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Aan de Raad, 
Inleiding 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Samen met de 8 
andere gemeenten in West Brabant West is de gemeente Steenbergen voornemens per 2016 de 
volgende stap te zetten in de invoering van zorgarrangementen in de jeugdhulpcatalogus. 
De doorontwikkeling van de jeugdhulpcatalogus richt zich op arrangementsbekostiging en het afrekenen 
op resultaat en maatschappelijk effect op basis van negen (9) zorgprofielen. De gemeente gaat over het 
bepalen van de zorgvraag (wat is er aan de hand) en zorgaanbieders gaan over de inhoudelijke zorg (hoe 
lossen we het op). Op die manier vindt een verschuiving plaats van inhoud en aanbod van jeugdhulp 
vanuit de aanbieders naar relatiegestuurde en prestatiegerichte jeugdhulp door aanbieders als antwoord 
op de zogenaamde wat vraag. Daarmee staat niet langer centraal de prestatie van de aanbieder, maar 
het behaalde resultaat voor de cliënt. De Jeugdprofessional kiest in overleg met de jeugdige en/of ouders 
wanneer er meer ondersteuning nodig is een van de profielen uit. Indien er meer kinderen per gezin 
behoefte hebben aan ondersteuning wordt er per kind een passend cliëntprofiel benoemd. Vervolgens 
wordt bepaald in overleg met de zorgaanbieder welke intensiteit van zorg nodig is, waarna de 
zorgaanbieder een arrangement opstelt en na goedkeuring zal gaan uitvoeren. 

Jeugdhulp vanuit de zorgaanbieders wordt geleverd door één hoofdaannemer die met het gezin en de 
jeugdprofessional/doorverwijzer aan de start van het zorgtraject resultaatafspraken maakt. 
Arrangementsbekostiging geeft de zorgaanbieder de vrijheid om meer maatwerk te bieden aan gezinnen. 
Arrangementsbekostiging vervangt de 'oude' declaratiesystematiek op basis van codes. 

De opdracht voor 2016 luidt het realiseren van een dekkend stelsel voor adequate jeugdhulp binnen de 
beschikbare middelen. Bij de presentatie van het objectief verdeelmodel is bekend geworden dat regio 
West-Brabant West een van de hardst getroffen regio's is en enorm gekort wordt de komende jaren. Dit is 
in de septembercirculaire definitief bevestigd. De doorontwikkeling van de jeugdhulpcatalogus heeft 
geresulteerd in één uniforme raamovereenkomst voor alle zorgaanbieders voor de levering van jeugdhulp 
in 2016 in de regio West Brabant West op basis van 36 arrangementen en bijbehorende vaste tarieven. 
Na vaststelling van de inkoopsystematiek is het inkoopproces voor jeugdhulp in 2016 gestart. Door het 
Zorg Informatie S Inkoop Team wordt onder andere gewerkt aan de afronding van de inkoopgesprekken 
met de RTA partners en het opstarten van de inschrijving voor de overige zorgleveranciers voor de 
levering van niet vrij toegankelijke jeugdhulp. 

Vervolg (procedure) 
De overeenkomst gelden voor de duur van één jaar (2016). Hiervoor is gekozen omdat er nog 
onvoldoende kennis en beschikbare data en onvoldoende zicht op de verwachte verdere afbouw van 
jeugdhulp om te beoordelen of inkopen voor een langere periode dan 1 jaar verantwoord is. In 2016 gaan 



we de arrangementsprijzen toetsen. Daarnaast zal ook in 2017 opnieuw een korting op het 
jeugdhulpbudget moeten worden opgevangen door de regio. 
Via de beleidsmonitor Sociaal Domein, en de reguliere verantwoordingsinstrumenten houden wij u op de 
hoogte van de ontwikkelingen van het jeugdstelsel, het zorggebruik en de uitnutting van de budgetten. 
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