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Op basis van de concept regiovisie Jeugd én het transformatieplan (onderdeel van het 
addendum bij het contract) van Breed Spectrumaanbieders is gekeken naar de 
mogelijkheden om de ambulante begeleiding jeugd en Wmo meer uit te laten voeren door 
Lariks. Hiervoor is, net als door andere regiogemeenten, een lokale businesscase opgesteld. 
Immers, de verschillende gemeenten kennen ieder een eigen context. 

Aanleiding voor de businesscase is de veronderstelling dat het zelf bieden van begeleiding 
(in Leusden dus door Lariks):
- een inhoudelijke transformatie bewerkstelligt
- kwaliteit verhoogt door snellere inzet en passendheid van de ondersteuning
- tot financiële voordelen kan leiden. 

De businesscase sluit ook aan bij het onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg, 
het AEF-rapport dat in december 2020 is gepubliceerd en aan de raad is aangereikt.

´Als lokale teams direct hulp verlenen, worden trajecten goedkoper omdat de tarieven van 
medewerkers van een lokaal team gemiddeld genomen lager liggen en het lokaal team 
eerder afschaalt.’

De businesscase is uitgevoerd door een onafhankelijk adviseur. Lariks is vanzelfsprekend 
nauw betrokken geweest bij de uitvoering van de businesscase.  
Het resultaat geeft aanleiding om in te zetten op een verhoogde inzet door Lariks op zowel 
jeugdigen als volwassenen. 

Beoogde resultaten van die verhoogde inzet van Lariks zijn:
- Bovenal: een betere dienstverlening voor de jeugdigen/gezinnen 
- De kwaliteit van de Lariks wordt optimaal benut, doordat ze hun basisfunctie 
 (begeleiding) beter kunnen uitoefenen
- Meer directe cliënt contacttijd voor de medewerkers van het lokale team
- Administratieve lasten worden verminderd (geen beschikking nodig) en er is minder 
regie nodig op partners (dit geldt voor de casussen die door het lokale team zelf worden 
begeleid)
- Verhoging van het kostenbewustzijn van de medewerkers bij Lariks, in die zin dat de 
medewerkers weten wat financiële consequenties zijn van eventueel ingezette 
specialistische hulp
- Minder inzet van (dure) specialistische hulp
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Het college is, in het verlengde van de besluitvorming over het voorliggend 
investeringsvoorstel Lariks dat in september door de raad wordt behandeld, constructief in 
gesprek met Lariks over de implementatie van de uitvoering vanaf het eerste kwartaal van 
2022. De stappen die nu worden genomen met het investeringsvoorstel (onder andere een  
inzet op het lokaal team met 3,71 extra fte.) vormen een basis om de vervolgstap te kunnen 
maken en daarmee meer lokaal in te zetten in plaats van in te kopen bij zorgaanbieders. 
Bij de gesprekken met Lariks komen ook de financiële consequenties (investering,  
toekomstige opbrengsten en een risicoanalyse) en monitoring aan de orde. Het is de 
bedoeling dat de uitvoering, door verschuiving van zogenaamde zorgbudgetten,  
budgetneutraal zal verlopen. Eventuele opbrengsten zullen worden meegenomen in het 
structurele dekkingsvoorstel voor de uitbreiding van Lariks. In het komende najaar zal naar 
verwachting het college hierover een besluit nemen. De raad zal hierin meegenomen 
worden.

Het college heeft aan de participatieraad advies gevraagd over het voornemen. Samengevat 
ondersteunt de participatieraad de ontwikkeling en zien zij de directe relatie met de 
regiovisies. Expliciet zijn opmerkingen gemaakt over de noodzaak voor een nauwe 
samenwerking met de Breed Spectrumaanbieders (BSA) en een investering in de 
professionalisering en bijscholing van de huidige medewerkers van Lariks.
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