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1. Inleiding  
 
 
 

1.1  Aanleiding  
 
De samenwerkende gemeenten in de regio Amersfoort hebben de Jeugdhulp vanaf 2019 
aanbesteed. De gemeenten hebben er daarbij voor gekozen om voor de complexe en 
intensieve problematiek een partnerschap aan te gaan met een beperkt aantal aanbieders: de 
zogenaamde “breed spectrum aanbieders” (BSA). Inzet is om te komen tot meerjarige 
afspraken en een collectieve verantwoordelijkheid voor de verbetering van de kwaliteit en de 
betaalbaarheid van de jeugdhulp. Verbetering van kwaliteit betekent een direct ervaren 
meerwaarde voor de jeugdige en diens omgeving. Uitgangspunt van de gemeenten en de BSA 
is dat dit alleen kan worden bereikt vanuit collectieve samenwerking. 
 
In het bestuurlijk overleg van 18 december 2019 hebben de bestuurders van de BSA met de 
wethouders van de gemeenten afspraken gemaakt over een roadmap voor het eerste kwartaal 
2020. Daarin is afgesproken dat de BSA een transformatieplan opstelt waarin op de 
belangrijkste thema’s de ambities en plannen staan beschreven. Tevens is, met ondersteuning 
van KPMG, een Business Case opgesteld, die op hoofdlijnen inzicht geeft in de meerjarige 
ontwikkeling van cliënten en de hieruit voortkomende kosten en opbrengsten van 
ondersteuning en zorg voor de individuele breed spectrum aanbieders en voor het collectief.    
 
Het voorliggende transformatieplan dient als onderlegger voor de business case Zorglandschap.  
De transformatie en de business case zijn gebaseerd op een aantal ingrijpende veranderingen 
ten opzichte van het huidige zorglandschap. In dit plan beschrijven wij de thema’s waarlangs de 
BSA de transformatie laat plaatsvinden. Het gaat daarbij om de volgende thema’s:  
• Specialistische Ambulante gebiedsteams 
• Centrale Aanmelding, registratie en monitoring door de BSA 
• Essentiële functies 
• Veranderend Zorgaanbod, zoals bijvoorbeeld: 

o trajectzorg uithuisplaatsingen Jeugdzorg 
o ontwikkelen alternatieve gezinsvormen 
o vernieuwen concept Verblijf- en Behandelgroepen  
o voorkomen van en samenwerking op crisis 
o samenwerking met het onderwijs  
o inzet ervaringsdeskundigen 
o werken met het netwerk, onder andere door inzet Jouw Ingebrachte Mentor (JIM). 

 
Bij de uitwerking van de thema’s is gebruik gemaakt van breed samengestelde werkgroepen met 
managers en specialisten van de diverse breed spectrum aanbieders. De input uit deze 
werkgroepen vormt de inhoudelijke basis van dit plan.  
 
 

1.2  Observaties bij het proces  
 
Dit transformatieplan is het resultaat van een intensief proces. Een proces waarin de zeven 
breed spectrum aanbieders met elkaar en met de gemeenten naar een concrete uitwerking van 
de opgave binnen de jeugdhulp zijn gekomen. Achter deze woorden zit een hele wereld. Of 
beter gezegd, veel verschillende werelden. Wij willen dat eerst nader toelichten.  
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De BSA is een samenwerkingsverband van jeugdzorgaanbieders die ieder vanuit hun eigen 
achtergrond en positie een belangrijke rol spelen in de jeugdhulp binnen de regio Amersfoort. 
Grotendeels doen ze dat als ketenpartners, deels als partijen die elkaar in het veld tegen 
komen en soms op onderdelen als concurrenten. Voor het opbouwen van wederzijds respect 
binnen een professionele samenwerking is elkaar kennen, dezelfde taal spreken en weten wat 
de ander doet een belangrijke basis. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om met elkaar in 
gesprek te gaan over zaken als volumes, transformatie en financiën. Zaken die direct raken 
aan de belangen van  de aanbieders en de verschillen die er tussen de aanbieders zijn. Daar 
hebben we het afgelopen jaar echt in geïnvesteerd. 
 
De opgave rond de jeugdhulp is een complex en taai vraagstuk. Inhoudelijk omdat de 
doelgroep problemen heeft op meerdere gebieden (psycho-sociaal, lichamelijk, cognitief, 
opvoeding, omgeving). Organisatorisch omdat het jeugdzorgsysteem vele onderlinge 
afhankelijkheden kent en een nog sterke ‘verkaveling’. En qua emotie en maatschappelijke 
aandacht omdat het om kinderen gaat. Een zoektocht naar werkbare en haalbare oplossingen 
voor deze opgave is, binnen de gestelde voorwaarden en een soms knellend vierkant, is een 
pittige opgave. 
Ten slotte staat het uitwerken van een grootscheepse verandering met allerlei onzekerheden 
over het effect hiervan, op gespannen voet met het doen van zo exact mogelijke voorspellende 
aannames over de inzet en de benodigde middelen.  
 
Binnen deze context is een succesvolle uitweg alleen te vinden als gemeenten en BSA-
partners gezamenlijk optrekken en bereid zijn open te delen, opvattingen van anderen te 
accepteren, te experimenteren met andere manieren en aanpakken en elkaar te steunen.  
Deze veranderopgave vraagt om een proces van doorlopend leren, monitoren en waar nodig 
bijsturen op eerdere aannames. Dit transformatieplan biedt een inhoudelijke basis voor de 
samenwerking tussen de zeven aanbieders, als ook voor de samenwerking tussen BSA en 
gemeenten. Allen vanuit eenzelfde gedrevenheid en ambitie: de zorg voor jeugdigen binnen de 
regio Amersfoort te verbeteren! 
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2. Doelen en afspraken  
 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende vragen: 
• Waarom? : het doel van de transformatie 
• Wat? : de afspraken die zijn gemaakt tussen gemeenten en BSA 
• Voor wie? : de doelgroep 
• Hoe? : de uitgangspunten voor zorg en ondersteuning 
• Wat willen we bereiken? : de ambitie van de BSA 

 
 

2.1  Doel van de transformatie  
 
De transformatie heeft als gezamenlijke doel om kinderen en jeugdigen zo veel mogelijk 
ambulant thuis te helpen en pas als dit niet anders kan gezinsvervangende woonvormen aan te 
bieden. Dat wil zeggen: 
• Behandeling en expertise wordt naar het voorliggend veld gebracht 
• Ambulante inzet wordt geoptimaliseerd  
• De BSA heeft voldoende passende kleinschalige gezinsvormen en woongroepen 

beschikbaar als thuis wonen niet meer kan  
• Het aantal (klinische) ‘bedden met behandeling’ wordt in omvang teruggebracht (maar zal 

alsnog nodig blijven) 
• Een andere wijze van werken en ‘kijken’ naar de jeugd en het gezin. Meer gericht op 

gezondheid en veerkracht. Systeemgericht en met meer sturing op behandeltrajecten door 
het gezamenlijk vaststellen van de effectiviteit ervan. 

 
 

2.2  Afspraken tussen gemeenten en BSA  
 
In het raamcontract tussen gemeente en BSA zijn een collectieve- en een individuele taakopgave 
opgenomen, aangevuld met afspraken over de samenwerking. 
 
Collectieve taakopgave 
De BSA-aanbieders zijn er voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar met complexe 
problemen. De hulp richt zich op zowel het kind als het gezin/netwerk. In elke interventie staat 
de vraag centraal wat de directe meerwaarde is voor de jeugdige en diens directe omgeving.    
De BSA-aanbieders committeren zich om actief samen te werken, waarbij iedere 
zorgaanbieder individueel aanspreekbaar blijft voor het nakomen van de afspraken. Ieder is 
bereid professionaliteit en kwaliteit in het netwerk in te zetten zodat de zorg voor de doelgroep 
verbetert. Nieuwe initiatieven moeten passen binnen de collectieve opgave. 
De BSA-aanbieders zorgen ervoor dat zij als collectief initiatieven nemen voor een 
verantwoorde (her)verdeling van de individuele budgetten. Zij delen signalen op ontwikkelingen 
in het zorglandschap, gaan met gemeenten in gesprek als het collectieve budgettaire kader niet 
meer toereikend is en de situatie dreigt dat de kwaliteit van de zorg niet meer gegarandeerd 
kan worden.  
De gemeenten stellen voor een periode van 4 jaar budget beschikbaar. Dit budget bedraagt 
circa € 28,3 miljoen op jaarbasis. 
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2.3  De doelgroep   
 
De BSA-aanbieders richten zich op kinderen en jongeren met een complexe problematiek. De 
meerderheid van deze kinderen en jeugdigen heeft problemen op meerdere van de volgende 
gebieden: 
• Psychosociaal functioneren: emotionele problemen, gedragsproblemen, verslaving, 

psychiatrische vraagstukken 
• Lichamelijke gezondheid: ziekte, klachten of een gebrekkige zelfverzorging 
• Vaardigheden en cognitieve ontwikkeling: leerproblemen, aandachtsproblemen, problemen 

met sociale vaardigheden, verstandelijke beperking 
• Gezin en opvoeding: problemen in de ouder - kind relatie, ontoereikende opvoeding, 

verwaarlozing, mishandeling, misbruik of problemen van de ouders 
• Omgeving: problemen op school of werk, problemen in relaties, met vrienden of het sociale 

netwerk, problemen in de vrijetijdsbesteding.  
 
In onderstaande infographic is de doelgroep nader geduid in aantallen, leeftijdsopbouw en de 
aard van de zorg en ondersteuning die geboden wordt. De gegevens hiervoor zijn afkomstig van 
de inventarisatie van KPMG in het kader van het opstellen van de businesscase. 
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2.4  Uitgangspunten voor zorg en ondersteuning  
 
Hoe geven we de zorg en ondersteuning vorm?  
Bij het vormgeven van de zorg en ondersteuning voor jeugdigen met complexe problematiek 
wil de BSA tegemoet komen aan de wensen en belangen van de jeugdigen en hun ouders of 
netwerk én aan die van de professionals die de zorg en ondersteuning bieden. Het start ermee 
dat we waarmogelijk de regie bij de cliënt leggen, eventueel met ondersteuning vanuit het 
sociale (wijk)team. De veiligheid staat ten allen tijde voorop. En we willen niet meer 
administratieve lasten dan nodig. We hanteren de volgende uitgangspunten:  
 
Wat willen we bereiken?  Hoe doen we dat? 
Zo normaal als mogelijk  zo dichtbij mogelijk binnen de woonomgeving zodat het 

normale leven van ouders en jeugdigen door kan gaan 
 

De leefwereld is belangrijk actief inzetten op gebruik c.q. opzetten van een eigen 
netwerk rondom de cliënt 
gebruik maken van ervaringsdeskundigheid 
 

Zo vroeg als mogelijk zorg kan snel worden ingezet en inzet op preventie 
 

Interventies zo licht als mogelijk en 
zo zwaar als nodig 

per cliënt een plan voor de langere termijn, gericht op 
zelfstandig functioneren. Bij complexe problematiek is 
er een plan met perspectief voor de lange termijn, 
waarin continuïteit van het normale leven uitgangspunt 
is (bijvoorbeeld onderwijs, vrije tijd en netwerk) 
 

Doen wat nodig is 
Kort en aanvullend 

keuzevrijheid voor de cliënt. Dat betekent variatie in 
het aanbod: dichtbij huis, vanuit het netwerk, in 
gezinshuizen en als het niet anders kan via 
residentiële opvang 
 

Integraal en vloeiend soepele overgang van 18- naar 18+  (voor 
gezinsvormen 21+) 
 

 
 

2.5  De transformatie: ambitie van de BSA  
 
De BSA werkt toe naar een vernieuwd vloeiend zorglandschap in nauwe samenwerking met de 
lokale teams en het voorliggende veld: ‘samen het goede doen’. Bestuur, management en 
medewerkers werken vanuit eenzelfde manier van denken en handelen.  
 
De transformatieopgave ziet er daarbij als volgt uit (volgende pagina): 
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De ambitie van de BSA is om in 2022 of zoveel eerder als mogelijk: 
• alle aanmeldingen voor de BSA lopen via een loket ‘Centrale Aanmelding’ waar ook de 

registratie plaatsvindt, zodat we kwalitatief en kwantitatief ontwikkelingen kunnen volgen 
• jongeren/gezinnen worden zoveel mogelijk ambulant geholpen vanuit de gebiedsgerichte 

specialistische BSA-teams. Vanuit deze teams vindt triage, consultatie & advies en 
behandeling plaats 

• er wordt gehandeld vanuit een duidelijke en afgebakende scope van de BSA en van andere 
betrokken partijen (lokale teams, gecertificeerde instellingen) en PxQ-aanbieders weten 
waar ze aan toe zijn 

• expertise is naar de voorkant gebracht; waardoor er een goede aansluiting en uitwisseling 
is met het voorliggende veld en de wijkteams 

• er wordt samengewerkt met SAVE en gecertificeerde instellingen vanuit één visie op 
veiligheid 

• er is een passend aanbod kleinschalige (pleeg) gezinsvormen voor alle leeftijden 
• er verblijven zo min mogelijk kinderen binnen de essentiële functies  
• er wordt meer systemisch gewerkt en het leefklimaat op de groepen is verbeterd 
• er is geen stagnatie meer in de keten 
• er is voldoende vernieuwende uitstroomcapaciteit voor jeugd van 18- naar 18+ 
• er zijn geen uithuisplaatsingen zonder een voorafgaand intensief traject van ambulante hulp 

thuis 
• deeltijdoplossingen en wonen in gezinsvormen zijn voorliggend indien een uithuisplaatsing 

nodig is. 
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3. De scope van BSA: samenwerking en onderlinge afhankelijkheden  
 
 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende onderwerpen: 
• De onderlinge afhankelijkheden in de keten  
• De rol van de verwijzers 
• De scope van de BSA: waar zijn we wel/niet van 
• De routing bij jeugdhulp verwijzingen  

 
 

3.1 De keten en de positie van de verwijzers  
 
De BSA is onderdeel van een uitgebreide keten met lokale teams, scholen, andere 
jeugdhulpaanbieders (zoals PxQ) en diverse verwijzers (huisartsen, gecertificeerde 
instellingen, medisch specialisten). Als partijen niet goed samenwerken en het systeem als 
geheel niet goed functioneert, dan heeft dit ook gevolgen voor de opgave van de BSA. 
Gemeenten en BSA hebben gezamenlijk een verantwoordelijkheid in de regie op het hele 
netwerk van actoren dat betrokken is bij de ondersteuning van de doelgroep.  
 
Met name de rol van de verwijzers is daarbij van belang omdat zij mede bepalend zijn voor de 
instroom. In onderstaande infographic is de situatie rond de verwijzers in beeld gebracht. Ook 
deze gegevens zijn afkomstig van de inventarisatie van KPMG in het kader van het opstellen 
van de businesscase. 
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De ervaring leert dat verwijzers nog vaak vasthouden aan bekende aanbieders of vanuit 
overwegingen van veiligheid sneller kiezen voor verblijf of een crisisplaatsing. Het afgelopen 
jaar heeft de wachtlijst en opnamestop bij de BSA, geleid tot een groei bij PxQ aanbieders. 
Maar ook tot wachtlijsten, waardoor jeugdigen te lang moeten wachten op hulp en zwaardere 
vormen van hulp niet meer te voorkomen zijn. Omgekeerd geldt dit ook: wanneer de druk bij 
PxQ of lokale teams oploopt, heeft dat invloed op de instroom en druk binnen de BSA. Dit 
fenomeen staat haaks op de transformatieopgave van de BSA.  
 
 

3.2 Scope van de BSA  
 
De scope draait om de vraag: welke cliënten/gezinnen vallen binnen de opdracht van de BSA?  
Het geeft de grenzen aan met de lokale teams en met andere zorgaanbieders. Het bepaalt 
welke ambulante hulp en verblijfsvormen de BSA ‘beschikbaar’ moet hebben om deze 
doelgroepen te kunnen helpen. En de scope beïnvloedt de instroom binnen de BSA, heeft 
invloed op de benodigde capaciteit en dus op het collectieve budget voor de BSA om de 
jeugdhulp te kunnen bieden.  
 
Binnen het zorgveld is het nooit mogelijk om harde grenzen te trekken en tot een zwart-wit 
indeling te komen. Er blijven altijd grijze gebieden over. Maar deze grijze gebieden zijn ook een 
bron van onduidelijkheid, conflict en verspilling. Daarom doen we een poging om de scope zo 
scherp mogelijk te duiden. Wij definiëren de scope van de BSA als volgt:  
• De BSA is verantwoordelijk voor en richt zich op hulp aan jeugdigen en hun gezinnen met 

complexe problematiek of bij een (groot) risico hierop 
• De BSA is verantwoordelijk voor alle verblijfsvormen, waaronder klinische en residentiële 

behandeling, (tijdelijke) behandel- en woongroepen en gezinsvormen 
• De BSA biedt specialistische ambulante behandeling en opvoedondersteuning bij complexe 

problematiek (waar veiligheid in het geding is en/of waar met deze hulp uithuisplaatsing nu 
en in de toekomst voorkomen kan worden) 

• De BSA doet geen enkelvoudige interventies (bijv. een IQ-test) zonder andere vorm van 
zorg of verblijf. 

 
Met name voor verwijzers is het van belang dat duidelijk is voor welke verwijzingen ze terecht 
kunnen bij de BSA en voor welke niet. We onderscheiden hierbij drie stromen:  
 
1. ‘Exclusief verwijzen naar de BSA’  

Als er op drie of meer levensgebieden (conform de zelfredzaamheidsmatrix / 
vraagverhelderingsmethodiek WMO) problemen zijn die samenhangen met inidividuele 
problemen van een kind, systemische problemen in een gezin en/of verstoringen in het 
systeem van de hulpverlening. In ieder geval is er daarbij een vraagstuk op een van de 
volgende gebieden: systeemproblematiek,  opvoedingsproblematiek en/of 
persoonlijkheidsproblematiek bij de opvoeder(s). Voor alle vormen van verblijf verloopt de 
toegang exclusief via de BSA. 

 
2. ‘De deur is dicht bij de BSA’ 

Als er sprake is van enkelvoudige interventies zonder andere vormen van zorg of verblijf, dan 
is een verwijzing naar de BSA niet mogelijk. 

 
3. ‘Ik weet het niet of niet zeker’  
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In alle gevallen dat verwijzers niet (zeker) weten of hun cliënt in de eerste of in de tweede 
categorie valt, dan melden ze de casus aan bij de Centrale Aanmelding van de BSA.  
Daar vindt vervolgens een beoordeling plaats en wordt een keuze gemaakt voor een passend 
vervolg. Dit kan BSA zijn of een andere zorgaanbieder. De Centrale Aanmelding geeft een 
terugkoppeling over de keuze, inclusief een onderbouwing, aan de verwijzer.  
Door als BSA aan te sluiten bij de vraagverhelderingsmethodes van de lokale teams, zal er 
een extra impuls zijn om ‘het grijze gebied’ binnen de scope kleiner te maken. Voorwaarde 
is dat er vanuit de gemeente sturing is op een eenduidige werkwijze van de lokale teams. 

 
 
In onderstaande figuur is de scope en de voorgestelde routing aangegeven. 
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4. Thema Centrale aanmelding  
 
 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op het ontwerp van de Centrale Aanmelding, waarbij de volgende 
vragen aan de orde komen: 
• Waarom? : wat willen we bereiken  
• Wat? : schets van het ontwerp 
• Hoe? : rollen, taken en bemensing 
• Welke condities en randvoorwaarden zijn nodig? 
• Wat merkt de cliënt/jeugdige ervan?  

 
 

4.1 Doelstelling Centrale Aanmelding  
 
Basisidee is om vanuit één loket voor jeugdhulp te gaan organiseren. Dat geeft duidelijkheid en 
gemak voor de doelgroep en voor de verwijzers. Het is daarnaast een krachtig middel om de 
instroom te reguleren en om de duur van verblijf en behandeling te monitoren. We organiseren 
de aanmelding van de BSA dicht bij de toegang van de lokale teams en in samenspel met de 
lokale teams en SAVE.  
 
Het grootste deel van de ambulante verwijzingen (33,9%) loopt via de huisartsen. De BSA wil 
ook deze verwijzingen via de Centrale Aanmelding laten verlopen. De ontwikkeling waarbij 
gemeenten meer praktijkondersteuners jeugd (POH) gaan inzetten bij huisartsen, juicht de BSA 
toe. Wij pleiten er daarbij voor om de BSA een actieve rol te geven bij de vormgeving en 
invulling.  
 
Met de Centrale Aanmelding willen we het volgende bereiken: 
• in beeld hebben en houden van Eemlandse jeugdigen en gezinnen die een beroep doen op 

zorg binnen de scope van de BSA 
• monitoren van jeugdigen als het gaat om de duur van de trajecten, regie, perspectief en om 

de terugkeer naar de regio Eemland in geval er gebruik gemaakt wordt van 24-uurs 
verblijfzorg (ook buiten de regio) 

• organiseren van de zorg rondom de hulpvraag, met doorverwijzing als dat nodig is en 
heldere regievoering zodat fragmentatie van zorg wordt voorkomen 

• passende zorg bieden, vooral ter verkorting en verlichting van trajecten  
• stapeling van zorg en overdiagnostiek voorkomen  
• versterking van de inzet van ambulante zorgverlening, ter voorkoming van uithuisplaatsing 
• ontwikkelen van een gemeenschappelijk zorgaanbod zodat wij de zorgvragen van de 

jeugdigen en gezinnen optimaal kunnen beantwoorden. Daarbij versterken wij elkaar als 
zorgaanbieders, vullen elkaar aan en werken multidisciplinair 

• instroom in de BSA beperken door ondersteuning van en adviesfunctie voor de lokale 
teams en verwijzers. Het gaat daarbij vooral om advies over het beoordelen wat de juiste 
vormen van verblijf zijn en om het vroegtijdig adviseren over de juiste hulp om escalatie op 
een later moment te voorkomen. 
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4.2 Ontwerpschets Centrale Aanmelding  
 
Een gemeenschappelijke aanmelding van de toeleiding van zorgvragen voor de Regio 
Amersfoort, ondersteund door een centrale monitoringfunctie, is een voorwaarde om de 
samenwerking met alle betrokkenen te optimaliseren en de meest passende hulp aan cliënten 
te kunnen bieden. Uitgangspunten daarbij zijn: 
• De lokale teams, SAVE en de BSA zijn verantwoordelijk voor de triage en 

vraagverheldering. Deze partijen bepalen gezamenlijk het ‘wat’ en het ‘hoe’ voor een 
jeugdige en zijn of haar gezin  

• Procesregie voor de cliënt blijft bij de cliënt/lokale teams  
• Trajectregie en casuscoördinatie ligt bij de BSA  
• De Cockpit zorgt voor de registratie en aanmelding van de BSA-cliënten. Daarnaast 

registreert en monitort de cockpit, vanuit de administraties van de BSA-aanbieders, de 
outcome criteria,  de in- en uitstroom, de doelrealisatie en de cliënttevredenheid 

• De BSA is verantwoordelijk voor het verlenen van de hulp. Er is direct contact tussen het 
lokale team en de betreffende zorgaanbieder als het gaat om de voortgang en ontwikkeling 
van het perspectief. 

 
Het ontwerp van de Centrale Aamelding is gemaakt door een breed samengestelde werkgroep. 
Het ontwerp is tevens besproken met de lokale teams, de gemeenten en SAVE.  
 

 
 

4.3 Rollen, taken en bemensing van de Centrale Aanmelding  
 
De rollen en taken van de Centrale Aanmelding zijn: 
• Consultatie & Advies 
• Managen van de instroom/toeleiding 
• Triage  
• Centrale aanmeld- en registratiepunt 
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• Intake 
• Monitoring 
• Analyse van vraag en aanbod als fundament voor beleid 
• Innovatie 
• Trajectbegeleiding 
• Transformatie uitvoeren. 
 
Op basis van het geschetste inrichtingsmodel zijn aannames gedaan over investeringskosten 
en benodigde bemensing. Ten aanzien van de bemensing gaan we uit van een kernbezetting 
van vier functionarissen: een data- analyst, een business controller, een cliëntadministrator en 
een beleidsmedewerker.  
Naast de bemensing zal ook het ICT-systeem een investering vergen. De omvang van de 
investering is afhankelijk van de keuze of gebruik wordt gemaakt van een systeem bij één van 
de  moederorganisaties of dat een geheel nieuw EPD/ECD wordt ingevoerd. Een deel van de 
investeringen, kan verdisconteerd worden door een beperkte overheadafname bij de BSA.  
 
 

4.4 Condities en voorwaarden  
 
Om de Centrale aanmelding goed te laten functioneren, moet voldaan worden aan de volgende 
condities:  
• Lokale teams passen hun werkwijze aan aan de visie en het inrichtingsmodel van de 

Centrale Aanmelding. Gemeenten sturen op gedrag en draagvlak bij de lokale teams  
• Alle verwijzingen binnen de scope van de BSA verlopen via de Centrale aanmelding. Dat 

geldt ook voor verwijzingen binnen de scope die nu rechtstreeks bij de PxQ-aanbieders 
terecht komen 

• BSA-medewerkers binnen de Centrale aanmelding zijn rolbewust, onafhankelijk, werken 
organisatie-overstijgend en kennen het zorglandschap binnen de regio 

• De verantwoordingscyclus wordt zodanog ingericht en georganiseerd dat budgetbewaking 
en vergoeding op basis van de informatie van de Centrale Aanmelding mogelijk is 

• De Cockpit heeft de beschikking over een goed functionerend ICT-systeem waarin de 
cliënten geregistreerd en gemonitord worden (zelfstandig systeem of een platform vanuit 
een van de BSA-organisaties) 

 
 

4.5 Wat merkt de cliënt ervan?  
 
Iedere actie in de transformatie moet uiteindelijk een positief effect hebben op de jeugdigen in 
de regio Amersfoort. Een zichtbaar effect van de Centrale Aanmelding is dat zowel verwijzers 
als jeugdigen vanuit één loket geholpen worden. Het gevoel van ‘kastje naar de muur’ gestuurd 
te worden, neemt af. Een ander zichtbaar effect is dat met behulp van de Centrale Aanmelding 
meer sprake zal zijn van matched care. Het meteen beter afstemmen van de ondersteuning en 
behandeling op de kenmerken van de jeugdige, zoals de ernst van de problematiek, mentale 
en sociale vaardigheden, omgevingsfactoren en wensen en behoeften van de cliënt.  
 
Dat zal leiden tot een betere kwaliteit van zorg en levert een bijdrage aan onze ambities: 
• Zo vroeg als mogelijk: snel kunnen bieden van hulp 
• Interventies zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig: door goede triage passende hulp en 

ondersteuning kunnen bieden 
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• Integraal en vloeiend: door goede monitoring de overgang van 18- naar 18+ soepeler 
maken. 

 
Meer indirecte effecten hebben te maken met de betaalbaarheid van de zorg. Eén van de grote 
opgaven van de BSA is het terugdringen van de instroom en het verkorten van de behandel- en 
verblijfsduur. Door goede registratie en monitoring kan de ontwikkeling van de cliënten beter 
gevolgd worden, kunnen patronen gesignaleerd worden en maatregelen genomen om de 
effectiviteit te vergroten. 
 
Casus: 
Meisje van 9 met zorgen over haar sociaal emotionele ontwikkeling en stagnatie op school 
wordt aangemeld vanwege een vechtscheiding thuis, waarbij ze bij moeder gaat wonen. 
Moeder kampt met ernstige psychische problematiek waardoor het moeder onvoldoende lukt 
het meisje zorg en veiligheid te bieden. Lokaal team en BSA komen gezamenlijke tot 
vraagverheldering, waarbij een beroep wordt gedaan op de triagist uit het Specialistisch 
gebiedsteam. 
  
Op het moment van aanmelden is er nog veel onduidelijk en zijn er nog veel vragen, deze 
worden samen met de betrokken partijen verdiept en verwerkt in een gezinsplan. Door het 
maken van een gezamenlijk gezinsplan, wordt de juiste zorg in de juiste volgorde 
aangeboden. Voor zowel moeder, dochter als het gehele systeem wordt hulp ingezet. Zowel 
het lokale team als het gezin hebben niet meer te maken met aanmeldingen en producten 
van verschillende organisaties, maar alleen met de Centrale Aanmelding van de BSA. Dit 
punt coördineert en regelt de zorg van de 7 aanbieders. Vanuit het ambulant Specialistisch 
team wordt een trajectbegeleider aangesteld die samen met het gezin optrekt, van start tot 
einde van de hulpverlening. De trajectbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor het gezin, 
tijdens het gehele hulpverleningstraject. Naast de inzet van professionele hulpverlening, 
wordt gekeken hoe het netwerk rondom het gezin kan worden ingezet, bijvoorbeeld door het 
inzetten van JIM voor het meisje. 
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5. Thema Specialistische ambulante teams  
 
 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de specialistische ambulante teams als cruciaal onderdeel 
van de transformatie. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: 
• Waarom? : wat willen we bereiken  
• Wat? : groeiscenario 
• Hoe? : samenstelling van het team 
• Welke condities en randvoorwaarden zijn nodig? 
• Wat merkt de cliënt/jeugdige ervan?  

 
 

5.1 Doelstelling van de specialistische ambulante teams  
 
Samen met de Centrale aanmelding is het gaan werken met specialistische ambulante 
gebiedsteams de kern van de transformatie. De integraal samengestelde teams werken vanuit 
hun eigen expertise/specialisatie integraal en op maat. 
 
Belangrijke meerwaarde van de specialistische ambulante gebiedsteams is:  
• het zo dichtbij mogelijk organiseren van de ondersteuning en behandeling zodat het 

normale leven van jeugdigen en hun ouders zpveel mogelijk door kan gaan  
• het tijdig inzetten van de juiste zorg: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig 
• behandeling en expertise worden naar het voorliggend veld gebracht  
• het vaker voorkomen van uithuisplaatsingen  
• het verkorten van de behandelduur. 
 
Uit een analyse van de kosten per unieke cliënt in 2019 blijkt bovendien dat ambulante 
behandeling relatief goedkoop is. Daarmee draagt de opzet en inrichting van specialistische 
ambulante gebiedsteams bij aan het betaalbaar houden van de jeugdhulp. De doorlooptijden 
van een aantal producten zijn relatief lang, zoals Pleegzorg en wonen in gezinsvormen. De 
totale kosten per traject zijn bij deze producten hoger dan de infographic laat zien. 
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5.2 Groeiscenario  
 
Bij het opzetten van de specialistische ambulante teams kiezen we voor een groeiscenario. 
Daarbij bouwen we voort op en maken we gebruik van de inzichten van de Pilot Flexteam, de 
Pilot Consultatie & Advies en het triagisten overleg. Argument om te kiezen voor een 
groeiscenario is zorgvuldigheid en draagvlak. Het stelts ons in staat om in overleg met het 
voorliggend veld en de lokale teams de specialistische ambulante gebiedsteams passend te 
formeren. En om binnen de eigen BSA-organisaties de nadere invulling van de aanpak en 
werkwijze, de verbinding met de iegen organisatie en het veld, de communicatie en de selectie  
zorgvuldig te organiseren.  
 
De werkwijze in deze Specialistische Ambulante Teams vergt van de BSA en van de betrokken 
medewerkers een andere manier van denken en handelen. Minder denken vanuit de eigen 
producten en organisatie. Meer (samen) werken vanuit de gedachte “doen wat nodig is om 
uithuisplaatsing en zwaardere hulp te voorkomen”. 

 
Begin 2020 willen we starten met een klein centraal team waar de verklarende analyse en 
vraagverheldering wordt gedaan. De vraagverheldering wordt benaderd vanuit jeugd & 
opvoedhulp, waarbij indien nodig ook expertise op GGZ en/of LVB ingezet wordt. Op basis van 
deze vraagverheldering wordt binnen het team besproken welke specialist(en) en 
zorgaanbieder aan de cliënt gekoppeld worden. De verwijzingen waarbij direct duidelijk is wat 
er nodig is, gaan rechtstreeks door naar de zorgaanbieder.   
 
Een Specialistisch Ambulant Team:   
• is samengesteld vanuit de 7 BSA-aanbieders   
• biedt coördinatie, vraagverheldering, advies, triage en consultatie  
• organiseert de verbinding met het lokale team door een teamlid als vaste contactpersoon 

aan te wijzen  
• werkt gebiedsgericht, gekoppeld aan een of meerdere lokale teams 
• wordt in 2020 gefinancierd vanuit het transformatiebudget. 
 
Om een volwaardig alternatief voor 24-uurs verblijf te bieden, is het toevoegen van behandeling 
aan de Specialistische Ambulante Teams essentieel. Een volgende stap is om alle hulp die nu 
achter de voordeur plaats vindt, vanuit de Specialistische Ambulante Team te organiseren. Het 
streven is om dit vanaf 2020 te realiseren.  
 
De Specialistische Ambulante teams bieden naast coördinatie, vraagverheldering, advies, 
triage en consultatie ook hulp bij gezinnen thuis of waar nodig op locatie bij de BSA.  De 
huidige interventies kunnen daarbij worden ingezet. Voorbeelden zijn: Signs of Safety, Veilig 
Vooruit, Verbindend Gezag, VIPP SD, MDFT, IAG/IOG, PPG, Ambulante Spoedhulp, 
InVerbinding, BOP, VIB, Nanny Plus, PCIT, PMTO, FACT, 10 voor toekomst en IHT.  
Hulpvormen die zeer specialistisch zijn en binnen de instellingen daarom regionaal of 
bovenregionaal worden vormgegeven, vormen geen onderdeel van de gebiedsteams. Ook 
ambulante hulp die gekoppeld is aan kinderen die niet thuis verblijven (binnen of buiten de 
regio) wordt vooralsnog niet vanuit deze teams gedaan. 
Een deel van de JGGZ hulp wordt wel vanuit deze teams ingezet.   
 
Aanname is dat circa 80% van de ambulante behandeling vanuit de Specialistische Ambulante  
teams gedaan kan worden.  
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5.3 Condities en voorwaarden  
 
De ontwikkeling van de Specialistische ambulante teams vergt een omslag in denken en 
handelen van alle betrokken partijen. De volgende factoren bepalen het succes van deze 
teams: 
• draagvlak bij de lokale teams en andere verwijzers voor deze manier van werken  
• eenduidigheid over de vraag wanneer verwijzers de triagist betrekken bij een casus. Dit is 

het moment waarop gezamenlijke vraagverheldering plaatsvindt  
• medewerkers in de Specialistische Ambulante teams zijn rolbewust, kunnen organisatie-

overstijgend werken en kennen het zorgaanbod van alle partijen  
• functionele aansturing van de medewerkers vindt plaats vanuit de Specialistische 

Ambulante teams zelf, niet meer vanuit de moederorganisaties 
• organiseren van een nieuwe verantwoordingscyclus met aandacht voor budgetbewaking en 

afspraken rond bijsturingsmechanismen 
• behouden en ontwikkelen van het specialisme van de medewerkers  
• passende mogelijkheden om ambulante behandeling te combineren met deeltijdverblijf/ 

time-out, in die gevallen dat ambulante behandeling even niet toereikend is  
• regie door gemeenten op PxQ-aanbieders, om te voorkomen dat een ‘waterbed’ effect 

ontstaat  
• regie van gemeenten op specifieke doelgroepen, waaronder multiproblem huishoudens en 

zorgmijders. Veelal is in deze gevallen sprake van een lange hulpverleningsgeschiedenis, 
waarbij hulpverleners gepuzzeld hebben met een passende behandeling en veiligheid. 
Onconventionele oplossingen op het gebied van schuldhulpverlening, aanpak van armoede 
en huisvesting zijn dan nodig om tot een werkende oplossing te komen. Een overlegorgaan 
met mandaat, zoals de Doorbraaktafel, is cruciaal om de schotten tussen de verschillende 
sectoren te beslechten. 

 
 

5.4 Wat merkt de cliënt ervan  
 
Het gaan werken met Specialistische Ambulante gebiedsTeams is een voor de cliënt zeer 
zichtbare en merkbare actie. Het zorgt er immers voor dat de zorg zo dichtbij mogelijk geleverd 
kan worden en dat het normale leven van de jeugdige zoveel als mogelijk doorgang kan 
vinden. Door ambulant meer maatwerk te leveren voorkomen we uithuisplaatsingen.  
 
Een ander zichtbaar effect is dat met behulp van de Specialistische Ambulante gebiedsTeams 
sprake zal zijn van een afgestemd integeraal aanbod, waarbij de verschillende specialismen 
gelijktijdig een passend behandelaanbod kunnen leveren. Dat zal leiden tot een betere kwaliteit 
van zorg en levert een bijdrage aan onze ambities: 
• Zo normaal als mogelijk 
• Zo vroeg als mogelijk: snel kunnen bieden van hulp 
• Kort en aanvullend: variatie in aanbod 
• Interventies zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig: door goede triage passende hulp en 

ondersteuning kunnen bieden 
 
Meer indirecte effecten hebben te maken met de betaalbaarheid van de zorg. Verdergaande 
ambulante hulp kan daarbij een bijdrage leveren.  
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6. Thema Essentiële functies  
 
 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de essentiële functies, de specialistische zorg voor kinderen 
en gezinnen in een zeer kwetsbare positie. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: 
• Waarom? : wat willen we bereiken  
• Wie? ; wat is de doelgroep 
• Wat? : opzet van de transformatie  
• Welke condities en randvoorwaarden zijn nodig? 
• Wat merkt de cliënt/jeugdige ervan?  

 
 

6.1 Wat willen we bereiken  
 
Bij essentiële functies gaat het om specialistische zorg voor kinderen en gezinnen waarbij 
sprake is van (zeer) complexe problematiek, een stagnerende ontwikkeling en (dreigende) 
onveiligheid. Het betreft altijd meerdere problemen op meerdere levensgebieden die zich 
gelijktijdig voordoen (multiproblem). Het is de meest kwetsbare groep binnen de jeugdhulp.  
De doelgroep is relatief klein en betreft slechts enkele procenten van de totale jeugdpopulatie. 
 
Binnen de regio Amersfoort leveren ‘s Heeren Loo, Pluryn, Youké en GGZ-Centraal het aanbod 
voor deze doelgroep in de vorm van 24 uurs opnames. Het gaat dan om opname van het kind 
in een driemilieuvoorziening, JeugdzorgPlus voorziening (gesloten jeugdzorg) of kliniek 
(jeugdpsychiatrie). Een opname binnen de essentiële functie staat nooit op zichzelf, maar 
vormt altijd onderdeel van een ambulant traject en komt tot stand in samenspraak met de 
Specialistische Ambulante teams. Dat wil zeggen dat er altijd een verklarende analyse is en 
trajectzorg.   
 
De ambitie van de BSA is om te voorkomen dat jeugdigen in een driemilieu setting terecht 
komen. De afgelopen jaren heeft al een flinke afbouw van het aanbod plaatsgevonden. Verdere 
afbouw van verblijf binnen een essentiële functie is geen doel op zich. Inzet is om datgene te 
doen dat nodig en passend is. Door een tijdiger en andere inzet van expertise en het inzetten 
van een alternatief aanbod, verwachten wij het beroep op deze verblijfsfuncties te 
minimaliseren. 
 
 

6.2 Transformatie   
 
Bij de invulling van de transformatie sluiten wij aan bij de uitgangspunten en aannames zoals die 
gedaan zijn door de samenwerkende Utrechtse Jeugdzorgregio’s (Lekstroom, Utrecht Stad, 
Utrecht West en Zuid Oost Utrecht). Youké, ‘s Heeren Loo en Pluryn werken in deze regio’s 
samen, onder de noemer Yeph. De transformatiebeweging van Yeph, sluit aan bij de landelijk 
ingezette ontwikkeling betreffende Expertise Centra. De verwachting is dat er bovenregionale 
Expertise Centra komen die de regie gaan voeren op het ontwikkelen en delen van kennis ten 
behoeve van deze doelgroep.  
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De transformatie van de essentiële functies omvat de volgende aspecten: 
• Instroom voorkomen door verschuiving van expertise naar de voorkant: 

o Deskundigheid op het gebied van complexe problematiek en onveiligheid vergroten 
(voorkomen, signaleren, adequaat handelen)  

o regionale inzet ondersteunen en versterken, zodat lopende zorg passend kan 
worden voortgezet  

o borgen van de best mogelijke invulling van behandeltrajecten door zorgvuldige 
triage en gezamenlijke afweging van scenario’s. 

• Versterken van kennis en expertise over de doelgroep en de behandelmogelijkheden 
• Behandeling en leefklimaat binnen de essentiële functies verbeteren 
• Blijvende beschikbaarheid van 7x 24 uur uurs crisisdienst en kortdurende opnames in een 

psychiatrische kliniek 
 
Vooralsnog zet de BSA in op een uitvoeringsvariant waarbij het aanbod van de essentiële 
functies en de financiering van deze functies blijft binnen de BSA. De transformatie vindt plaats 
vanuit de BSA, maar wel vanuit de hiervoor beschreven transformatiegedachten van Yeph.  
Andere uitvoeringsvarianten, zoals het aansluiten bij de Utrechtse Jeugdzorg regio’s of een 
transformatie onder aansturing van de transformatiemanager van Yeph, zijn eveneens 
mogelijk. Het verdient een nadere uitwerking om tot een definitief besluit te komen. Hiervoor is 
overleg nodig tussen de Utrechtse Jeugdzorgregio’s, de regio Amersfoort en het 
samenwerkingsverband Yeph. Daarnaast is een keuze mede afhankelijk van de landelijke 
uitwerking van de Expertise Centra, waarover in de zomer 2020 meer duidelijkheid wordt 
verwacht. 
 
 

6.3 Condities en voorwaarden    
 
Voor de succesvolle realisatie van de transformatie van de essentiële functies gelden de 
volgende condities: 
• blijvende betrokkenheid bij de jongere en het gezin vanuit de lokale teams om te zorgen 

voor een doorgaande lijn en het tijdig beschikbaar hebben van benodigde vervolgzorg 
• zorgen dat oplossingen voor praktische problemen in het gezin mogelijk zijn: ontschotten 

van (financiële) thema’s op het gebied van armoede, onderwijs, schulden, huisvesting, et 
cetera 

• voldoende passende alternatieven voor huisvesting van jongeren in een kwetsbare positie, 
met passende begeleiding en behandeling 

• versterken van de verbinding met behandeling voor ouders: systeemgerichte inzet. 
 
 

6.4 Wat merkt de cliënt ervan  
 
Het gaat bij de essentiële functies om een zeer kleine doelgroep. Voor hen vormen de 
essentiële functies een vangnet. Als we de transformatie goed doen, zullen zij er weinig van 
merken en blijven ze de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Wanneer het tot een 
opname komt, zal deze altijd zo kort mogelijk zijn, in samenwerking met het systeem rond de 
jeugdige en gericht op terugkeer naar huis. Daarnaast verbetert het leefklimaat omdat de 
groepen kleiner worden. Hierdoor kan er meer vanuit vertrouwen en ontwikkeling worden 
gewerkt in plaats vanuit ‘beheersbaarheid’.  
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In het grotere geheel van het zorglandschap, vormen de essentiële functies een belangrijke 
‘laatste’ schakel in de keten, waarbij we alles in het werk stellen om te voorkomen dat 
jeugdigen binnen een essentiele functie verblijven. 
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7. Thema Veranderend zorglandschap  
 
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we het toekomstig zorglandschap en gaan we in op de diverse 
verblijfsfuncties, op de crisishulp en op andere nog niet beschreven zorgvormen. Daarbij 
komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
• Het toekomstig zorglandschap 
• Verblijf: uitgangspunten  
• Trajectzorg  
• Gezinsvormen 
• Crisishulp  
• Wat merkt de cliënt/jeugdige ervan?  

 
 

7.1 Schets van het toekomstig zorglandschap  
 
De kern van de transformatieopdracht is om te doen wat nodig is en zoveel mogelijk thuis, in de 
directe woonomgeving zorg en behandeling te bieden en daarmee uithuisplaatsing te 
voorkomen. Dat geeft de BSA met name vorm door de inzet van de Specialistische Ambulante 
teams.  
Binnen de regionale voorziening onderscheiden we ook verschillende andere zorgvormen, 
verblijfsvormen en ambulant groepsaanbod. Wij hebben de ambitie om ook deze zorgvormen 
te transformeren. Inzet van de BSA is om deze zorgvormen anders te organiseren en verder te 
ontwikkelen. Maar ook zullen we ons inzetten om het volume te beperken. 
 
In onderstaand schema wordt een beeld van het toekomstig Zorglandschap binnen de BSA 
weergegeven.  

 
 

Specialistisch
Ambulant

Team 

(kleinschalige)
Gezinsvormen

(pleegzorg/
gezinshuizen)

(deeltijd) Verblijf
met behandeling

(time-out, behandel-
en verblijfgroepen)

Essentiële
Functies

Instroom
Verblijfsduur
Behandelduur
Klinische bedden

Onderwijs:
OZA
OSJ

Dagbehandeling
(naschools)

Poliklinisch
Specialistisch

Ambulant
Verblijf
Crisis

Complexe doelgroep

PxQ

PxQ

PxQ

PxQ

PxQ
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7.2 Verblijf  
 
In onderstaande infographic zijn de huidige verblijfsvoorzieningen in de regio Amersfoort 
aangegeven per gemeente en per BSA-aanbieder. Daarnaast is aangegeven hoeveel cliënten 
vanuit de regio Amersfoort verblijven buiten de regio. Ook deze gegevens zijn afkomstig van de 
inventarisatie van KPMG in het kader van het opstellen van de businesscase.  
 

 
 
De ambitie van de BSA is om alleen verblijf te bieden als dat echt nodig is. Dat willen we bereiken 
door de volgende uitgangspunten te hanteren: 
• zorg zo dichtbij, zo passend en zo thuis als mogelijk 
• verblijf is altijd een onderdeel van een ambulant traject 
• trajectzorg: van start tot eind van het traject is er een aanspreekpunt voor alle vormen van 

hulp: een medewerker met mandaat en doorzettingsmacht op inhoud 
• jeugdigen verhuizen zo minimaal mogelijk en blijven zoveel mogelijk in gezinsvormen 

wonen. We voegen waar mogelijk begeleiding/behandeling toe op de plek waar de jeugdige 
verblijft. Waar nodig blijven er behandelgroepen voor jeugdigen met een vergelijkbare 
problematiek. Voor hen bieden we gezamenlijk wonen in groepen met behandeling.  

• maatwerk: budget volgt client 
• efficiënter organiseren door waar mogelijk een bundeling van expertise, zorgvormen of 

voorzieningen aan te brengen 
• alle vormen van verblijf (ook alle gezinsvormen) verlopen via BSA. 
 
Voor jongeren met een intensieve ondersteuningsvraag die niet (meer) in een pleeggezin of 
gezinshuis passen, realiseert de BSA zorg die zo kleinschalig als mogelijk is en aansluit bij de 
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leefwereld van de jongeren. Daarbij streven we naar afbouw van terreinvoorzieningen en 
Jeugdzorgplus en een doorgaande zorglijn (18-/18+) met zo min mogelijk verhuizingen voor de 
jongere zodat deze toe kan werken naar zelfstandigheid.  
Het Perspectiefhuis, waarbij gefaseerd van 24-uursbegeleiding toegewerkt wordt naar 
zelfstandig wonen, is hier een mooi voorbeeld van. Door het gaan werken met Specialistische 
Ambulante teams verwachten we dat de reguliere 24-uursvoorzieningen vaker kunnen worden 
vervangen door deeltijd verblijf. 
 
 

7.3 Trajectzorg   
 
De BSA heeft in de zomer 2019 een onderzoek gedaan naar de omvang en de aard van de 
problematiek die wordt ervaren bij de uitstroom van 17+ jeugdigen. De door- en uitstroom 
stagneert in een aantal gevallen als gevolg van het ontbreken van passende woonplekken. 
Daarom heeft de regio in haar transformatieplan het sneller uitstromen naar zelfstandig wonen 
als prioriteit opgenomen. Bijvoorbeeld een jeugdige die nu binnen een essentiele functie 
verblijft, zal in veel gevallen eerst door moeten stromen naar een andere voorziening voordat 
sprake kan zijn van zelfstandig wonen. Mogelijk is voor doorstroom van deze groep een 
(tijdelijke) uitbreiding van het aantal KTC-plaatsen nodig is of moet het aanbod worden 
uitgebreid met innovatieve initiatieven. 
 
Door de inzet van Trajectzorg realiseren we inhoudelijk en logistiek aansluitende zorg voor 
jongeren, die gebruik maken van (deeltijd) verblijf. We zetten hiermee in op een meer vloeiend 
zorgtraject, een kortere opnameduur, het voorkomen van stapelingen en een snellere 
uitstroom. Ook wordt gekeken naar intensievere samenwerking waardoor de inhoudelijke 
programma’s beter op elkaar worden afgestemd. Verwacht effect daarvan is een betere 
doorstroom van jongeren en minder terugval. De BSA neemt waar dat een deel van de 
jongeren bij een goed alternatief en de juiste samenwerking ook in de wijk kan wonen. Om dit 
mogelijk te maken, voegen we specialistische kennis toe bij de (deeltijd) verblijfsfuncties in de 
wijk en de normale leefomgeving.  
 
Wat gaan we anders doen?   
• Inzetten van trajectzorg 
• Binnen 24-uursvoorzieningen waar mogelijk een onderscheid maken tussen verblijf en 

behandeling. Door verblijf en behandeling los(jes) te koppelen, is meer maatwerk mogelijk. 
Behandeling kan daarbij op maat worden ingezet door specialistische behandelaren, liefst 
vanuit de Specialistische Ambulante teams. Voor een aantal doelgroepen is het 
loskoppelen van verblijf en behandeling minder geschikt. 

• We benutten voorzieningen binnen de regio zoveel mogelijk voor Eemlandse jeugdigen 
• Onderzoeken of een andere wijze van bekostiging mogelijk is voor de moeilijk/onplanbare 

voorzieningen, waaronder crisis en deeltijd/time-out. Een bekostiging op 
voorzieningenniveau draagt ertoe bij dat er niet vanuit verkeerde prikkels ‘bedden’ worden 
gevuld. Deze wijze van financieren is alleen realiseerbaar wanneer het voorzieningen 
betreft voor Eemlandse jeugdigen. 

 
 

7.4 Gezinsvormen  - pleegzorg 
 
De werkgroep Gezinsvormen heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om te komen tot 
vernieuwende vormen van verblijf. Uit dit onderzoek bleek dat ‘alle vormen landelijk al bestaan’. 
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De zoektocht moet zich richten op wat er ontbreekt binnen de BSA voor de jeugdigen op de 
wachtlijst en de jeugdigen die nog in groepen wonen. Veelal gaat het over moeilijk in een gezin 
plaatsbare jeugdigen. De oplossingsrichting lijkt te liggen in nieuwe ideeën en versterking van 
de systemen van bestaande pleeg- en gezinshuisouders (zoals initiatieven als de 
gezinsparaplu). 
Alleen een gezin is vaak niet genoeg. In de meeste situaties is gespecialiseerde aanvullende 
hulp nodig, zoals traumabehandeling. Deze aanvullende hulp is nodig omdat de complexiteit 
van de problematiek van kinderen in de jeugdhulp toeneemt. 
Ten slotte blijkt de mindset nog vaak dat wonen in een gezinsvorm gekoppeld is aan 24/7. Om 
dit te doorbreken is innovatie nodig. 
 
Ten aanzien van de pleegzorg constateert de betreffende werkgroep dat deeltijdoplossingen in 
de regio weinig worden ingezet. Juist vanuit de focus op thuis wonen biedt het vaker inzetten 
van deeltijdpleegzorg mogelijkheden om gehele uithuisplaatsing te voorkomen. Het actief 
“aanbieden” van bestandsgezinnen voor deeltijdpleegzorg aan wijkteams, maar ook het 
kindgericht werven van passende deeltijdpleeggezinnen biedt mogelijkheden om dit te 
versterken.  
Er is een grijs gebied tussen jongeren die kunnen opgroeien in pleegzorg en jongeren die 
opgroeien in een gezinshuis. In het vernieuwde zorglandschap is de inzet gericht op pleegzorg 
als voorliggende voorziening en daarna pas plaatsing in een gezinshuis. De ambitie van de 
BSA is dan ook om meer kinderen uit onze doelgroep in pleegzorg te laten opgroeien. De 
consultatie en adviesfunctie vanuit het Specialistische Ambulante team gaat bijdragen aan het 
meer benutten van pleegzorgopties en het vroegtijdig inzetten van deeltijdpleegzorg.  
De pleegzorgaanbieders trekken gezamenlijk op bij het werven en opleiden van pleeggezinnen. 
Het is gewenst dat alle gemeenten een bijdrage gaan leveren in het organiseren van 
gemeentelijke wervingsbijeenkomsten.  
 
Om de transformatie vorm te geven zijn er diverse suggesties over anders werken verzameld 
en nieuwe initiatieven bedacht. Deze ideeën en suggesties zullen het komend jaar nader 
worden uitgewerkt en zijn nog niet in de Businesscase meegenomen. Een eerste beeld van de 
belangrijkste initiatieven: 
• ambulante interventies die er op gericht zijn om jongeren die in pleegzorg zitten weer terug 

naar huis te plaatsen binnen een periode van een jaar 
• 2 gezinnen, 1 gezinshuis: back-up in de buurt, samen begeleiden van dezelfde jeugdigen 
• opleiden van nieuwe gezinshuisouders door ervaren gezinshuisouders 
• specifieke aandacht voor meisjes binnen gezinsvormen: tot nu toe wordt dit veelal 

opgevangen in de groepssetting  
• time-out gezin en/of deeltijd gezin 
• informele opvanggezinnen pleegzorg die een uitvalbasis kunnen zijn voor een jongere die 

in een gezinsvorm woont. Maar het kan ook als netwerkuitbreiding dienen, of meer aan de 
voorkant preventief worden ingezet   

• borging van de pilot Gezinshuisparaplu in het voorliggende veld, waardoor de verbinding 
tussen pleegzorg, gezinshuizen en het lokale veld wordt versterkt. 

 
 

7.5 Crisishulp    
 
De transformatie voor crisishulp richt zich op de volgende doelen: 
• focus op terugkeer naar huis 
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• zorg dragen voor een goede aansluiting met het voorveld en een optimale doorstroming 
naar de reguliere zorgvormen 

• alle aanbieders werken vanuit eenzelfde integrale werkwijze en beoordelingsprotocol  
• passende capaciteit in de regio, zowel kwalitatief en kwantitatief 
• crisisverblijf passend voor LVB-jeugdigen. 
 
Crisishulp kennen we op dit moment in diverse vormen: ambulant, pleegzorg (0-18), verblijf 
(+12) en crisiszorg met verblijf (-12).  De ambulante crisishulp gaan we vanuit de ambulante 
specialistische teams organiseren. Crisis verblijf verwachten we daarmee zoveel mogelijk te 
voorkomen. Er zal wel een vorm van crisis verblijf beschikbaar moeten blijven.  
 
Een crisisplaatsing is geen vervanging van residentiële zorg en ook geen versnelde 
toegangspoort. Het streven van de BSA is dat een crisisplaatsing van een jeugdige zo kort 
mogelijk duurt en dat de jongere zo snel mogelijk doorstroomt naar passende hulp. Streven is 
om binnen een week te bepalen wat het perspectief is van de jongere na de crisisplaatsing.  
Het is geen haalbare kaart om geen enkele jeugdige meer op een crisisplaats te laten verblijven. 
Er kunnen en zullen zich situaties voordoen waarbij crisisplaatsing nodig blijft. Verder zal de 
Acute jeugd GGz met een 7 x 24 uurs crisisfunctie beschikbaar moeten blijven voor alle kinderen 
en jongeren in de regio Eemland.  
 
Om de crisishulp waar mogelijk te voorkomen en verder te verbeteren zijn een aantal 
procesmatige stappen beschreven: 
• Preventie  
• Vroegtijdige consultatie- en adviesfunctie  
• Crisis moet tijdelijk zijn, gericht op herstel van de veiligheid en met zicht op terugkeer naar 

huis.  
• Toepassen integrale Triage  
• Stappen zetten binnen de prioriteitenladder: 

o netwerk & lokaal team 
o consult VT/ crisiszorg 
o reguliere aanvullende zorg.  

 
 

7.6 Overige zorgvormen en thema’s  
 
Inzet ervaringsdeskundigen 
Onze ambitie is om ervaringsdeskundigheid in brede zin beter te benutten. De wijze waarop we 
dit gaan doen, ligt nog niet vast. We vinden het van belang te komen tot gezamenlijke 
uitgangspunten rond de inzet van ervaringsdeskundigheid voor het gehele zorglandschap. Dat 
vraagt overleg met de gemeenten en andere samenwerkingspartners. In ieder geval willen we 
ervaringsdeskundigen betrekken bij de implementatie van de transformatie, om zo 
betrokkenheid en continuïteit te borgen. Daarnaast kan de ervaringsdeskundige bruggen slaan 
in meerdere richtingen: in de richting van de jeugdige en het gezin om hen te motiveren voor 
zorg, in de richting van professionals om tot een alternatief zorgaanbod te komen en in de 
richting van partners als er bijvoorbeeld sprake is van tegengestelde belangen. Een andere 
denkrichting is om vanuit de cliëntenraden een platform te organiseren, specifiek voor de 
taakopgave van de BSA. 
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Specialistische zorg binnen het onderwijs 
Op verschillende scholen in het Speciaal onderwijs zijn OZA-groepen gevormd ter voorkoming 
van schooluitval. Deze OZA’s willen we blijven continueren voor speciale doelgroepen. 
Daarnaast is geconstateerd dat er op diverse scholen een hoge concentratie is van kinderen 
die vanuit verschillende aanbieders specialistische jeugdhulp krijgen. Hiervoor is in overleg met 
gemeente en SWV SO en PO het idee met betrekking tot de OSJ ontstaan: specialistische 
jeugdhulp op school. 
Bij de focus op zorg dichtbij huis hoort wat betreft de BSA een goede afstemming en 
samenwerking met het onderwijs. Binnen de transformatieopgave is het de ambitie om de 
kwaliteit van specialistische zorg binnen het onderwijs te verbeteren en daarnaast te komen tot 
een meer efficiënte en eenduidige wijze van organisatie en bekostiging. Er is samen met het 
NJI een inventarisatie gedaan en een advies opgesteld over de mogelijkheden om de 
specialistische zorg binnen het onderwijs op een kwalitatief goede en tevens efficiënte wijze te 
organiseren. Op basis hiervan is een plan ontwikkeld waarbij specialistische jeugdhulp op een 
andere manier wordt ingericht. De kern is dat er vaste specialistische jeugdhulpverleners in de 
school voor (speciaal) onderwijs aanwezig zijn en jeugdhulp bieden zonder dat hiervoor een 
verwijzing nodig is. Deze specialistische jeugdhulpverlener functioneert niet op zichzelf, maar is 
onderdeel van en werkt nauw samen met het onderwijs(zorg)team. Het uitgangspunt is dat 
door vraaggericht te werken een passend antwoord gevonden kan worden op hulpvragen en 
ondersteuningsbehoeften van school, gezin en leerling. School en jeugdhulp bieden samen 
maatwerk aan de leerlingen en zorgen voor verbinding naar ‘huis’.  
 
Door deze specialistische jeugdhulp op school, is er meer ruimte voor: 
• een snellere ontwikkeling van de kinderen omdat ze wat ze geleerd hebben, sneller en 

beter toe kunnen passen op school, in de vrije tijd en thuis 
• gerichte preventieve inzet om zwaardere zorg later te voorkomen 
• eerdere en snellere ondersteuning: voorkomen van Specialistische Ambulante hulp 
• meer jeugdhulp zonder verwijzing 
• een grotere samenhang tussen voorliggende voorzieningen, onderwijs en jeugdhulp 
• ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk. 
 
Bovenstaande transformatie geven we vorm door in het najaar 2020 op 4 scholen (VO en PO) 
met deze nieuwe werkwijze te starten. De vier scholen selecteren we in overleg met de betrokken 
samenwerkingspartners, waarbij zowel speciaal onderwijs als regulier onderwijs wordt 
meegenomen. Op basis van de ervaringen, is het vervolgens de ambitie om de werkwijze in 2021 
uit te breiden naar 8 scholen.  
Deze transformatie ligt, voor wat betreft het onderwijs, buiten de invloedssfeer van de BSA. Regie 
vanuit gemeenten op het onderwijs is voorwaardelijk. 
 
 

7.7 Wat merkt de cliënt ervan     
 
Alle in dit hoofdstuk genoemde maatregelen zijn er op gericht om zo vroeg als mogelijk hulp en 
ondersteuning te bieden en kinderen een zo normaal mogelijk leven te bieden om daarmee 
escalatie en noodzakelijke zwaardere zorg te voorkomen. Daarnaast zijn de maatregelen 
gericht op het versterken van de hulp dichtbij huis (ambulant) en indien dit tijdelijk niet mogelijk 
blijkt om het verblijf zo kort mogelijk te houden.  
Cliënten, maar ook gemeenten, verwijzers en aanbieders zullen op termijn gaan ervaren dat: 
• er meer maatwerk mogelijk is 
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• de instroom kleiner is   
• de behandel- en verblijfsduur afneemt 
• de doorstroming is vergroot.   
 
De effecten van deze maatregelen zullen echter niet van vandaag op morgen zichtbaar zijn, 
maar vergen een lange adem. 
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8. Vormgeven transformatie  
 

 
 
In dit laatste hoofdstuk gaan we in op: 
• De randvoorwaarden 
• De governance 
• Het administratieve proces  
• Het budget  

 
 

8.1 Randvoorwaarden  
 
Om alle in dit transformatieplan geformuleerde ambities en maatregelen succesvol te 
realiseren, hebben wij met elkaar onderstaande randvoorwaarden geformuleerd:  
• commitment op de transformatie en de bijbehorende business case (langere termijn) 
• passende financiële middelen 
• partnerschap, transparantie en vertrouwen 
• sturing en regie op het totale zorglandschap door gemeenten, in de vorm van:  

o afspraken maken op ‘stelselniveau’ RISB met lokale teams, SAVE en huisartsen 
over hoe het specialisme van de BSA goed en tijdig te benutten om uithuisplaatsing 
te voorkomen.  

o frequente en gerichte afstemming tussen gemeenten en BSA over het 
transformatieproces, de realisatie van de business case en het vierkant.  

o samen leren en ontwikkelen: opzetten leer- en ontwikkelcyclus op casuïstiekniveau. 
• voldoende goede uitstroommogelijkheden binnen de WMO en voor zelfstandig wonen 
• binnen de scope van de BSA gaat de zorgvraag naar de BSA. Indien gebruik gemaakt 

wordt van een PxQ-aanbieder voor BSA gerelateerde zorg, dan verloopt dat via de 
Centrale Aanmelding van de BSA. 

• heldere afbakening van verantwoordelijkheden, rollen en taken van partijen binnen het 
gehele zorglandschap 

• binnen het totale zorglandschap werken vanuit dezelfde leidende principes voor wat betreft 
de inzet van ervaringsdeskundigheid en JIM  

• managen van de risico’s en onzekerheden verbonden aan deze transformatie, door 
beheersmaatregelen met gemeenten af te spreken. Dit is nodig vanwege: 

o de beperkte voorspellende waarde van de aannames in de business case  
o de invloed van het woonplaatsbeginsel 
o de bestuurlijke afspraak (febr. 2019) waarbij jeugdigen tot 21 jaar binnen    

gezinshuizen kunnen verblijven (binnen Pleegzorg al vanaf 1 juli 2018) 
o eventuele groei van het aantal jeugdigen binnen de scope van de BSA. 

 
 

8.2 Governance  
 
De BSA gaat de afspraken over de governance van het collectief vastleggen in een 
samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst wordt afgesproken dat de bestuurders 
van de BSA samen de stuurgroep vormen. Daarnaast worden een programmamanager en een 
programmateam ingesteld, die, met mandaat vanuit de verschillende organisaties, zorg dragen 
voor de implementatie van de plannen.  
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De stuurgroep is verantwoordelijk voor: 
• Het vaststellen van een jaarbegroting voor de uitgaven die betrekking hebben op de 

transformatie en het collectief 
• Vaststellen en wijzigen van nader overeen te komen financiële afspraken 
• Het nemen van besluiten met betrekking tot het vergoeden of bekostigen van investeringen 

van een partij ten behoeve van het collectief  
• Het vaststellen en wijzigen van de administratiewijze 
• Het vaststellen en wijzigen van de plaatsingsmethodiek 
• Besluiten met betrekking tot onderaannemers. 
• Besluiten naar aanleiding van de wanprestatie van een partij. 
 
Het is een wens van de gemeenten en BSA dat de BSA voor stakeholders, verwijzers, GI’s en 
cliënten als één collectief naar buiten treedt. Daarbij zou een herkenbaar beeldmerk in plaats 
van de verschillende logo’s een goede stap kunnen zijn.  
 
 

8.3 Administratief proces  
 
In het kader van de samenwerking in de BSA moeten de interne processen verder op elkaar 
worden afgestemd om daarmee de administratieve lasten terug te dringen. De cockpit van de 
Centrale Aanmelding krijgt hierin een essentiële rol. Daar ontstaat overzicht en 
sturingsinformatie op het gehele aanbod van de BSA, de wachtlijsten, administratie en de 
financiën.  
 
Dat is echter een enorme opgave.  
De BSA-aanbieders werken immers in verschillende regio’s en/of landelijk. De interne 
organisatie, de gebruikte systemen en de administratieve processen van de BSA-aanbieders zijn 
verschillend. Ook hanteren de aanbieders andere werkwijzen ten aanzien van de (financiële) 
administratie. Het is in de praktijk ingewikkeld en deels onmogelijk om de administratieve 
processen voor de regio Amersfoort aan te passen (en voor andere regio’s niet). Overigens geldt 
hetzelfde voor de zeven gemeenten die weliswaar de inkoop bij de RSIB hebben belegd, maar 
ook op verschillende manieren werken en data monitoren.  
Hiervoor zullen we gezamenlijk tot een werkbare oplossing moeten komen. 
 
 

8.4 Budget   
 
Om uitwerking te geven aan de gezamenlijke taakopgave van de raamovereenkomst heeft 
iedere aanbieder een individuele budgetafspraak voor vier jaar met de regio gemaakt. De 
budgetten 2019-2022 zijn gebaseerd op de cliëntenpopulatie van 2017 van de BSA.  
De budgetten zijn ten opzichte van de realisatie 2018, waar sprake is van een hoger 
cliëntenaantal, met € 1,7 miljoen naar beneden bijgesteld. Het totaal collectief budgetkader 
voor de BSA bedraagt circa € 29,5 miljoen. Dit is een optelling van de individuele budgetten 
(vierkanten) plus het budget van Lijn 5. De regio en de BSA hebben afgesproken samen te 
zoeken naar extra middelen om de transformatie te ondersteunen waarbij onder meer de 
landelijk toegekende transformatiemiddelen worden ingezet. Verder is afgesproken dat 
aanpassing van het collectieve dan wel de individuele budgetkaders plaats kan vinden als er 
sprake is van factoren buiten de verantwoordelijkheid van collectief om. 
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In onderstaande infographic is de financiering schematisch weergegeven. 

 
 
De BSA wil de omslag met de regio maken waarbij de sturing en monitoring niet langer 
plaatsvindt op tarieven maar op aantallen. Immers de opzet is het loslaten van PxQ en gaan 
rekenen met een collectief budget. De BSA bepaalt in gezamenlijkheid de onderlinge 
verrekentarieven en een realistische kostprijs per product. Op basis van de business case 
kunnen met de regio prognoses worden gemaakt voor het aantal unieke cliënten en de  
benodigde specialistische jeugdhulp.  

 
Zoals in de bijlage collectieve taakopgave en budgettair kader is afgesproken is de bedoeling 
dat er een omslag wordt gemaakt waarbij er gestuurd wordt op kwaliteitsindicatoren voor de 
hele doelgroep. De BSA heeft een aantal doelen geformuleerd. Deze doelen moeten samen 
met de regio worden vertaald naar kwaliteitsindicatoren.  
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Bijlage 
 
 

 
 
 

 
 
 


