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Samen werken aan een zachte landing van de Jeugd-GGZ

Na aanvaarding Jeugdwet in de Tweede en Eerste Kamers is duidelijk: Jeugd-GGZ moet onderdeel 
gaan vormen van het integrale systeem van de jeugdhulp.

Gemeenten en verzekeraars zijn in de loop van 2013 geruime tijd met elkaar in gesprek geweest 
om afspraken te kunnen maken over hoe de huidige uitvoerders van de inkoop van Jeugd-GGZ
(de verzekeraars) en de ontvangende partij (de gemeenten) kunnen samenwerken bij de transitie 
van de Jeugd-GGZ. Deze gesprekken hebben begin 2014 tot een onderhandelingsresultaat geleid dat 
voor beide partijen haalbaar en acceptabel was. 

Het voornaamste uitkomst van het onderhandelingsresultaat is:
•	 Gemeenten zijn opdrachtgever en budgettair eindverantwoordelijk voor de inkoop van de totale 

Jeugd- GGZ vanaf 1 januari 2015. 
•	 Dit betekent dat gemeenten de inkoop van de Jeugd-GGZ in 2014 moet starten.
•	 Gemeenten geven aan klaar te zijn voor de inkoop en voldoende capaciteit beschikbaar te hebben.
•	 Verzekeraars en gemeenten werken in de periode 2014-2017 samen aan een “zachte landing” van de 

Jeugd-GGZ. Dat betekent dat evenwicht wordt gezocht tussen:
•	 Enerzijds een zorgvuldige transitie waarin zorgcontinuïteit, beperking frictie en behoud van een 

goede infrastructuur voor de Jeugd-GGZ gegarandeerd moeten worden
•	 Anderzijds het zekerstellen dat wel de benodigde stappen worden gezet in de richting van de 

noodzakelijke innovatie van de zorg voor de jeugd. Dit zal vermoedelijk een aantal jaren gaan vergen 
en een meerjarige “transformatiestrategie” vragen van gemeenten

•	 Er wordt een landelijk Ondersteuningsprogramma Inkoop Jeugd-GGZ opgezet dat gemeenten 
ondersteunt, en vanuit haar landelijke monitorfunctie toezien op de voortgang van de implementatie 
van de Jeugd-GGZ.

Actieve kennisuitwisseling in de regio, tussen gemeenten en zorgverzekeraars vormt binnen de 
gemaakte afspraken een belangrijk element. Met de verzekeraars is overeengekomen dat zij in 2014 
een adviesrol gaan vervullen ter ondersteuning van de inkoop 2015. Deze adviesrol richt zich op de 
beleidsvoorbereiding (o.a. inventarisatie GGZ-markt) en de voorbereiding van de inkoop (meedenken 
bij opzetten inkoopbeleid en strategie). In de inkoop zelf (het contracteren van zorgaanbieders) zullen 
de verzekeraars geen uitvoerende rol hebben.

De adviesrol van verzekeraars is begroot op (maximaal) 40 adviesuren per regio. Deze informatiesheet is 
bedoeld als handreiking aan de Jeugdregio’s voor het zo effectief mogelijk inzetten van de 40 adviesuren.

Zo effectief mogelijk invullen van de 40 adviesuren van verzekeraars

Als randvoorwaarde vooraf is afgesproken is dat zowel zorgverzekeraars als  gemeenten per regio 
zorgden voor de juiste contactpersonen. Dit betekent dat het per regio duidelijk is:

•	 welke zorgverzekeraar de adviesrol invult, en welke contactpersoon de betreffende verzekeraar 
hiervoor aanstelt

•	 welke contactpersonen (gedacht wordt hier aan 2 á 3 personen) de gemeenten van de betreffende 
regio aanwijzen, om het contact met de verzekeraar aan te leggen en te onderhouden

Gemeenten (regio’s) hebben naar verwachting (ten minste) behoefte aan:
a. Inhoudelijke kennis over Jeugd-GGZ, en hoe deze kan worden ingekocht 
b. (Kwantitatieve) basisinformatie over de Jeugd-GGZ, (te verwachten) patiëntstromen (jeugdigen) en te 

verwachten zorgverlening
c. Regiospecifieke Jeugd-GGZ  marktkennis.
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Wij adviseren de regio’s de 40 adviesuren van de verzekeraar zo veel mogelijk in te zetten voor het 
overdragen en bespreken van de regiospecifieke marktkennis van de Jeugd-GGZ. In de andere 
informatiebehoefte zal zoveel mogelijk door gemeenten zelf, waar mogelijk met landelijke 
ondersteuning, worden voorzien. Hieronder volgt een toelichting.

A. Inhoudelijke kennis over Jeugd-GGZ, en hoe deze kan worden ingekocht
Het is aan gemeenten om – al of niet in regioverband - te organiseren dat zij tijdig over de benodigde 
inhoudelijke kennis over de Jeugd-GGZ te beschikken. In een aantal regio’s kan dit betekenen dat deze 
kennis nog zal moeten worden opgebouwd. 

Het Transitiebureau Jeugd en het Ondersteuningsprogramma Inkoop Jeugd zullen gemeenten hierbij 
ondersteunen;  de Masterclasses Jeugd-GGZ zijn in maart en april 2014 georganiseerd en zijn een 
voorbeeld van activiteiten. 

Vragen van gemeenten kunnen worden beantwoord via het Ondersteuningsteam decentralisaties (OTD), 
dit is de front-office. Gemeenten worden geadviseerd om alle vragen met betrekking tot de Jeugd-GGZ 
en hoe deze moet worden ingekocht, aan het OTD te richten. Het OTD zal zorgdragen voor verdere 
toegeleiding richting een antwoord, via het Ondersteuningsprogramma, de VNG of een van de 
kennispartners in het netwerk. Het Ondersteuningsteam Jeugd-GGZ is bereikbaar via otd@vng.nl 

Gemeenten wordt daarom geadviseerd dergelijke vragen niet aan de verzekeraar te stellen. Dit voorkomt 
ook dat beantwoording van dergelijke vragen ten laste gaat van de 40 adviesuren van verzekeraars.

B. Kwantitatieve basisinformatie over de aard en  omvang van Jeugd-GGZ
Gemeenten hebben behoefte aan kwantitatieve informatie over de aard en omvang van de jeugdzorg (en 
specifiek Jeugd-GGZ), die zij in goede banen zullen moeten leiden per 1/1/2015. In niet alle regio’s is deze 
basisinformatie verzameld. Verzekeraars beschikken vanuit hun kennis van de uitvoeringspraktijk van de 
afgelopen jaren over een hoeveelheid gegevens die hierbij behulpzaam zijn; deze gegevens worden door 
de verzekeraar niet regiospecifiek geadministreerd. Om tot een voor regio’s bruikbare informatieset per 
instelling per gemeente te komen vindt op landelijk niveau overleg plaats tussen ZN, VNG en Vektis. 

Gemeenten wordt geadviseerd vragen om verstrekken van dergelijke basisinformatie niet (op regionaal 
niveau) aan de verzekeraar te stellen. Dit voorkomt ook dat het verzamelen en ter beschikking stellen 
van dergelijke informatie ten laste gaat van de 40 adviesuren van verzekeraars.

C. Regiospecifieke marktkennis over de Jeugd-GGZ
De toegevoegde waarde van verzekeraars is vooral te verwachten is bij de advisering rond 
“regiospecifieke marktkennis over de Jeugd-GGZ”.

Hierbij valt de denken aan de volgende twee onderdelen. Deze lijst met onderwerpen is niet volledig 
maar geeft een aanzet: 

a. Aanbiedergerichte informatie en advisering van verzekeraars aan gemeenten: hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan:
1. Het ter beschikking stellen door verzekeraars van het – waar mogelijk regiospecifieke – 

zorginkoopbeleid en zorginkoopstrategieën, specifiek voor Jeugd-GGZ aanbieders. Bijvoorbeeld, 
welke Inkoopeisen worden er gesteld en waarom? Wie zijn er gecontracteerd?

2. Het doornemen van de grootste Jeugd-GGZ aanbieders in uw regio, en de specifieke aanpak die 
(meerjarig) richting deze grootste aanbieders is gekozen, en het resultaat daarvan.

3. Het doornemen van specifieke aanbiedergerichte thema’s (wat werkt wel, wat werkt niet?), ook als 
dit kleinere aanbieders betreft.

4. Algemene informatie en advisering over omgang met kleinere aanbieders en vrijgevestigden. Welk 
type afspraken kan redelijkerwijs worden gemaakt, en in hoeverre werken zulke afspraken wel of 
niet? 
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b. Beleidsthemagerichte informatievragen en advisering van verzekeraars aan gemeenten. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan:
1. Wat is de stand van zaken in de regio van de implementatie van de afspraken uit het landelijk 

bestuursakkoord GGZ in qhet algemeen en specifiek met betrekking tot Jeugd-GGZ? En wat zijn de 
resultaten van de inspanningen op dit vlak?

2. Hoe is in de regio de overgang verlopen met ingang van 1-1-2014 van omslag 1ste lijn/2de lijn naar 
basis GGZ en specialistische GGZ? Wat is de ervaring daarmee?

3. Advisering rondom hoe om te gaan met prestatieafspraken en tariefstrategie richting de regionale 
zorgaanbieders

4. Op welke manier oefent de zorgverzekeraar controle uit op afspraken die met gecontracteerde 
instellingen zijn overeengekomen?Op welke manier informeert de GGZ instelling de zorgverzekeraar 
over onderhanden werk?

5. Advisering rondom schadelastbeperking en besparingsmogelijkheden: waar kan achtereenvolgens 
winst geboekt worden met betrekking tot de  bezuinigingstaakstelling 5, 10 en 15%. Heeft de 
verzekeraar suggesties? Aan welke knoppen zou de verzekeraar specifiek in deze regio draaien?

6. Advisering rond hoe het afsluiten van DBC’s op 31 dec 2014 en informatieoverdracht op 1 jan 2015 
aan te pakken

7. Advisering rondom het in deze regio inrichten van de toegang (eerstelijn) en de strategie die te 
hanteren is richting de huisartsen met betrekking tot doorverwijsgedrag

8. Advisering rondom de beste manier om in deze regio de transformatie in de Jeugd-GGZ aan te 
pakken

Gemeenten wordt geadviseerd vragen de 40 adviesuren zo veel mogelijk in te zetten om dergelijke, vaak 
regiospecifieke vragen aan de verzekeraar te stellen.

Er is natuurlijk meer te bespreken dan bovenstaande, denk bijvoorbeeld aan hoe afspraken rond 
overgang 18-/18+ er uit kunnen zien. Landelijk worden hier vraagstukken uitgewerkt die van invloed 
kunnen zijn op deze afspraken, communicatie hier over volgt. De vraag is dan of dit tot regiospecifieke 
marktkennis over de Jeugd-GGZ moet worden gerekend, en daarmee ten laste zou moeten komen van 
de 40 adviesuren. En zo zijn er meer onderwerpen te bedenken. Wij adviseren gemeenten kritisch te 
bezien welke soort vragen ze nu essentieel vinden om via de 40 adviesuren beantwoord te krijgen, 
en daarop te focussen.

Je zou er als gemeente voor kunnen kiezen om de gesprekken als volgt in te richten: 
•	 Indicatief 8 uur: reserveren voor initiële informatieuitwisseling, kennismaking en bespreking  

verstrekte informatie

•	 Indicatief 16 uur: reserveren voor aanbiedergerichte informatie en advisering, zoals boven aangegeven

•	 Indicatief 8 uur: reserveren voor beleidsthemagerichte advisering, zoals boven aangegeven

•	 Indicatief 8 uur: reserveren voor alle overige restvragen, advisering en overdracht/afsluiting.
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Wat moet een gemeente nu doen?

Ter voorbereiding op de adviesgesprekken met de verzekeraar moet je als gemeente het volgende doen: 
•	 Zorgen ervoor dat de juiste gemeentelijke contactpersonen bekend zijn: maximaal drie per jeugdzorg-

regio die namens de gemeenten in die regio het gesprek met de verzekeraar aangaan. Het overzicht 
ontvangt u via het OTD van de VNG. 

•	 De in deze notitie besloten suggestie van indeling van de 40 adviesuren snel in de achterban af te 
stemmen en te delen

•	 Voor regio’s die al relatief goed zijn geïnformeerd over de Jeugd-GGZ: zo snel mogelijk (april 2014) 
melden bij de verzekeraar

•	 Voor regio’s die nog een kennisachterstand hebben op het gebied van de Jeugd-GGZ: zo snel mogelijk 
werken aan die kennisachterstand (via ondersteuning uit het Ondersteuningsprogramma) en afspraken 
met de verzekeraar maken voor mei of juni 2014 

Als algemene tip geldt: zorg voor goede inhoudelijke voorbereiding van de contactpersonen namens de 
regio, deel de 40 adviesuren praktisch in, werk met een duidelijk stappenplan of vragenlijst. 

Voor alle overige vragen verwijzen wij naar het Ondersteuningsprogramma Jeugd-GGZ via otd@vng.nl.
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