MAATREGELEN GRIP OP (UITGAVEN) JEUGDWET 2020 EN VERDER (CONCEPT)

Sociaal Team

Samenwerken

Toegang en regie

Inkoop en contract

Preventie

Preventie

Preventie

Preventie

Integrale aanpak preventie en goede aansluiting op het voorveld
Samenwerking welzijn en zorgaanbieders (Netwerk verkennen en verbinden)
Transformatie

Transformatie

Transformatie

Transformatie

Transformatie in gezamenlijkheid met diverse partner, tijdens stuurgroep overleggen
Netwerk zorg en ondersteuning
Continueren inzet transformatie
Sociaal Team

Samenwerkingspartners in
transformatie

Transformatie in Toegang zorg
en regie aanscherpen

Transformatie inbedden in
inkoop 2022

Aanbod zorg en ondersteuning

Aanbod zorg en ondersteuning

Aanbod zorg en ondersteuning

Aanbod zorg en ondersteuning

Jeugdhulp naar de voorkant
 Begeleiding
 Jeugd en opvoedondersteuning
 Basis GGZ (uitbreiden naar SGGZ,
ambulantisering GGZ)

Anders zorgen
Doorontwikkeling Sociaal Team
Sturing

Actiever samenwerken met
partners in zorg en
ondersteuning





Huisartsen,
Onderwijs,
Zorgaanbieders
GI's
Sturing

Aanscherpen toegang en regie
 Normaliseren, demedicaliseren en
accepteren
 Anders zorgen (kostenbewustzijn
toegang)
 Alternatief Nee, tenzij…
 Kostenbewustzijn toegang
 Regie op jeugdhulp na indicatie

Inkoopkader 2022 (SOJ)





Inkoopmethodiek
Alternatief indicatiestelling?
Alternatieve herindicatieroute?
Doelen vastleggen, zodat daar op
gestuurd kan worden

Contractmanagement

Sturing

Sturing

Monitoring (kwalitatief en kwantitatief) ten behoeve van sturing
Driehoeksoverleg Serviceorganisatie en stichting jeugdteams om monitoring te bespreken
Kansen en meerwaarde







Meer lokaal (doordecentralisatie)
Integraal
Gemakkelijker afschalen
Minder bureaucratie
Zicht op inhoud en zorg
Risico's en aandachtspunten

 Team wordt (te) groot (nieuwe
inrichting/positionering)
 Draagvlak in de regio voor beweging
 Maken van afspraken met
regiogemeenten over financiering
 Boeggolf

Kansen en meerwaarde

 We kunnen van elkaar leren.
Ervaringen, innovatie projecten
 Beter netwerk creëren
 Mee in meer lokaal
 Zicht op wat er speelt
Risico's en aandachtspunten

 Samenwerkingswens van 10
gemeenten, zorgaanbieders overbelast
 In de knel ene zorgaanbieder wel
partner, andere niet
 Intensief

Kansen en meerwaarde

 Niet meer uitgeven aan onnodige
kosten
 Geen onnodige labels meer
 Doen waar de jeugdwet voor bedoeld
is inzetten
Risico's en aandachtspunten

 Onrust in het dorp door weigeren van
('onzin')zorg
 Onrust bij zorgaanbieders door meer
regie en minder cliënten
 Wachtlijst?
 Intensieve toeleiding

Kansen en meerwaarde

 Ervaring omzetten in nieuwe
afspraken
 Meer sturing
 Meer grip op herindicaties
 Meer mogelijkheid tot 'afdwingen'
transformatie
Risico's en aandachtspunten

 Aanvullende afspraken contracten
van 10 gemeenten, zorgaanbieders
overbelast
 Onbekende effecten
(olifantenpaadjes)

