
De presentatie geeft schriftelijk weer wat mondeling verteld is. Op de laatste pagina’s 

vindt u het griffieverslag van de gestelde vragen en antwoorden. 
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Huidige dashboard is eerste stap; ontsluiting en analyse van informatie zal de komende 

tijd verder ontwikkeld worden. Tevens moet inzicht in data vertaald worden naar actie 

voordat er effect geboekt kan worden. Hierop wordt in deze presentatie ook ingegaan.
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Omstandigheden waar we mee te maken hebben: (technische zaken)

- Nieuwe inkoop- en productstructuur per 2019: 

- p*q: prijs maal aantal, per product

- Bouwblokken voor aantal onderdelen: maximaal bedrag per interventieniveau 

(dus niet op productniveau)

- Breed spectrum aanbieders: lumpsum financiering voor 7 gezamenlijke 

aanbieders zwaardere jeugdzorg 

- Nieuwe zorgadministratie Leusden per 2019 (SDO-support), nieuwe 

inkoopsystematiek en nieuwe monitor/dashboardsystemen: doordat inrichting 

hiervan grotendeels parallel heeft gelopen, zijn de indelingen/ ‘categorieën’ niet altijd 

gelijk, wat monitoren bemoeilijkt. Dit heeft onze aandacht; wordt aan gewerkt.

3



Hier ziet u een overzicht, met volledig inzicht, real time, vanuit ons dashboard. Dit is 

mogelijk omdat dit de zogenaamde Wmo oud producten betreffen, waar we ook de 

inkoop in eigen hand hebben en nu beschikken over een eigen zorgadministratie SDO: 

zodoende zijn de door ons gewenste gegevens inzichtelijk en ook vergelijkbaar met 

vorige perioden/jaren. Hier kunnen we dus echt op sturen. Dit onderdeel gaat over de 

verplichtingen (geïndiceerde ondersteuning HH). 

We zien dat de maximale verplichting 2019 nu al aansluit bij het totaal beschikbare 

budget. 

De werkelijke kosten vorig jaar waren weliswaar lager, maar het uitnuttingspercentage 

betrof toen 81% van de verplichting. 

De kosten stijgen dus wel, maar deze waren verwacht en ingecalculeerd, vanwege: 

• De verhoogde looneisen (CAO’s)

• De dubbele vergrijzing en ontwikkelingen van langer thuis blijven wonen, 

• Maar ook door de gewijzigde EB systematiek, waardoor steeds meer mensen zelf in 

maatwerk willen en ook hogere indicaties willen (en soms ontkomen we daar niet 

aan).  

Aandachtspunt is dat toekomstige sturing noodzakelijk is vanwege het Eigen bijdrage 

abonnementstarief in 2020, waardoor we er rekening mee moeten houden dat de 
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kosten stijgen, door het niet kunnen blijven hanteren van onze huidige AV opzet. 
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Hier zien we enerzijds het succes van de Algemene voorziening HH en anderzijds dat het

totaal aantal cliënten HH ook in 2019 blijft stijgen.

Wat zien we niet op het plaatje maar we wel in beeld hebben is dat het aantal cliënten 

HH1 in de periode jan '17-dec '18  is gedaald van ongeveer 275 naar 225.

HH2 is in die periode gedaald van ongeveer 100 naar ongeveer 70 cliënten.

De AV is in die periode gestegen van 140 naar bijna 250 cliënten. AV is daarmee een 

succesvolle voorziening. 

Het totaal aantal HH-cliënten blijft ook in 2019 licht stijgen; oa door vergrijzing en langer 

thuis wonen. En licht aanzuigende werking ivm EB-systematiek. Dat zien we ook in de 

kosten terug.

Deze stijging zou je als "wenselijk" kunnen zien als de zorg op andere 

ondersteuningsvormen daalt, maar dat zien we juist nog niet gebeuren.

Het voordeel komt vooral bij zorgverzekeraars en WLZ terecht: voorkomen langdurige

zorg/intramurale opname.

5



Ook hier ziet men een redelijk stabiel beeld op alle onderdelen, ook in vergelijking met 

2018. Het dasboard werkt dus.

Voor de toekomst verwachten we ook hier hogere kosten door aanzuigende werking EB, 

het wegvallen van de provinciale regiotaxi, toenemende loon en productiekosten, het 

langer zelfstandig thuis blijven wonen en de dubbele vergrijzing.

Zodoende willen en moeten we, door gebruik te maken van onze informatiestromen en 

via het accountmanagement, nog meer sturen op de toekenning en toepassing van de 

ondersteuning. 

Daarnaast zullen we onderzoeken of we ook in onze eigen verordening en beleidsregels 

zaken kunnen aanpassen, zoals meer voorzieningen als “algemeen gebruikelijk” 

aanmerken, een maximum aan het aantal vergelijkbare ondersteuningsmiddelen 

(auto/scootmobiel/fiets), ondersteuningsintensiteit of duur opnemen en of we collectief 

echt in plaats van individueel kunnen afgeven.
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De totale verplichting aan individuele begeleiding neemt verder toe (in 2018 was er een 

verplichting van ruim 1,2 miljoen en een uitnutting van 69%), dit komt o.a. door 

verdergaande extramuralisering (= gevolg rijksbeleid, buiten gemeentelijke 

invloedssfeer). 

Daarnaast is het een mogelijk gevolg van de gewijzigde inkoopsystematiek dat 

aanbieders nu op een hoger toegekend bedrag zijn gezet en ook bij de uitnutting zoveel 

mogelijk op dit maximaal budget zullen gaan zitten. Dit is een belangrijk aandachtspunt 

om op te gaan sturen via het accountmanagement richting zorgaanbieders.

Dagbesteding is een stabieler verhaal. De verplichtingen nu zijn weliswaar al bijna op het 

niveau van de verplichtingen in 2018 (van 8 ton) en dit bedrag zal nog toenemen door de 

besluiten in het 2e halfjaar van 2019, maar anderzijds is er geen 100% uitnutting te 

verwachten omdat de systematiek hier niet is gewijzigd en er in 2018 een 66% 

uitnuttingspercentage was. 

Bij volgende sheet (aantallen voorzieningen) meer toelichting over de grootste 

aanbieders.
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We zien het aantal voorzieningen in de loop van 2019 stijgen, bij dagbesteding nog iets 

meer dan bij individuele begeleiding. 

Deze voorzieningen vallen onder heel veel aanbieders, maar enkele nemen in Leusden 

het gros van de voorzieningen voor hun rekening. 

Bij begeleiding zijn dat: Kwintes , Reinaerde , AanZien AB. Het Spectrum

Bij dagbesteding: Beweging 3.0, Stichting BeDemZorg en Boogh Harmen

Met lokaal accountmanagement willen we lokaal beter op deze aanbieders gaan sturen 

(budgettair/kwaliteit, resultaat en transformatie). Daarover zijn inmiddels ook afspraken 

met A'foort gemaakt.
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Groot voordeel tov 2018 is dat we elke dag real time inzicht in de ontwikkeling van de 

verplichtingen hebben o.b.v. de dashboards van onze eigen zorgadministratie bij SDO. 

Met verplichtingen bedoelen we het bedrag dat maximaal aan zorg is toegekend.

Het inkoop- en aanbestedingstraject en inrichten eigen zorgadministratie hebben parallel 

aan elkaar gelopen in 2018. Daardoor konden de systemen niet voorafgaand aan de start 

in 2019 goed op elkaar worden afgestemd. We zijn er nu hard mee bezig.  

We kunnen nog geen prognoses voor het hele jaar geven, oa ook doordat facturaties 

met vertraging binnenkomen. 

Maar we kunnen wel real time het declaratiegedrag per aanbieder volgen en daarop 

sturen in accountmanagement.

Op detailniveau 2018 en 2019 vergelijken is heel moeilijk ivm gewijzigde 

productgroep/perceelindeling.

Meerjarig kunnen we vooral vergelijken op aantal voorzieningen/cliënten. 

Er zijn heel veel aanbieders, maar enkele nemen groot deel vd zorg voor hun rekening. 

Daarom zoomen we daar vooral op in bij het lokaal accountmanagement en herijken we 

oa daar de procesregiefunctie bij verwijzers.. 

Kijkend naar welke hoofdproducten het grootste deel van de kosten van jeugdhulp voor 

hun rekening nemen zijn dat  de producten 45 (jeugd ambulante behandeling (vooral 
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GGZ)) en 50 (jeugd ambulante begeleiding)

Grootste aanbieders bij hoofdproductgroep 45 (obv verplichtingen) op deze 

hoofdproductgroep:

45 - Jeugd Ambulante behandeling (vooral JGGZ): 

Psychopraktijk Leusden (Mulder) 

Bosman GGZ 

Amerpoort (hulp mensen met verstandelijke beperking

Psychologische Praktijk Leusden

Mentaal Beter Cure BV

Altrecht

Zowel Psychopraktijk Leusden en Bosman GGZ hebben we benaderd voor deelname aan 

Samenlevingsakkoord Jeugd en dat leverde een constructieve meerwaarde op. 

Bijvoorbeeld zorgen/problemen in de context oppakken, in het systeem en niet alleen op 

individu richten en mee willen denken aan ontwikkelen voorliggende voorzieningen.

Grootste aanbieders bij hoofdproductgroep 50: 

50 - Jeugd ambulante begeleiding

Ambulante Begeleiding Het Spectrum

SOVEE

Coöperatie Boer en Zorg

Stichting Kwintes

Kiyoco

Ook Kiyoco (lokale aanbieder) was betrokken bij Samenlevingsakkoord Jeugd.

De koppeling tussen totale verplichting en aantal cliënten per voorziening is ook 

belangrijk in de analyses tbv accountmanagement. We streven ernaar om hier in de 

volgende rapportages duidelijker verbanden te kunnen leggen.

Dit doen we naast data-analyse lokaal ook door versterken van ons accountmanagement. 

We sluiten aan bij regionale accountgesprekken of initiëren deze zelf. Input vanuit Lariks 

(om cijfers bijvoorbeeld nog beter te duiden/ zijn er opvallendheden, trends) is daarbij 

onmisbaar en worden daarin ook meegenomen.
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We hebben hoofdproduct 45 (ambulante behandeling Jeugd, waaronder ook JGGZ-

behandeling) nader gespecificeerd:

In 2018 zagen we het aantal unieke cliënten per maand met een JGGZ-voorziening 

stijgen van ongeveer 225 naar bijna 300. 

In bovenstaand overzicht is nog niet het aantal unieke cliënten maar het aantal unieke 

voorzieningen per maand in beeld gebracht. 

Dat is hoger dan het aantal unieke cliënten – als iemand in een bepaalde maand een 

herindicatie krijgt telt die persoon in die maand 2x mee – met de “oude” en de nieuwe 

“voorziening”. 

Ook is de productgroepindeling in 2019 anders dan in 2018. Behalve JGGZ valt hier ook 

bv ambulante behandeling aan verstandelijk gehandicapten onder. Dit viel in 2018 nog 

onder Ambulante Begeleiding. 

Zoals tot doel is gesteld werken we ernaar toe om in een volgende rapportage verdere 

uitsplitsingen te kunnen maken – en ook het aantal unieke cliënten per maand in beeld 

te brengen, evenals échte (nieuwe) instroom en échte (definitieve) uitstroom per 

maand.

Ondanks deze rapportageverschillen zien we het aantal actuele voorzieningen JGGZ ook 

in 2019 licht verder stijgen, dit is overigens ook een landelijke trend! 

In samenlevingsakkoord Jeugd kijken we samen met partners hoe we dit kunnen 
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ombuigen.
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Als we kijken naar het aantal actuele voorzieningen per maand (excl. JGGZ)  zien we dat 

in 2018 het aantal cliënten met dyslexie-ondersteuning schommelde tussen de 35 en 40. 

Aan het eind van 2018 was het gedaald naar iets onder de 35 – nu zien we het in de loop 

van 2019 weer stijgen naar iets boven de 40.  Op basis van de Poortwachtersfunctie 

zouden we eigenlijk een verdere daling of in elk geval stabilisering verwachten. Maar 

wellicht was de stijging groter geweest als de poortwachtersfunctie er niet was geweest.  

We evalueren periodiek de Poortwachtersfunctie, zodat we meer zicht hebben op de 

huidige ontwikkelingen.

De meeste andere percelen zijn redelijk stabiel gebleven in het aantal voorzieningen per 

maand.   

- Verblijf inclusief behandeling (perceel 43) had eind 2018 ongeveer 42 unieke cliënten. 

- Verblijf excl behandeling (kort verblijf/logeren) had eind 2018 ongeveer 23 unieke 

cliënten.

- Crisisplaatsingen varieerden in 2018 tussen 0 en 5 cliënten per maand. In 2019 zien 

we in enkele maanden 1 of 2 plaatsingen. Dat lijkt dus iets afgenomen te zijn. 

Het aantal cliënten Ambulante Begeleiding (productgroep 50) was in 2018 hoger (meer 

dan 100), terwijl dit in 2019 ongeveer 60 is. Dit lijkt te worden veroorzaakt door de 

andere productindeling > ambulante begeleiding
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- Inrichten accountmanagement

- Afspraken gemaakt met Amersfoort (aansluiten accountgesprekken regionale inkoop 

en sturing hierop) en lokale systematiek (met een accountmanager) ontwikkeld. Dit

gaan we de komende tijd organisatorisch inregelen. 

- Uitbreiden informatiemanagement en dashboards

- Verdere invulling partnerschap met Lariks
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GESTELDE VRAGEN

- Welke middelen heeft een accountmanager om beweging te realiseren? Er zijn contracten en afspraken over 

hoe de zorgaanbieders inzetten op transformatie. Met de data in de hand kan een invulling worden gegeven 

aan die afspraken.  Opvallende signalen, bijvoorbeeld grote verschillen tussen aanbieders, kunnen reden zijn 

voor gesprek en is input bij de vernieuwing van contracten. Soms helpt alleen inzicht in de cijfers al, als deze 

bijvoorbeeld worden meegegeven aan de verwijzers. Lariks koppelt aan de gemeente terug wat de ervaringen 

zijn met zorgaanbieders.

-Hoe loopt het proces van inrichten van lokaal en regionaal accountmanagement? Regionaal 

accountmanagement wordt door de gemeente Amersfoort gedaan. De gemeente Leusden kiest ervoor bij 

sommige onderwerpen aan te schuiven bij die gesprekken. In het beleidskader zijn investeringen genoemd om 

het accountmanagement verder te ontwikkelen. De raad heeft het zelf in de hand met hoeveel spoed dit wordt 

opgepakt. 

 

- De tabellen kunnen duidelijker. De tabellen kunnen inderdaad mooier. Hier wordt aan gewerkt. Tegelijkertijd 

is de visie ook om zo snel mogelijk tot actie over te gaan en niet teveel tijd te verliezen aan het perfectioneren 

van de data voordat we in gesprek gaan met de zorgaanbieders. 

- Is er iets te zien over de wachtlijsten in de jeugdzorg? Dit zal onderdeel zijn van de monitor sociaal domein. 

- Op welke wijze moet de tabel op p6 (rolstoelen) gelezen worden? De grafiek toont het actueel aantal 

uitstaande beschikkingen van rolstoelen. De gemeente betaald per maand een x bedrag per beschikking aan de 

leverancier van de rolstoelen. 

- Sturen wordt belangrijker. Is er inzicht in wat er exact geleverd wordt bij PmaalQ financiering (uurtje, 

factuurtje)? Wat is directe zorg en wat is overhead?  Dit soort informatie kan worden opgehaald door de 

accountmanager in gesprek met de aanbieders. Er is enige twijfel of de gemeente gebruik wil blijven maken van 

de PmaalQ methode. Dat wordt bij de volgende inkoopprocedure bekeken. 

- Worden niet bewezen therapieën ook vergoed? Alleen bewezen therapieën worden vergoed.. Er is een 

regionale pilot geweest met niet-bewezen therapieën maar deze pilot is niet voortgezet.  

- Is er al zicht op een trend?  Kostenstijging is nog steeds aan de orde. De gemeente is wel al in gesprek met 

aanbieders met een afwijkend patroon. 

- De benodigde organisatiekracht: betreft dit het aantal FTE of andere mensen? Tot nu toe deed de gemeente 

niet zelf het accountmanagement. Het huidige personeel kan dit maar zij  hebben ook andere taken. 

- Wordt er gesproken over een eerlijke verdeling tussen kosten en baten met zorgverzekeraars, bijvoorbeeld bij 

langer thuis wonen van ouderen? U doelt hier waarschijnlijk op het bedrag dat bespaard wordt bij de 

zorgverzekeraar door de extra huishoudelijke hulp vanuit de gemeente. Er lopen in Nederland pilots waarbij 

gemeenten en zorgverzekeraars samen optrekken. Leusden heeft momenteel niets concreets in het actieplan 

staan. Er wordt eerst iets gedaan aan de dingen waar de gemeente direct invloed op heeft.  

- Er wordt gesproken over sturen, maar toch lijkt de gemeente op 75 procent van de zorg weinig invloed te 

hebben. Vindt het college dat de gemeente voldoende sturingsmogelijkheden heeft?  Dit is de reden dat de 

kranten vol staan met artikelen over zorgtekorten bij gemeenten.  De gemeente is verantwoordelijk voor 

zorgverlening die vaak van andere partijen komt. Door de data is er nu zicht en kunnen we meedoen in 

landelijke discussies. 

- Heeft het zin te sturen op bureaucratie? Sturen we met deze ontwikkeling niet juist naar meer bureaucratie? 

Sturen op minder bureaucratie kan alleen bij het deel dat de gemeente zelf inkoopt. Zorgaanbieders moeten 

daarnaast ook landelijke eisen nakomen.  De gemeente stuurt met de nieuwe werkwijze niet op meer 
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bureaucratie. De nieuwe werkwijze betekent dat aanbieders minder achteraf moeten rapporteren. Midden in de 

actie worden signalen gezien en kunnen we met elkaar in gesprek. De inkoop systematiek in bouwblokken geeft 

minder overhead aan de voorkant. We sturen wel met accountmanagement. Dit levert enige bureaucratie op 

maar minder dan in de oude situatie. We geven de aanbieders vertrouwen, maar monitoren ook. 
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