
• Politie en Justitie
• Onderwijs
• Huisartsen
• Welzijn & vrije tijd
• Zorg: Wet langdurige zorg
• Zorg: Zorgverzekeringswet

Jeugdwet
• Doelen
• Uitgangspunten

Jeugdhulp

Wetten en regels en 
overige exogene 
factoren

Particulier bekostigde 
jeugdhulp
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6.3 Welke aangrijpingspunten bieden de inzichten uit dit onderzoek om
meer in control te komen over de uitgaven jeugdhulp en de
informatievoorziening aan de raad te verbeteren?
Belangrijke aangrijpingspunten voor sturing zijn:
1. Een visie op wat goed is voor jonge en oudere burgers en de lokale

samenleving: deze is sturend voor alle andere keuzes van de gemeente.
Jeugdhulporganisaties en de professionals die daarin werken kunnen
zich daarop richten en daarop aangesproken worden zeker als de visie in
samenspraak tot stand gekomen is met organisaties die in de leefwereld
van kinderen een rol spelen (onderwijs, huisartsen, welzijn, sport,
jeugdhulp, et cetera). Advies aan Bloemendaal is deze te ontwikkelen.

2. Die visie is van belang bij het versterken van de toegang. Bekijken we
de jeugdhulp als een systeem dan wil je dat de toegang alleen kinderen
toelaat die meer dan lichte ondersteuning of hulp nodig hebben, maar ook
dat de toegang zicht houdt op de kinderen die korter of langer van
jeugdhulp gebruik maken. Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid
moet de gemeente iets vinden wat nog goed en effectief is voor groepen
inwoners zonder dat het om individuele gevallen gaat. De toegang moet
deskundig en toegerust zijn om dit gesprek met professionals van
zorgaanbieders, scholen, begeleidingsdiensten te voeren vanuit die
richtinggevende visie.
Eind 2018 is door de gemeente Bloemendaal reeds ingegrepen en is de
gemeentelijke toegang neergelegd bij CJG Kennemerland op basis van
een prestatiecontract. Dit is een goede stap. Wel is de vraag of de visie
van het CJG en de gemeente geheel met elkaar in lijn liggen en of
partijen hier samen breder draagvlak voor kunnen creëren.

3. Partnerschap en bouwen aan vertrouwen. De mate van vertrouwen
tussen verwijzers, jeugdhulporganisaties, onderwijs, gemeentelijke
toegang en gemeente bepaalt de mate waarin een gemeente kan
(bij)sturen. Bouw daarom aan vertrouwen tussen professionals van de

Sturing vraagt onder meer visie en lef. Een visie op wat goed is voor burgers, ook als ze tijdelijk of langduriger ondersteuning of 
hulp nodig hebben. Wat mogen we van elkaar en van de overheid verwachten? En daaruit volgend ook lef om elkaar daarop aan 
te spreken en elkaar aan te houden. Lef om te erkennen dat je het samen moet doen met maatschappelijk partners (waaronder 
aanbieders). Lef om samen te gaan leren en beleid concreet te maken in de uitvoeringspraktijk.

gemeentelijke toegang en huisartsen, scholen en andere verwijzers op
basis van inhoud, visie en meerwaarde. En doe dat op alle lagen van
professionals, staf & ondersteuning, management en bestuur.
Recent is besloten tot het meer verbinden van jeugdhulp en
huisartsenpraktijken door het aanstellen van deskundige professionals als
praktijkondersteuners huisartsen jeugd. Dit is een voorbeeld waarin
gebouwd wordt aan vertrouwen.

4. Investeer verstandig in de relatie van de gemeente Bloemendaal met
de jeugdhulpregio. Ga daarbij na hoe het regionaal account c.q.
contractmanagement meer dan nu de Bloemendaalse doelen kan dienen.
Dit moet leiden tot productieve gesprekken met zorgaanbieders waarin
naast ruimte voor de regionale agenda op onderdelen of bepaalde
momenten ook ruimte is voor hun bijdrage aan de lokale publieke
belangen.

5. Versterk de informatiepositie en capaciteit tot analyse van data van
de gemeente als randvoorwaarde en basis voor het kunnen leren van wat
er in de praktijk gebeurt. Dit is noodzakelijk om als gemeente maar ook
samen met partners te kunnen leren van de praktijk en vast te stellen wat
werkt en wat niet werkt. Informatie en data-inzichten vormen de input
voor toegang, beleid, inkoop en contractmanagement.
Recent is besloten dat er een dashboard jeugdhulp moet komen. Bezien
wordt of dit verbreed kan worden tot een dashboard sociaal domein. Dit is
een goede eerste stap.

6. Probeer samen met partners te leren en investeer in duiding.
Informatie is nog geen kennis. Data-analyses zijn het beginpunt van
gesprek, nader onderzoek en duiding met de betrokken organisaties en
professionals. Op die basis kunnen maatregelen geformuleerd worden.

7. Bespreek met de IASZ goed het proces van de jaarafsluiting en bekijk
hoe je naast verdere verbetering van declaratiepercentage ook stappen
zet om uitnutting van toewijzingen te kunnen voorspellen.

Hoofdstuk 6: Conclusies, reflectie en aanbevelingen
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Bevindingen uit de data-analyse roepen nieuwe vragen op die vragen om
nadere duiding en/of vervolgonderzoek. Wij zien de volgende vragen als het
meest urgent of relevant:
1. Welke aanleidingen en oorzaken heeft de verdrievoudiging van het

jeugdhulpgebruik onder kinderen in de leeftijd vier tot en met elf jaar?
Hierover heeft een eerste verdiepingssessie plaatsgevonden (zie
onderstaand kader).

2. Probeer door duiding of onderzoek na te gaan waarom de uitgaven van
bepaalde voorzieningentypes sterk zijn gestegen in de afgelopen twee
jaar. Het gaat om:
 ‘jeugdhulp met verblijf’ (350K);
 ‘jeugd GGZ’ (300K);
 ‘dagbehandeling’ (250K) en;
 ‘jeugdhulp ambulant’ (220K).

Uitkomsten verdiepingssessie

De analyse van data heeft weer nieuwe vragen opgeleverd. Deze konden maar beperkt opgepakt worden in dit onderzoek. 
Aanbeveling is deze nieuwe vragen niet te laten rusten. Met één daarvan: de verdrievoudiging in de leeftijd 4- tot 12-jarigen is
een begin gemaakt middels een verdiepingssessie met een aantal relevante professionals. Advies is het gesprek met relevante 
professionals rond jeugd te blijven voeren door onder meer dit type sessies.  

Inzichten uit de verdiepingssessie zijn:
1. Er is daadwerkelijk sprake van een verlaging van de drempel naar

publiek gefinancierde jeugdhulp. Het CJG in het nieuwe stelsel
wordt beter gevonden en is toegankelijker dan Bureau Jeugdzorg in
het oude stelsel.

2. Mogelijk heeft daardoor een verschuiving plaatsgevonden van
particulier betaalde jeugdhulp naar publiek gefinancierde jeugdhulp.
De deelnemers kennen geen bronnen om dit te kunnen checken.

3. Doordat de jeugdhulp dichterbij kind en gezin georganiseerd wordt,
wordt de hulp ook actiever aangeboden aan ouders en scholen. De
hulp is meer naar de vindplaatsen van kinderen gegaan (onder meer
de scholen). Daarbij is ook sprake van een zakelijke en
marktgerichte opstelling van bepaalde aanbieders (een push vanuit
aanbieders) bij het werven van deelnemers voor en onder de
aandacht brengen van hun hulpaanbod.

4. Daarnaast kunnen aanbieders meer dan voorheen zelf verlengingen
en doorverwijzingen aanvragen.

5. Een voorbeeld hiervan is de wijziging van de rol van de huisarts bij
doorverwijzingen naar specialistische GGZ. Sinds de invoering van
de basis GGZ mag deze zonder tussenkomst van de huisarts
doorverwijzen naar specialistische GGZ. De huisarts krijgt alleen
een bericht terwijl de huisarts voorheen zelf daarin een afweging
maakte.

6. Bij de nieuwe aanbesteding is er vanaf 1 januari 2018 sprake van
een nieuw perceel vrijgevestigden. Dit heeft tot gevolg dat
vrijgevestigden, die soms voorheen al particulier bekostigde hulp en
zorg verleenden, dit nu kunnen doen op publieke kosten. Daarnaast
heeft het de logica: als je toegelaten bent tot een perceel bij een
opdrachtgever zoek je ook naar wegen om klanten te gaan helpen
voor deze opdrachtgever. Dit heeft mogelijk een aanzuigende
werking.

7. Sommige huisartsen geven aan geen overzicht/inzicht te hebben
over hoeveel kinderen binnen hun patiëntgroep jeugdhulp op
indicatie krijgen. Bezien kan worden of het samenbrengen van
relevante gegevens vanuit de registraties van gemeenten, CJG en
huisartsen hierin kan voorzien.

8. Deelnemers aan de verdiepingssessie geven aan dat er nauwelijks
overleg is van partijen die actief zijn rond het kind en de gemeente.
De wens en behoefte vanuit aanwezigen is om vaker inhoudelijk met
elkaar te spreken over relevante onderwerpen en ontwikkelingen.
Men ervaart de gemeente als gesloten, afstandelijk en weinig
communicatief. Partijen willen met gemeente coproduceren waarbij
de gemeente een belangrijke ondersteunende en faciliterende en
daarmee regisserende rol kan vervullen in het belang van het
Bloemendaalse kind.

Hoofdstuk 6: Conclusies, reflectie en aanbevelingen
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Wij zijn Significant!                                                  
Nieuwsgierig. Deskundig. Betrokken.    
Professioneel.
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Bijlage A: 

Opbrengsten verdiepingssessie - de groei van tegenwoordig

 Op zoek naar mogelijke verklaringen voor verdriedubbeling aantal 4- tot 

en met 11-jarigen in jeugdhulp in periode 2016-2018
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Opbrengsten verdiepingssessie - de groei van tegenwoordig

Mogelijke verklaringen voor verdriedubbeling aantal 4- tot 12-jarigen in jeugdhulp

 Groep 1: Thema ‘prikkels’ in 
systeem
 Dichtbij en toegankelijk

 Het CJG is toegankelijker dan jeugdzorg/BJZ
 De ervaren lagere drempel leidt ertoe dat meer mensen in Bloemendaal

openstaan voor publiek bekostigde jeugdhulp. Voorheen werd er meer
particulier bekostigde hulp en zorg voor jeugdigen gebruikt

Markt- en marketinggedrag vanuit aanbieders
 Er is een push vanuit aanbieders in de richting van ouders en van

scholen. Als voorbeeld de groepscursus ‘faalangst’ die actief gepromoot
wordt met behulp van flyers onder de aandacht van ouders en scholen
wordt gebracht.

 Aanbieders kunnen zelf verlengingen en doorverwijzingen aanvragen

Wijziging in checks en balances bij doorverwijzing tussen
huisarts en GGZ-professional
Met de invoering van basis GGZ is de verwijsroute feitelijk veranderd. Voor
die tijd ging na een eerste GGZ-behandeling een terugverwijzing naar de
huisarts die zijn/haar zegen moest geven voor doorverwijzing naar
zwaardere GGZ-zorg. Nu mag de basis GGZ doorverwijzen naar
specialistische GGZ waarbij de huisarts alleen geïnformeerd moet worden.

 Gewijzigde inkoop per 1 januari 2018 zorgt voor
gewenste en ongewenste effecten en lokt marktgedrag
uit
 Bij de nieuwe aanbesteding is er vanaf 1 januari 2018 sprake van

een nieuw perceel vrijgevestigden. Dit heeft tot gevolg dat
vrijgevestigden, die soms voorheen al particulier bekostigde hulp en
zorg verleenden, dit nu kunnen doen op publieke kosten. Daarnaast
heeft het de logica: als je toegelaten bent tot een perceel bij een
opdrachtgever zoek je ook naar wegen om klanten te gaan helpen
voor deze opdrachtgever. Dit heeft mogelijk een aanzuigende
werking.

Ontwikkeling integrale kind centra (IKC’s)
 IKC’s leiden aanvankelijk tot meer (preventieve) jeugdhulp maar op

langere termijn tot minder jeugdhulp op latere leeftijd.
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Opbrengsten verdiepingssessie - de groei van tegenwoordig

Mogelijke verklaringen voor verdriedubbeling aantal 4- tot 12-jarigen in jeugdhulp

 Groep 2: Thema 
gezinsomstandigheden

 Opkomende vragen

 Kan het zo zijn dat er in de gemeente Bloemendaal meer
vechtscheidingen zijn omdat er in meer gevallen veel geld op het spel
staat?

 Kan het zo zijn dat er in de gemeente Bloemendaal meer ouders zijn
met verslavingsproblematiek?

 Kan het zo zijn dat meer kinderen in Bloemendaal een tekort aan echte
aandacht van hun directe ouders ervaren omdat zij door een au pair
worden verzorgd en opgevoed?

Bovengenoemde hypotheses zouden verder kunnen worden onderzocht,
maar de vraag is wel of dit een verklaring is voor de toename in
jeugdhulpgebruik van 4- tot en met 11-jarigen in de afgelopen drie jaar.

Andere mogelijke verklaring is demografische ontwikkeling. In verschillende
kernen in de gemeente Bloemendaal is sprake van nieuwe jonge aanwas.
Een snelle check op basis van CBS-cijfers wijst uit dat hiermee circa 4%
groei verklaard kan worden in de periode 2016-2018.

Nadere analyse op de groei van jeugdhulpgebruik van 4- tot en met 11-
jarigen leidt tot de conclusie dat deze groei bij meisjes groter is dan bij
jongens. Deze groep heeft behoefte aan een analyse en vergelijking op
zorgproductniveau. Vragen voor nadere analyse zijn:
• Nemen jongens en meisjes dezelfde zorgproducten af?
• In welke producten zit de groei bij meisje met name?
• Is hier een logische verklaring voor?

Tot slot is de vraag van deze groep: Wat is nu het effect van ingezette
jeugdhulp? Wat weten we hier nu over? Wat weten we niet?
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Opbrengsten verdiepingssessie - de groei van tegenwoordig

Oplossingen, maatregelen

 Vervolgacties

1. Nadere analyse op verschillen in zorggebruik/vraag van jongens en
meisjes in de leeftijdscategorie 4- tot en met 11-jarigen; Actie:
gemeente in samenwerking met CJG.

2. De groei van dagbehandeling vraagt om een dossieronderzoek
3. Gemeente, huisartsen en CJG Kennemerland hebben besloten tot het

aanstellen van vijf Praktijk Ondersteuners Huisartsen Jeugd.
Doelstelling is aanstelling van deze professionals per 1 oktober 2019.

4. Sommige huisartsen geven aan geen overzicht te hebben over hoeveel
kinderen binnen hun patiëntgroep jeugdhulp op indicatie krijgen. Er kan
gekeken worden naar het bijeenbrengen van relevante gegevens
vanuit de registraties van gemeenten, CJG en huisartsen om
huisartsen meer inzicht en overzicht te geven.

5. Professionals en huisartsen geven aan behoefte te hebben aan
inzicht in beschikbaarheid van hulp en zorg. Wat zijn de
verwijsopties? Hoe ziet de sociale kaart eruit? Anderen verwijzen
naar de app Hulp in Beeld en geven aan hier gebruik van te maken.
Aangegeven wordt dat in die app op korte termijn ook de
beschikbaarheid van aanbieders wordt ingevoerd zodat wachttijden
voor verwijzers inzichtelijk zijn.

6. Signalen over wachttijden, het niet beschikbaar zijn van juiste hulp,
zou afgegeven moeten worden aan onder meer de gemeente. Deze
kan dit inbrengen in de regio. Gemeente kan zelf of in regioverband in
gesprek gaan met aanbieders om benodigde capaciteit te realiseren.

7. Er is weinig tot geen overleg tussen deze professionals rond het kind
en de gemeente. De wens en behoefte vanuit aanwezigen is om
vaker inhoudelijk met elkaar te spreken over relevante onderwerpen
en ontwikkelingen. Gemeente moet daarbij niet te zeer haar kaarten
voor de borst houden en in een afstandelijke rol gaan zitten. Partijen
willen met gemeente coproduceren waarbij de gemeente een
belangrijke ondersteunende en faciliterende en daarmee
regisserende rol kan vervullen in het belang van het Bloemendaalse
kind.


