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Het spelersveld  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Om welke zorg gaat het?  

 
 
 
 

Preventie 

Generalistische ondersteuning 

Specialistische voorzieningen 

Gezinsvervanging 

Residentiële zorg  

Jeugdzorg plus 

Crisis opvang 

AMK 

Jeugdbescherming/ jeugdreclassering 



Waarom ? 

 Zorgaanbieders hebben financieel inzicht nodig om zich tijdig voor 
te bereiden op de nieuwe situatie in 2015  

 

 Van belang i.v.m. zorgcontinuïteit en beperken frictiekosten, 
uitgangspunten in de regionale transitiearrangementen (RTA’s)   

 

 Toezegging om voor de zomer meer helderheid te verschaffen in 
de vorm van begrotingsbrieven  



Wat betekent het? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Uitgangspunt budgetgarantie bandbreedte 80% per 

zorgaanbieder  

 Prestatieafspraken 2015: regionale en lokale inzet van zorg 

 Bovenregionale afstemming 6 Utrechtse regio’s  

 Verdiepingsgesprekken met de zorgaanbieders  

 Begrotingsbrieven naar zorgaanbieders begin juli  

 

 

 



Macrobudget jeugdzorg Eemland  

  Eemland 
December-

circulaire 2013 
Meicirculaire 

2014 

  Begrotingsgefinancierde  
  jeudgzorg  €        27.267.924   €     29.723.422  

  ZVW  €        15.750.724   €     17.139.989  

  AWBZ  €        14.446.426   €     20.792.421  

  Totaal macrobudget  €        57.465.074   €     67.655.832  

€ 27.267.924 

€ 15.750.724 

€ 14.446.426 

Macrobudget Eemland 
decembercirculaire 2013

Begrotingsgefinancierde 
jeudgzorg

ZVW

AWBZ

Totaal: € 57.465.074



Macrobudget jeugdzorg 
Leusden 

Plaatje macrobudget Leusden opgesplitst naar de huidige financiers 
(update meicirculaire 2014) 

 

 

  Leusden 
decembercirculaire 

2013 
Meicirculaire 

2014 

 Begrotingsgefinancierde     
 jeudgzorg € 1.505.762 € 1.926.364 

  ZVW € 1.815.962 € 1.756.618 

  AWBZ € 1.408.824 € 1.455.061 

  Totaal macrobudget € 4.730.548 € 5.138.043 



Meicirculaire 

• 3% korting i.p.v. 3,5 % 

• Gebaseerd op 2013 i.p.v. 2011/2012 

• Gewijzigde inzichten:  

    o.a. woonplaatsbeginsel 

 



Wat zijn de kosten? 

Macrobudget 

 Uitvoeringskosten 1,6% 

 Landelijke voorziening 3,76% 

 PGB, missende aanbieders, vrijgevestigden 

 Kosten jeugdzorg o.b.v. zorguitvraag zorgaanbieders RTA  



Waarin regionale samenwerking ?  

• realiseren van de gezamenlijke beweging in de lokale 
gemeenten 

• realiseren van gezamenlijke randvoorwaarden: ICT/ Mens 
Centraal, expertisepool, SAVE aanpak 

• regionaal inkoop- en subsidiebureau voor het realiseren van 
contracten met de nieuwe zorgaanbieders 2015 

• regionale risicodeling Sociaal Domein 

• leren van elkaars ervaringen en expertise 
 

  

Het zijn onze gezamenlijke kinderen! 

Aan de slag met onze gezamenlijke zorgaanbieders! 

 

 

 

-  



Kernpunten raadsbesluit  

 Vaststellen budgetgarantie bandbreedte 80% per zorgaanbieder  

 Regionale risicodeling voor de regionale inkoop van zorg  

 Bovenregionale risicodeling  

 Het betreft het jaar 2015 

Voorbehouden: 

• de Meicirculaire 2014 : Macrobudget is verhoogd 

• vaststelling gemeentelijke begrotingen 2015-2018 

• onjuistheid van geleverde gegevens zorgaanbieders 

 

De budgetten aan de organisaties verhogen we niet => meer ‘over’ voor 

onvoorziene situaties. Systematiek blijft gehandhaafd. Verhoudingen 

tussen de gemeenten iets verschoven. 

 



Risicoverevening 

Jeugd   dec % mei % verschil % 

(bedrag x € 1.000) 

Amersfoort 34.294 59,68% 41.371 61,15% 7.077 1,47% 

Baarn 3.103 5,40% 3.947 5,83% 844 0,43% 

Bunschoten 2.256 3,93% 2.680 3,96% 424 0,04% 

Leusden 4.730 8,23% 5.138 7,59% 408 -0,64% 

Soest 8.744 15,22% 9.907 14,64% 1.163 -0,57% 

Woudenberg 2.540 4,42% 2.904 4,29% 364 -0,13% 

55.667 65.947 10.280 

Eemnes 1.797 3,13% 1.707 2,52% -90 -0,60% 

Totaal 57.464 100% 67.654 100% 10.190 0,00% 
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Wat betekent de budgetgarantie? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Uitgangspunt budgetgarantie bandbreedte 80% per zorgaanbieder  

 Het is 80% van de zorgkosten 2012. Situatie 2014/ 2015 is gewijzigd. 

 Budgetgarantie is bedoeld als basis voor zorgcontinuïteit (RTA) en in 

opdracht van het RIJK 

 Het gaat om prestatieafspraken 2015: regionale en lokale inzet van zorg 

 Resterend budget (20%) biedt ruimte voor inzet van extra inkoop van 

zorg, onverwachte kosten zoals ontstaan van wachtlijsten, extra kosten 

sociale teams, uitvoeringskosten en landelijke aanbieders (LTA) 

 

 

 



Kwaliteit 

• Begint bij de basis: heeft Leusden voldoende kwaliteit aan de basis? 

• Kwaliteit van de professionals bij vraagverheldering en in het Sociaal 
Team? 

• Hebben de professionals in de uitvoerende organisaties voldoende 
kwaliteit (certificering; BIG-registraties, kwalitatieve diensten en 
methoden)?  

• Heeft het proces voldoende kwaliteit? (wachttijden, bureaucratie) 

 

 Kwaliteit moet zich gaan bewijzen! 

 

Resultaten gelden; tevredenheid van de klant 

Bevoorschotting met overeenkomsten waarin kwaliteitsafspraken 

 

 



Crises en incidenten 
 • Veiligheid van het kind staat altijd voorop! 

• Signalering en Meldcode 

• Bij ernstig vermoeden: AMHK 

• Bij crisis: crisisdienst (geen bezuiniging) en 
SAVEteam 

 

 Maar een ernstige crisis in een gezin is 
nooit helemaal te voorkomen 

 Juridisch onderzoek hoe de 
verantwoordelijkheden precies liggen 

simulaties 

 



Fasering 

 
 

 Begrotingsgefinancierde jeugdzorg: huidig raadsvoorstel 

 Zorgaanbieders Kinderen met een Beperking (KmB): ZSM 

 Zorgaanbieders Jeugd-GGZ:ZSM 

 

Routing voor zorgaanbieders KmB + zorgaanbieders J-GGZ 

 Voorstel versnelde route via de colleges voor het versturen van de 
begrotingsbrieven en nadere invulling prestatieafspraken met de 
zorgaanbieders 2015 onder voorbehoud van besluitvorming 
begroting 2015 in de raden.  

 

 

 

 

 



Passende en dekkende zorg 2015  

 

Aan de slag! 
In gesprek met de zorgaanbieders prestatieafspraken 2015 realiseren. 

 

- Voor 15 juli   Begrotingsbrieven zorgaanbieders  

- Voor 15 augustus  Aanleveren voorstel prestatieafspraken 2015  

- 1 oktober   Concept prestatieafspraken per zorgaanbieder  

- November   vaststelling begroting 2015 gemeenteraad 

 

 

 

 

 



De gezamenlijke  

beweging   



EINDE  



Transitie Jeugdzorg Handen in 1 
 
 

 

 

 

 

 

 



Organisatie J&O en JB/JR 
Uitvraag na 
korting 3,5% 

Budgetgarantie 
totaal 

Budget-garantie 
in % 

Bureau Jeugdzorg Utrecht       8.093.821           6.515.345  80,5% 

De Rading       3.016.590           2.444.739  81,0% 

Horizon (jeugdzorg en onderwijs)          133.824               103.600  77,4% 

Intermetzo          897.449               717.960  80,0% 

Leger des Heils       2.304.044           1.843.236  80,0% 

Lijn 5       1.144.134               915.307  80,0% 

Lindenhorst-Almata       2.233.107           1.728.761  77,4% 

Stichting Parlan jeugd en opvoedhulp          308.172               240.158  77,9% 

 Pluryn - De Hoenderloo Groep             44.459                 35.567  80,0% 

Stichting gereformeerd Jeugdwelzijn          408.388               326.710  80,0% 

Reinaerde          106.905                 85.524  80,0% 

s Heeren Loo            23.734                 18.987  80,0% 

Timon          792.227               633.782  80,0% 

William Schrikker Groep       1.299.855           1.040.275  80,0% 

YouKé       7.371.698           5.897.358  80,0% 

Subtotaal J&O en JB/JR    28.178.407         22.547.310  80,0% 

Voorlopige budgetten 2015 



 Onvoldoende budget om benodigde zorg te realiseren 

Maatregel: onduidelijkheid tav kosten van de jeugdzorg uitzoeken 
mbv AEF en agenderen bij het Rijk. Aangepast macrobudget lijkt 
vooralsnog dekkend voor de verwachtte kosten.  

 

 Grotere zorgvraag dan waarmee is rekening gehouden 

Maatregel: Lokale infrastructuur moet op orde zijn om de 
zorgvraag zoveel mogelijk op te kunnen vangen in het eigen 
netwerk en indien nodig met behulp van een generalistisch team 
en/ of inzet van extra expertise. 

 

 Discontinuïteit van huidige en gewenste zorgaanbod bij 
overdracht naar de gemeenten.  

Maatregel: structureel in overleg met de zorgaanbieders zowel de 
overdracht als de innovatie van de zorg vorm en inhoud te geven.  

 

 

Risico’s en maatregelen 


