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Programma 

• Welkom door de voorzitter, wethouder Liesa van Aalst

• Inleiding door wethouder Cees van Eijk

• Taakgerichte inkoop door Bianca den Outer Adviesbureau JB Lorenz

• Beelden uit de praktijk BSA Jeugdhulp en gemeenten, door Jeanette Vader 
en Agnes Reitsma

• Proces vaststelling regiovisies en inkoop 2023 door wethouder Cees van Eijk

• Afsluiting door de voorzitter, wethouder Liesa van Aalst



Taakgerichte uitvoeringsvariant 
in de jeugdzorg

Regio Amersfoort



Eerst een stukje achtergrond

In 2015 hebben we de jeugdzorg gedecentraliseerd uit drie verschillende 
financieringssstelsels:

- Jeugd & Opvoedhulp, gefinancierd door middel van subsidies vanuit de 
Provincie

- j-GGZ, gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet vanuit de 
zorgverzekeraars

- Zorg voor kinderen met een chronische aandoening, gefinancierd vanuit het 
Zorgkantoor (vaak PGB)



Gemeenten als financier en lokaal 
stelselverantwoordelijke

Vanaf 2015 kwamen deze drie jeugdzorg domeinen bij elkaar bij de 
gemeenten. Dat bood kansen om de zorg en ondersteuning integraal en op 
dezelfde manier te bekostigen. 

De regio Amersfoort heeft voor de complexe zorg voor jeugdigen en hun 
ouders besloten om de zorg te organiseren en te bekostigen op basis van de 
taakgerichte variant.



Welke varianten zijn er 
eigenlijk allemaal?
Er zijn 3 verschillende uitvoeringsvarianten die 
gemeenten kunnen hanteren om sturing en 
uitvoering te geven aan de 
verantwoordelijkheden vanuit de Jeugdwet en 
Wmo2015.

• de inspanningsgerichte bekostigingsvariant 
(ook wel P*Q-bekostiging genoemd)

• de resultaatgerichte bekostigingsvariant (ook 
wel outputgerichte bekostiging genoemd) 

• de taakgerichte bekostigingsvariant (ook wel 
lumpsum bekostiging genoemd). 



Even inzoomen op 
de taakgerichte 
uitvoeringsvariant

Definitie

“Er wordt een taak toegekend voor een vast 
budget, gericht op een specifieke (deel)populatie 
of opdracht waarbij de gecontracteerde 
aanbieder(s) de ruimte krijgt/krijgen om de 
invulling van de taak samen met de cliënt in te 
vullen.”

Het grootste verschil ten opzichte van de 
inspanningsgerichte- en resultaatgerichte variant 
is dat er voor de verantwoording bij de 
taakgerichte variant niet naar het aantal cliënten 
wordt gekeken, maar naar de populatie of de 
opdracht die is meegegeven aan de aanbieder. Er 
wordt niet betaald per handeling, cliënt of 
uitkomst, maar voor de dienst die beschikbaar is 
of waar gebruik van kan worden gemaakt.



Wat zijn de kansen van taakgerichte 
uitvoeringsvariant?
Als eerste:

Iedere variant, ook de taakgerichte uitvoeringsvariant heeft voor- en nadelen 
en bevat perverse prikkels. Er is niet 1 ”ideale” variant. 

De taakgerichte variant biedt een aantal kansen:

• ruimte om te doen wat nodig is, 

• ruimte voor innovatie, 

• duurzaam partnerschap, 

• lagere administratieve lasten en 

• financiële beheersbaarheid.



Wat zijn de 
risico’s?

- Onvoldoende financiele middelen

- Informatiepositie van gemeenten 

- Zorglandschap wordt ingekaderd 

- Onderaannemerschap kan 
administratieve lasten weer 
verhogen



Maar er zijn ook vragen:

Hoe zorg je ervoor 
dat innovatie 
geborgd is?

En hoe borgen we 
keuzevrijheid voor 

onze inwoners?



Welke 
randvoorwaarden 
zijn nodig voor 
succesvolle 
implementatie?

Visie

Partnerschap

Schaal en looptijd

Organisatie van toegang

Volwassen contractmanagement

Integrale aanpak



Wie gaf deze toelichting?

Mijn naam is Bianca den Outer van expertbureau jb Lorenz:

bianca@jblorenz.nl

Wij houden ons bezig met sturings- en bekostigingsvraagstukken in en rondom het sociaal 
domein. Ik verdiep mij met name in organisatie-overstijgende samenwerkingsverbanden. 

Voor de regio Amersfoort voerden wij in 2021 een onderzoek uit naar de taakgerichte 
bekostiging en de mate waarin transformatie gerealiseerd wordt. Daarnaast onderzochten 
we welke randvoorwaarden en omstandigheden belangrijk zijn voor de effectiviteit van de 
uitvoering van specialistische jeugdzorg in deze variant

mailto:bianca@jblorenz.nl


Stand van zaken BSA Jeugdhulp

24 juni 2021



Missie BSA Jeugdhulp

Onze missie: snel, eenvoudig en zo nabij mogelijk de juiste
hulp bieden aan jeugdigen en gezinnen in de regio 
Amersfoort met complexe problemen.  



Nieuwe werkwijze: start gebiedsteams

o 1 aanmeldpunt voor de verwijzers voor álle vragen aan BSA Jeugdhulp

o consultatie en advies

o één cliëntregistratiesysteem

o multidisciplinaire teams, verschillende expertises aanwezig

o vanuit gebiedsteams kunnen andere vormen van hulp worden ingezet



Onze werkwijze zichtbaar maken

• We doen wat nodig is: cliënt krijgt passende zorg met de juiste expertise, we 
redeneren niet vanuit ons aanbod

• Samen optrekken, gezamenlijke analyse met verwijzers

• Kort en aanvullend: we stappen er weer uit zodra het kan en benutten de 
veerkracht van jeugdige of gezin

• Werken vanuit het perspectief op veiligheid, vanuit de overtuiging dat zo thuis 
als mogelijk voor kind het beste is

• Ontwikkelen andere vormen van dienstverlening, bijvoorbeeld op de scholen





Taakgericht verantwoorden: tellen en vertellen 



Waar kijken we naar?

1. Stand en stroom

• Aantal unieke cliënten 
• Instroom/uitstroom 

2. Beschikbaarheid

• Wachttijd 
• Voorkomen uithuisplaatsing 
• Verkorten verblijfsduur crisis 
• Van zwaar naar licht
• Verkorte behandelduur verblijf

3. Ervaringen en kwaliteit

• Optimalisatie ambulante inzet 
gebiedsteams 

• Clientervaringen 
• Meerwaarde in de samenwerking  

professionals 
• Samen leren van complexe casuïstiek
• Aantal consultatievragen vanuit lokale 

verwijzers 

4. Budget

• Budgetuitnutting
• Aantal cliënten op basis van vonnis 

rechtbank 
• Aantal cliënten meerkostenregeling 



De eerste trends

• Minder zwaardere vormen van verblijf
• Meer zwaarder ambulant + trajecten duren langer
• Meer vraag, mede door Corona



De eerste ervaringen
Vanuit verwijzers: 
• Tevredenheid over onderling contact, inzichtelijk bij wie je moet zijn
• Consultatie & advies wordt gewaardeerd
• Discussie over scope BSA Jeugdhulp: niet alle ambulante hulp via BSA Jeugdhulp
• Zorgen over wachttijden

Vanuit de gebiedsteams BSA Jeugdhulp: 
• Pionieren is leuk, spannend maar ook best lastig
• Verschillende expertises bij elkaar, samen hebben we meer te bieden
• Gemakkelijker schakelen met lokale veld



Voorbeeld uit de praktijk


