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Betreft: advies Inkoopstrategie Jeugdhulp 2022 regio Lekstroom
Voorbereid door PSIJ-werkgroepleden: Gerlinda Kortenhoeven en Henk Jansen.
Geacht college,
U heeft ons gevraagd een advies uit te brengen op de conceptnota Inkoopstrategie
Jeugdhulp 2022.
Het is mooi dat er bij deze inkoopstrategie geen bezuinigingsopdracht is neergelegd en dat
er juist op innovatie wordt ingezet. Ook wordt er benadrukt dat er (meer) mogelijkheden voor
maatwerk zullen komen en dat er geen jeugdigen tussen de wal en het schip mogen vallen.
Onderstaand zullen wij per aandachtspunt trachten uw vragen te beantwoorden.
1. 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?
De visie is mooi en doordacht. Juist de mogelijkheid voor maatwerk en de visie dat geen
jeugdigen tussen de wal en het schip mogen vallen beoogt oog voor de jeugdigen. Wel zou
de uitwerking specifieker en concreter mogen, graag zagen wij dit nader uitgewerkt.
2. 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?
De segment indeling lijkt logisch en daar kunnen wij ons in vinden.
3. 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?
Wij zijn benieuwd hoe het sociaal team zelf tegen deze ontwikkelingen aan kijkt. Hebben zij
voldoende kennis en bezetting? Ook vragen wij aandacht voor de overbruggende periode
van doorverwijzing en werkelijke begeleiding, zodat verergering van de situatie beperkt kan
worden.
In de vergadering van het PSIJ is ook gesproken over de dubbele pet die het Sociaal Team
gaat krijgen door zowel de indicerende als de regierol. Wij pleiten ervoor zorg te dragen dat
deze rollen niet met elkaar gaan conflicteren.
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Voor de regiefunctie van het sociaal team, als deze is samengevoegd met het jeugdteam,
zien we een aandachtspunt voor het behartigen van de belangen van de kinderen.
Graag zagen wij uitgewerkt hoe er gewaarborgd kan worden dat het Sociaal team voor de
kinderen gaat staan als ook de ouders cliënt zijn van het ST.
Overige aandachtspunten/opmerkingen:
- Wij zijn benieuwd naar de cijfers per gemeente en of er een vergelijking te trekken is.
- Veel jongeren uit de jeugdhulp met verblijf zijn 18+. Mooi dat er voor deze jongeren een
toekomstplan komt. Als aandachtpunt hierbij zien we wel dat, gezien de problematiek en
kwetsbaarheid van deze doelgroep, een te vroege uitstroom juist tot een grotere kans tot
'ontsporen' kan leiden. Hierdoor is juist ook de beweging de laatste jaren ontstaan om
verlengde jeugdzorg makkelijker te maken.
- Voor de jeugdhulp op school wordt gekozen voor een beperkt aantal aanbieders. Een risico
zou kunnen zijn dat hierdoor bepaalde specialisaties en daardoor kwaliteit gemist gaat
worden. Ook hiervoor graag een uitwerking om dit te waarborgen.
- Van zorgaanbieders wordt gevraagd om duidelijkheid te geven over de wachtlijsten. Wij
zouden graag willen weten wat de gemeente als redelijke wachttijden ziet en hoe hierop
gestuurd kan gaan worden.
- In 2022 verandert het woonplaatsbeginsel. Graag zagen wij beschreven of hier al rekening
mee is of wordt gehouden, met name de gevolgen ten aanzien van de inkoop.
- Wij zien nergens de gevolgen van Covid-19 vermeld, terwijl de cijfers aantonen dat er een
verhoogde vraag naar jeugd GGZ is. Hoe is de ervaring in de gemeentes en wat zijn de
verwachtingen voor de toekomst? Wordt hier rekening mee gehouden bij de
inkoopstrategie?
- Tot slot, bij deze inkoopstrategie is geen rekening gehouden met mogelijk (eenmalig) extra
gelden vanuit de overheid. Mochten deze gelden er daadwerkelijk komen, dan zien wij
graag een toezegging vanuit de gemeente dat deze middelen ook in zijn geheel aan de
Jeugdzorg besteed gaat worden.
Met belangstelling zien wij uw antwoord tegemoet.
Vriendelijke groet, namens het Platform Samenleving IJsselstein
A. Kwakkel, voorzitter
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