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Betreft: Advies vernieuwing inkoopstrategie jeugdhulp. 

 

 

Geacht college, 

 

De gemeente Vijfheerenlanden wil in samenwerking met de regio Lekstroom de inkoop van de jeugdhulp 

vernieuwen. De adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein wordt betrokken bij uw besluitvorming. De 

voorliggende Inkoopstrategie is reeds tot stand gekomen met op basis van inbreng en betrokkenheid 

van huidige aanbieders en partners. Ook vertegenwoordigers van onze Adviesraad hebben mogen 

participeren in het voortraject en vinden een groot aantal zaken terug in het voorliggende document.  

Het algemene doel van de gewijzigde inkoopstrategie is de ondersteuning die het best past bij de 

inwoners binnen de regio Lekstroom, integraal, effectief en kosteneffectief te realiseren. We zijn blij 

met een inkoopstrategie die ruimte blijft geven om mee te bewegen in ontwikkelingen. We gaan er 

daarbij vanuit dat dit ook betekent dat de inkoop mee beweegt met zicht steeds wijzigende vraag en 

behoefte van de bewoners van onze gemeente.  

 
Het is logisch om als middel om ambities te realiseren ook te kiezen voor het maken van nieuwe 
inkoopafspraken met aanbieders van ondersteuning. Zolang we daarbij maar niet uit het oog verliezen 
dat de behoefte aan hulp en ondersteuning van bewoners het primaat hebben en betaalbaarheid 
daaraan ondergeschikt is. De Adviesraad erkent natuurlijk dat de financiële beheersbaarheid ook van 
belang is, maar leidend is het principe dat jongeren gezond en veilig moeten kunnen opgroeien in 
Vijfheerenlanden.  
 
De adviesaanvraag bevat de volgende drie subvragen die we afzonderlijk zullen beantwoorden. 
 
a) De inkoopstrategie is gebaseerd op onze (Regio)visie op jeugdhulp en de ambities, 

transformatiedoelen en doorontwikkeling voor de inkoop van jeugdhulp. Dit is door de 

gemeenten samen met stakeholders, waaronder ervaringsdeskundigen, opgesteld.  

 

Hoe beoordeelt u deze visie?  

We waarderen het zeer dat in de inkoopstrategie geen bezuinigingsopdracht is neergelegd. De 

ontwikkelopgaven dienen ook naar onze mening bij te dragen aan een financieel beheersbaar 

jeugdstelsel. We zijn overigens van mening dat de gemeente via de VNG dient aan te dringen op 

een passende vergoeding voor het uitvoeren van haar taak binnen de jeugdzorg. Wij 

onderschrijven de ontwikkelopgaven om hulp en ondersteuning te bieden die het best past bij de 

inwoners binnen deze regio en dat integraal, effectief en financieel beheersbaar houdt. Wel 
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betekent dit voor ons dat geen kind of gezin op financiële gronden in de kou mag komen staan. We 

realiseren ons dat dit uitgangspunt strijdig met de doelstelling van de financiële beheersbaarheid. 

Zeker in relatie met de toenemende vraag. Deze nuance zou o.i. nadrukkelijker mogen verwoord 

onder verwijzing naar het vigerende raads- en collegeprogramma.  

 

b) De inkoopstrategie beoogt met de gemaakte keuzes in segmenten en bijbehorende 

bekostigingssystematiek een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkelopgaven die 

wij zien en aan de integraliteit vanuit inwonersperspectief.  

 

Hoe beoordeelt u de voorgestelde segmentindeling in dat licht bezien?  

Vanuit het bewonersperspectief hechten wij we aan te benadrukken dat welke inkoopstrategie dan 

ook er altijd tijdige, effectieve en efficiënte ondersteuning moet worden aangeboden. Als de 

gemeente dit niet kan waarmaken of wanneer de gemeente die niet onbeperkt kan realiseren, is het 

verstandig dit goed te communiceren met de bewoners. Verwachtingen moeten ook gemanaged 

worden. Daarbij hechten wij eraan dat met name het aanbod voor de zwaardere vromen jeugdzorg 

worden geborgd.  

 

c) Een belangrijke randvoorwaarde voor het bereiken van resultaten is de ontwikkeling van de 

sociale teams in Lekstroom.  

 

Heeft u aanvullingen op de in de inkoopstrategie geschetste benodigde ontwikkeling van de 

sociale teams?   

De Adviesraad sociaal domein Vijfheerenlanden onderstreept het belang van de sociale teams. We 

zouden erop willen wijzen dat versterking van de sociale teams zich o.i.  meer zou moeten en 

kunnen richten op preventie. Dit zou erg ondersteunend zijn aan de doelstelling van de vernieuwde 

inkoopstrategie en mogelijk bijdragen aan de financiële beheersbaarheid. Dit ondanks het feit dat 

dit niet duidelijk meetbare resultaten zal opleveren, maar instroom in zwaardere vorm van hulp 

verminderen.  

 

Samenvatting Advies: 

De Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden adviseert het college positief ten aanzien van de 

vernieuwde inkoopstrategie en de keuze voor inkoopstrategieën per segment van de jeugdzorg. We 

maken daarbij de volgende kanttekeningen: 

 Versterk de positie van de sociale teams en met name in het verruimen van de mogelijkheid 

preventief te acteren en houdt daarmee rekening bij de inkoop.  

 Houdt vast aan het uitgangspunt (conform raads- en collegeprogramma) dat iedere bewoner tijdig 

de zorg krijgt die nodig is en leg daarvoor de focus minder op eigen verantwoordelijkheid en 

financiële beheersbaarheid.  

 De nieuwe inkoopstrategie kent geen bezuinigingsopdracht. In onze ogen is de opdracht dat de 

ontwikkelopgaven bij dienen te dragen aan een financieel beheersbaar jeugdstelsel daaraan 

strijdig. Dit baseren we tevens op de uitganspunten1) uit het huidige collegeprogramma met 

betrekking tot participatie van alle bewoners. 

 
1) Iedereen in de gemeente Vijfheerenlanden heeft het recht om mee te doen en erbij te horen. Daar zetten wij ons optimaal voor in. 

Velen kunnen dit zelfstandig maar er is ook een groep bewoners die hulp nodig heeft. 

 

De Adviesraad Sociaal Domein Vijfheerenlanden is van mening dat het leidend principe moet zijn dat 

wanneer iemand hulp nodig heeft, er altijd een beroep kan worden gedaan op ondersteuning vanuit de 

gemeente. Effectiviteit, efficiëntie en betaalbaarheid zijn belangrijke elementen zolang er maar tijdig 

adequate hulp wordt geboden. 
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Wij nemen aan dat u dit advies zult betrekken bij uw beleid en wensen u hierbij veel wijsheid toe. Wij 
zien uw reactie op dit advies graag tegemoet. 
 
        Met vriendelijke groet, 
        Namens de ASD VHL 

  
Diane Breedveld, 
Secretaris ASD VHL 
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