
 *20bs00006* 

 

Informatienota raad 
 
 

Contracteren Jeugdhulp 2021  

 

 

Voor vragen 

 
Telefoonnummer: 14 040 
E-mail: gemeente@veldhoven.nl  
Datum B en W: 17 maart 2020 
Registratienummer: 20bs00006 
 
Kennisnemen van 

 

De stand van zaken betreffende de inkoop van de jeugdhulp per 2021. 
 
Inleiding 

 
Op grond van de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor het inkopen van de 
jeugdhulp (de “2e lijnszorg”). De huidige contracten met de jeugdhulpaanbieders lopen 
af per 1 januari 2021. Derhalve dienen er nieuwe contracten met jeugdhulpaanbieders 
te worden afgesloten.  
Het contracteren van jeugdhulpaanbieders wordt gezamenlijk gedaan met de 11 
gemeenten in de regio, te weten: Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, 
Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de Mierden, Valkenswaard en Veldhoven. 
Dit om de jeugdhulp vanuit de gemeenten efficiënt en effectief te organiseren en de 
(administratieve) belasting voor de zorgaanbieders te beperken.  
 

 
 
 

Kernboodschap 

 

In verband met het aflopen van de huidige jeugdhulpcontracten per 1 januari 2021 
zullen nieuwe contracten afgesloten moeten worden met de zorgaanbieders. Het gaat 
hierbij om de contracten die op het niveau van de 11 gemeenten rondom Eindhoven 
georganiseerd worden (zie onderstaand figuur). 
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In de nieuwe contractering blijft het inwonersperspectief leidend en is er meer ruimte 
om te sturen op resultaat en kwaliteit, zodat inwoners de juiste ondersteuning krijgen. 
Tot slot is er meer ruimte voor maatwerk, dat rechtdoet aan de diversiteit van 
ondersteuningsvragen met efficiënte processen.  
 
Doel van de aanbesteding is om per 1 januari 2021, in principe voor vier jaar, de 
benodigde contracten voor 11 gemeenten te hebben afgesloten en de bijbehorende 
processen te hebben geïmplementeerd. Daarbij is het streven om een dekkend 
zorglandschap te hebben, waarbij jeugdigen en hun ouders voldoende keuzevrijheid 
hebben in kwalitatief goede zorg dicht bij huis.  
Op dit moment zijn fase 1 en 2 van de contractering vastgesteld en worden de 
bijbehorende inkoopplannen ten tijde van deze raadsinformatienota 
gepubliceerd/opengesteld. In fase 1 zijn de inkoopplannen voor de vormen van 
ambulante jeugdhulp verblijf uitgewerkt en vastgesteld. Hier valt o.a. de begeleiding, 
behandeling en pleegzorg onder.  
In fase 2 zijn de inkoopplannen voor ‘dagbehandeling groep’ en ‘crisishulp’ uitgewerkt 
en vastgesteld. Voor deze laatste vorm wordt, gezien de complexiteit en de beperktere 
omvang in aantallen op schaal van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant 
samengewerkt. 
Fase 1 en 2 zorgen er samen voor dat voor alle vormen van jeugdhulp een passend 
aanbod gecontracteerd is vanaf 2021.  
In fase 3 wordt onderzocht of er voor complexe casussen binnen de jeugdhulp, 
waarbij meerdere aanbieders betrokken zijn (de zogeheten Multi-aanpak), een andere 
vorm van inkoop passend is. Multi betreft cliënten waarbij gecoördineerde inzet van 
specialistische ondersteuning noodzakelijk is en deze inzet door één verantwoordelijke 
aanbieder (de hoofdaannemer) wordt verzorgd.  
Het onderzoek naar deze andere manier van inkopen bij complexe casussen loopt nog. 
Het wordt met in achtneming van de maatregelen rondom de Coronacrisis in 
aangepaste vorm voortgezet. Mocht uit het onderzoek blijken dat een andere manier 
van inkopen inderdaad gewenst is dan zal deze nieuwe vorm van inkoop meegenomen 
worden in het aanbestedingstraject. 

Huidig Jeugdhulpdomein 
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Zowel de inkoopplannen uit fase 1 en 2 als het onderzoek naar de multi-aanpak in 
fase 3 worden in samenspraak met diverse belanghebbenden gedaan. Tot de 
belanghebbenden behoren o.a. een afvaardiging van de cliënten, de zorgaanbieders 
en het onderwijs.  
 
De tarieven in de af te sluiten contracten stijgen voor de gemeente Veldhoven naar 
verwachting met 5-6% ten opzichte van de huidige tarieven. Dit heeft met name te 
maken door de stijgende cao-kosten. Ter indicatie: wanneer deze stijging wordt 
afgezet tegen de inzet van de jeugdhulp in 2019, dan zorgt dit voor een stijging aan 
kosten van ca. € 462.000,- in 2021. 
Echter, de uitgaven van de jeugdhulp zijn afhankelijk van meerdere factoren dan de 
tarieven. Zo heeft de mate waarin de jeugdhulp wordt ingezet een grote invloed, 
zowel het aantal jeugdhulptraject, als ook de complexiteit van deze hulpvragen.  
In de afgelopen jaren zien we een dalende trend van het aantal cliënten in jeugdhulp. 
Dit komt o.a. doordat er is ingezet op een aantal sturingsinstrumenten zoals de inzet 
op eigen kracht en het (eerder) inzetten van voorliggende voorzieningen en tijdig 
afschalen van zorg. Ook in 2021 zal hier verder op ingezet worden. Ook is de 
verwachting dat het werken middels de “Omgekeerde toets” een positief effect zal 
hebben op het aantal en de kosten van de in te zetten jeugdhulptrajecten.  
 
Vervolg 

 

De aanbesteding is/wordt in februari en maart 2020 gepubliceerd en opengesteld. Het 
aanbestedingstraject wordt uiterlijk 30 juni 2020 afgerond.  
 

Communicatie en samenspraak 

 
Verdere externe communicatie, bijvoorbeeld naar inwoners, is in deze fase nog niet 
aan de orde. De communicatie met betrekking tot de aanbesteding loopt via de 
inkooporganisatie van de gemeente Eindhoven.  
 
Bijlagen 

 
geen  


