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Ter bespreking vanavond 

• 21.20 – 21.30 Opvallende inhoudelijke onderdelen rapportage

Hoofdstukken 1 tm 8 

• 21.30 – 21.40 Vragen 

• 21.40 – 21.50 Actuele financiële prognose 2018 (relatie met hoofdstuk 10)

• 21.50 – 22.15 Verkenning oorzaken/ analyse (relatie met hoofdstuk 9)

• 22.15 – 22.30 Vragen



Hoofdstuk 1
- 77 % van de volwassenen ervaart een betere kwaliteit van leven dankzij de ondersteuning

- 80 % ervaart verbetering na inzet van jeugdhulp

Hoofdstuk 2
- Onderzoek saamhorigheid afgerond: 

Locaties beschikbaar hebben, Mobiliteit stimuleren, Momenten ondersteunen

Hoofdstuk 3
- Drie klachten ingediend bij Lariks die informeel zijn afgehandeld.

- Aantal bezwaren Wmo en Participatiewet stabiel gebleven

- Aantal bezwaren Jeugdwet is nog steeds 0 



Hoofdstuk 4
- Enquête leidt tot onderzoek naar lokaal respijthuis

Hoofdstuk 5
- Er worden verschillende initiatieven ontplooid door samenwerking tussen organisaties, inwoners en Lariks. 

Dit past in de beweging van de gewenste transformatie. 

Hoofdstuk 6
- 72 % van de vragen aan Lariks ‘eindigt’ door inzet van hulp door het netwerk, informatie en advies, 

voorliggende voorzieningen of ‘eigen kracht’.

- Bij de resterende 28 % wordt in 60 % van de voorkomende situaties een maatwerkvoorziening ingezet.

- In 40 % van de voorkomende situaties kan, soms met inzet van kortdurende ondersteuning, men verder op 
eigen kracht of met van hulp het netwerk of een voorliggende voorzieningen.



Hoofdstuk 7
- Verschillende signalen over toename en stijgingen blijven terugkomen

- ‘Golfbeweging’ ontwikkeling aantal gesprekken is stabiel t.o.v. voorgaande jaren

- Het aantal gestarte hulpvragen met inzet van Sociaal- en Basisteam neemt licht af 

- De case-load bij het basisteam neemt af

- De case-load bij het Sociaal Team is stabiel 

Hoofdstuk 8
- Wachttijden (met name voor ‘verblijf’ ) overstijgen nog de ‘treeknormen’ 

- Lariks en Huisartsen vormen samen het voornaamste deel van de toegang/toeleiding



Vragen over hoofdstuk 1 tm 8?



Hoofdstuk 10 : Inzoomen verloop zorgkosten

- Substantieel hoger dan de prognose in september

- Geen aanleiding om te concluderen dat deze stijging in de toekomst af zal vlakken.



Kostenverloop 2018 zorgkosten in natura Leusden
1. uitgangspunt begroting 2018 

→ Inkoopkader 2018 (gebaseerd op werkelijk 2017) 5.700.000

2. Najaarsnota 2018 
→bijstelling op basis van 1e prognose september 700.000

3. Geactualiseerde raming 2018
6.400.000

4. Raadsvergadering 20 december 2018
→mededeling aanvullend tekort o.b.v. prognose 
december 2018. 450.000

5.
Januari/februari 2019
 voorlopige rekeningcijfers 2018 bekend: 
aanvullend tekort ten opzichte van prognose 
december 250.000

6. Totaal voorlopige rekeningcijfers 2018 7.100.000

Tekort zorgkosten 2018 -1.400.000 -24,6%

- Substantieel hoger dan 
de prognose in 
september

- Geen aanleiding om te 
concluderen dat deze 
stijging in de toekomst af 
zal vlakken



Hoofdstuk 9: Wat gebeurt er?

- Aantal cliënten Jeugd gedaald van 1072 (2017) naar 1030 (2018)

- Gemiddelde kosten per cliënt Jeugd gestegen met 35%

- Aantal cliënten Wmo-Begeleiding gedaald van 283 (2017) naar 277 (2018)

- Gemiddelde kosten per cliënt Wmo gestegen met 8%

- Kostenprognose Jeugd 2018 (vóór verevening) op 30 januari 2019 was 6,1 miljoen. 

Prognose Jeugd september 2018 was nog 5,1 miljoen. 

Maximale verplichting was 10 miljoen

- Vereveningsvoordeel 2018 ruim 3,5 ton (in 2017 nog 9 ton) 



Actuele cliënten met diverse vormen van Jeugdhulp gespecificeerd 



Ambulante behandeling JGGZ + Hoogspec. JGGZ
- Kosten per cliënt 27% gestegen

- 63 aanbieders, de grootste 5 (GGZ Centraal, Psycho Praktijk Leusden, Intermetzo/Pluryn, Bosman GGZ, De 
Waag) omvatten 60% van de kosten

- Grote aanbieders hebben duurdere trajecten dan kleine trajecten

- 12-18 jarigen hebben hoogste kosten per voorziening

- Verwijzing vooral via de huisarts



Opvoed/opgroeihulp Ambulant
- Aantal cliënten van 70 naar 79

- Kosten per cliënt 50% gestegen, van 6.500 euro naar 9.900 euro

- 6 leveranciers, waarvan Youké de grootste is (44 cliënten)

- Youké veel langlopende trajecten individuele behandeling en dagbehandeling, gemiddeld 13.000 euro per 
cliënt

- Bij Pluryn 1 cliënt met kosten van 60.000 euro

- Vooral ‘product’ Behandeling Specialistisch individueel

- 80% van verwijzingen via Lariks 



Opvoed/opgroeihulp Verblijf  (gezinshuizen)
- aantal cliënten van 45 naar 49

- Kosten per cliënt ruim 50% gestegen, van 15.000 euro naar 23.000 euro

- 7 leveranciers (dezelfde leveranciers als bij Opvoed/Opgroeihulp Ambulant)

- Duurste trajecten bij Pluryn (gemiddeld 60.000 euro per cliënt)

- Youké en RIBW Leger des Heils ook relatief kostbare trajecten (24.000 tot 27.000 euro per cliënt) door 
lange plaatsingsperioden

- De kostprijzen van de producten (gezinshuizen, behandelgroep en KTC) zijn ook hoog, tussen 140 en 200 

euro per etmaal

- 50% verwijzing Lariks, rest Gecertificeerde instellingen en SAVE



Ambulante begeleiding Volwassenen
- Aantal cliënten nagenoeg gelijk gebleven (rond 170)

- Kosten per cliënt 20% gestegen, van 4.000 euro naar 5.000 euro

- 36 aanbieders

- Bij grote aanbieders verschuiving van 02A03 Basis Begeleiding naar 02A05 Specialistische Begeleiding. 
Dit stuwt de kosten op.

- Veel wisselingen aanbieders in afgelopen jaren.

- Bij Aanzien hebben alle cliënten zowel 02A03 als 02A05.

- Bij Omzorg 1 zeer intensief begeleide cliënt: kosten 70.000 euro (cliënt van 80 jaar (24 tot 28 uur 
begeleiding per week gedurende het hele jaar)

- Verwijzing (uiteraard) geheel via Lariks.



Conclusie?

Een realistischere, hogere, begroting is noodzakelijk om zorg te kunnen garanderen

Solide financieel beleid

Maar : Gebruik van zorg zal niet ‘zomaar’ afnemen

Kwetsbare groepen mogen niet de dupe worden



Wat zien we?

• Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in voorliggende voorzieningen, preventieve maatregelen en sturen 
op normalisatie. Deze acties leiden nog niet tot daling in geïndiceerde zorg.

• Controle op de uitgaven in de zorg is helaas onvoldoende. Cijfers komen te laat beschikbaar, hebben te 
weinig diepgang en er is geen effectieve sturing.

• Inhoudelijk is het beleid van voorliggende voorzieningen, preventieve maatregelen en normalisatie passend, 
echter we zullen meer moeten investeren in data-analyse en effectieve sturing met deze data. Zowel binnen 
de gemeente als met Lariks (kostenbewustzijn creëren en mede-verantwoordelijkheid)

• Nieuwe afspraken met breedspectrum-aanbieders



Wat doen we al?

⁻ Samenlevingsakkoorden gericht op kostenstijging ambulante begeleiding JGGZ.

⁻ Nadrukkelijker samenwerken met de 1e-lijnsketen 

⁻ Regiefunctie inrichten

⁻ Duidelijke(re) instructies lokale toegang

⁻ Vermijden van onnodig dure zorg 

⁻ Creëren en inzetten (collectieve en preventieve) voorliggende voorzieningen (bij voorkeur niet vrijblijvend)

⁻ Organiseren van een effectieve POH Jeugd-GGZ



Zijn wij de enige gemeente?

Landelijk ‘nieuws’ : 1,4 miljard tekort

KPMG Onderzoek Amersfoort 

Vasthouden aan principes

Versterken informatievoorziening  

Verzilveren van de maatregelen vraagt aanvullende inzet van velen



Vragen ?



Extra presentatie-sheets
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Casus Lariks (sociaal team)

“Wij zijn betrokken bij een jongeman die thuis zijn eigen gang gaat, agressief is naar gezinsleden, jongere 
broers zijn bang (zorgmelding van de politie). Ouders hebben geen gezag meer, jongen glijdt af. Politie is 
betrokken, evenals samen veilig en wij uiteraard. Er worden minimale voorwaarden gesteld door samen veilig 
en ondertussen kijken wij naar mogelijkheden dat deze jongen wel thuis kan blijven wonen. 

Met het gezin maken wij een genogram, waaraan we ook familie en vrienden toevoegen. Zo ontstaat er een 
drieluik, waarbij we in kaart brengen wie er informeel ook van betekenis kunnen zijn. De volgende bijeenkomst 
is het informele (evenals formele) netwerk ook uitgenodigd. Uiteindelijk ontstaat de oplossing dat diverse 
buren de jongen opvangen bij dreigende agressie, de jongen gaat logeren bij zijn oom/tante ná een escalatie en 
ouders intensieve hulp (MDFT) van Timon krijgen. De mentor op school gaat ook intensiever in gesprek met 
deze jongen. MDFT neemt op ons verzoek óók de buren/oom en tante mee in de hulp, evenals de mentor op 
school. Samen veilig sluit af omdat wij vanuit Lariks volgen en monitoren. 

Resultaat is dat de jongen vooralsnog thuis kan blijven wonen en zijn ouders weer de energie en moed hebben 
om er tegenaan te gaan. Ik denk dat wij tot dit plan hebben kunnen komen omdat we nauw met het gezin ín de 
buurt werken, evenals met lokale partners als politie en school.” 



Casus Lariks (basisteam)

“Verwijzing vanuit Meander in samenwerking met GGD. Mevrouw bekent met psychiatrische 
problematiek. Mevrouw was onder behandeling hiervoor.

Verwezen omdat mevrouw energie beperking ervoer en op zag tegen kraamtijd en daarna. Dacht 
daarna specialistische hulp nodig te hebben. Mevrouw is gevoelig voor tekort komen nachtrust en 
wilde inzetten op goed hechting met haar kindje.

In gesprek hoorde consulent dat mevrouw en partner zich heel goed hadden voorbereid op de 
bevalling en de tijd ernaar. Aangeboden om vanuit Lariks te monitoren rondom en na de bevalling en 
pas indien nodig op te schalen. Hiermee voelde mevrouw een positieve bevestiging dat zij het wel 
kon. In de gesprekken met Lariks heeft mevrouw gekeken naar wat nodig is en wat ze zelf kon 
regelen. 

Ze heeft haar eigen netwerk ingezet (hulp bij huishouden vanuit eigen netwerk, tussen de middag 
ondersteuning gevraagd zodat ze zeker wist dat ze kon slapen, Homestart aangemeld). In de 
gesprekken ingezoomd op wat is er wel/wat kan je/sterke kanten en niet op wat is er niet. Voorbeeld 
familie niet steunend ervaren, gekeken naar wat kan je wel van ze verwachten.

Heel goed in eigen kracht gezeten en daardoor is het hen gelukt om de kracht om hen heen te 
benutten. 4 keer geweest, 4 keer telefonisch gesproken daarna afgesloten in overleg.”



Voorbeeld signalering armoede.

Er is een kerngroep geformeerd van ongeveer 8 Leusdense partners (waaronder bv. Stadsring51, 
Lariks, Voedselbank, Huiskamer van Leusden, Cliëntenraad, NVA, Z-Point én gemeente).

Deze kerngroep is samen aan de slag om het signaleren van armoede te versterken. Inmiddels zijn er 
drie bijeenkomsten geweest. We hebben samen doelstellingen geformuleerd.

Eén van de belangrijkste is kennis: meer helderheid krijgen en geven over welke financiële 
ondersteuning en welke minimaregelingen er in Leusden zijn. Die informatie is tot nu toe 
versplinterd.

Die ‘kennis’ is als startpunt gekozen. Inmiddels is gezamenlijk een overzicht van alle mogelijkheden 
gemaakt, dat de komende maanden ook online een centrale plek zal krijgen, dat wordt 
waarschijnlijk de website www.rondkomeninleusden.nl. Alle betrokken partners zullen naar deze 
zelfde website verwijzen.

Volgende stap is een goed communicatieplan, om inwoners, professionals en vrijwilligers bekend te 
maken met de mogelijkheden. Alle partijen zullen in de uitvoering een rol hebben en houden dezelfde 
boodschap aan.



Specificatie uitstroom bijstand

- In 2018 zijn ongeveer 140 mensen uitgestroomd uit de bijstand. 

- Redenen daarvan zijn, in grote lijnen:

- 27 mensen naar werk in loondienst

- 14 mensen naar een zelfstandig beroep of bedrijf

- 5 mensen naar onderwijs met studiefinanciering

- 24 mensen door verandering in privésituatie, bv. door aangaan van een relatie en/of inkomen van partner

- 31 mensen door verhuizing

- 40 mensen door overige redenen, bv. ander inkomen, andere uitkering, eigen vermogen, bereiken AOW-
gerechtigde leeftijd, geen recht meer op uitkering



Ambulante begeleiding Jeugd
- Aantal cliënten van 90 naar ruim 100

- Kostprijs per cliënt ruim 40% gestegen (van 3.300 euro naar 4.600 euro)

- 26 zorgaanbieders. 

- Bij SOVEE en AB Het Spectrum stegen kosten per cliënt 60% tot 100% ten opzichte van 2018. Robertshuis 
enkele cliënten met 15.000 euro kosten in verband met intensieve begeleiding

- Verwijzing vooral door Lariks



Essentiële functies (24-uurs zorg voor kwetsbare jeugd)
- Aantal cliënten nagenoeg gelijk (10 -> 11 cliënten)

- Kosten per cliënt daalden van 79.000 naar 49.000 euro

- Desondanks is het voor Leusden toch nog een overschrijdingsperceel omdat verwacht was dat het 

aantal cliënten op dit perceel zou dalen.

- Ook in 2018 is Leusden op dit perceel toch nog een voordeelgemeente in de verevening (ongeveer 110.000 
euro voordeel) maar in veel mindere mate dan in 2017

- Verwijzing: grotendeels door Wijkteam



Landelijke Transitie Arrangementen
- Aantal cliënten gedaald van 35 naar 28

- Kosten per cliënt ruim 50% gestegen (van 8.000 euro naar 12.600 euro)

- Leverancier Karakter had hoogste kosten per cliënt (ruim 20.000 euro)

- Volgens prognose is pas 50% van de zorgkosten gedeclareerd


