
Zorgprogrammaplan 

Inkoop Jeugdhulp 2021, 2022 en 2023 



Verzoek aan de raad

- De kaders vast te stellen van het zorg programmaplan.



Punten vanuit het coalitieakkoord 

• De jeugdhulp regionaal inkopen en zetten in op samenwerking.

• De wachttijden voorkomen. 

• Prestatiegerichte afspraken maken met de zorgaanbieders. 

• De zorg meer integraal aanbieden. 



Strategie voor de inkoop

- Er wordt gefaseerd naar de inkoop opgaven gekeken
     ( hierdoor kunnen we gerichter prestaties formuleren) 

- Er wordt gefaseerd ingekocht. 
     ( hiermee voorkomen we onnodige administratieve lasten)

- We kopen de jeugdhulp regionaal in.
     ( samen met de Leidse regio en Duin en Bollenstreek) 
     



Wonen met behandeling |

Voor de  Duin en Bollenstreek gaat het om gemiddeld 127 cliënten, met een 
gemiddelde prijs van € 43.300
De grootste aanbieders in en zijn verantwoordelijk voor 85% van de omzet 
in dit segment



Wat willen we bereiken? 

• First time right; aantal doorplaatsingen naar beneden, in 1 keer goed

• Meer ambulant sering, ipv behandeling waarbij een jongeren uit huis 
wordt geplaatst.

• Meer ketensamenwerking tussen de aanbieders. 



Wonen 

In de Duin en Bollenstreek gaat het om 156 jongeren en per jongeren kost 
een gemiddeld woonplek € 17.000

De twee grootste aanbieders verdelen de helft van de omzet in dit segment. 
De gemiddelde kosten per cliënt lopen sterk uiteen



Wat willen we bereiken?

• Uithuisplaatsing van jongeren worden zoveel mogelijk voorkomen. 
• Jongeren krijgen direct een passende plek en worden niet verplaatst, de 

zorg komt naar de jongeren toe. 
• Het  creëren van gezinshuizen. 
• We willen een verschuiving creëren van wonen met behandeling, naar 

direct een goede woonplek. 



Dagbesteding en dagbehandeling 

• Het aanbod en de aanbieders in het segment dagbesteding of 
dagbehandeling varieert in de regio’s

• Binnen dit aanbod is er een goede link met het passend onderwijs. 
• Voor de Duin en Bollenstreek gaat het om gemiddeld 201 jongeren en de 

gemiddelde prijs is € 11.440,00. 



Wat willen we bereiken?

• We willen dat jongeren sneller doorstromen richting het onderwijs of 
regulier kinderopvang. 

• Geïntegreerde jeugdhulp op het onderwijs. 
• Betere samenwerking met het onderwijs. 



Ambulante hulpverlening

• Deze hulpverlening heeft het grootste aantal aanbieders, het grootste 
volume en de laagste gemiddelde kosten per cliënt

• In de Duin en Bollenstreek gaat het om 3721 jongeren en de gemiddelde 
prijs per  traject is € 4.600,00. 



Wat willen we bereiken? 

• Van gescheiden ambulante hulpvormen naar integrale ambulante 
jeugdhulp

• Ambulante hulpverlening wordt waar het kan genormaliseerd ( meer inzet 
in preventie) 



Randvoorwaarden voor de inkoop 

• Blijven investeren in preventie;
• Integrale toegang ( april 2020 naar de raad);
• Samenwerking met onderwijs versterken;
• De aansluiting met wmo, participatie, volksgezondheid, sport, 

cultuur en wonen versterken.


