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Transitie achter de rug, en nu? 
De decentralisatie van de jeugdzorg zit erop. We zijn nu anderhalf jaar verder. Om een zo 

zacht mogelijke landing te maken, hebben veel regio’s ervoor gekozen het inkoopmodel, de 

productcodes en contractvoorwaarden die golden onder de AWBZ, Zorgverzekeringswet en 

de Provinciale Jeugdzorg op hoofdlijnen over te nemen. Gemeenten en zorgaanbieders 

leren elkaar steeds beter kennen. We spreken steeds meer elkaars taal. 

 

Maar er is nog een wereld te winnen! We willen meer sturen op resultaat en beperking van 

administratieve lasten. De overeenkomsten moeten de ruimte bieden voor de generalist 

(opvoedondersteuner, CMD of PlusTeam), zorgaanbieder en het gezin om volledig op maat 

een hulpverleningsplan te maken. We houden daarom tijdens deze conferentie samen met 

aanbieders de productendienstencatalogus en het bekostigingsmodel tegen het licht.  

 

We verkennen drie inkoopmodellen: 

1. De regio Eindhoven werkt met een sociaal domeinbrede productindeling en profielen 

die de afzonderlijke domeinen Jeugd, Wmo en Participatiewet overstijgen;  

2. Regio West Brabant West onderscheidt negen zorgprofielen voor de 

gespecialiseerde jeugdhulp en biedt resultaatgerichte zorgarrangementen. Kijk op 

www.jeugdhulpwbw.nl.  

3. De VNG formuleert standaard productcodes geënt op de productindeling die gold 

vóór de transitie. Lees meer over standaard productcodes op VNG.nl. 

 

Daarnaast onderzoeken we drie uitvoeringsvarianten voor de bekostiging: 

1. Inspanningsgericht 

2. Outputgericht 

3. Taakgericht 

 

Lees meer in de Handreiking uitvoeringsvarianten iWmo en iJw van de VNG. Werken 

volgens deze handreiking wordt van harte aanbevolen door VNG, ActiZ, BTN, Federatie 

en  

Dommelvallei+ 

http://www.jeugdhulpwbw.nl/
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/productcodes-iwmo-en-ijw/productcodes-iwmo-en-ijw
https://vng.nl/files/vng/20150812-handreiking-uitvoeringsvarianten-iwmo-ijw.pdf
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Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VGN. Lees ook Inkoop Jeugd-GGZ, 

DBC's en uitvoeringsvarianten vanaf 2018 op VNG.nl.  

 

We mikken op invoering van een nieuw model per 1 januari 2018. Afstemming met de 

inkoopmodellen van de Wmo, omliggende regio’s en landelijke standaarden zijn daarbij voor 

Peel 6.1 en Dommelvallei+ belangrijke uitgangspunten.  

 

Voor wie 
De bijeenkomst is bedoeld voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders in de regio Zuidoost 

Brabant en omliggende regio’s. Het programma is vooral interessant voor medewerkers die 

betrokken zijn bij inkoop, bedrijfsvoering of financieel management. Ook bestuurders en 

beleidsmedewerkers zijn welkom. 

 

Programma   

12:30  Ontvangst met koffie en thee 

 

13:00  

 

 Opening - wethouder Margreet de Leeuw, gemeente Helmond 

 Inkoopmodellen en uitvoeringsvarianten in Nederland  
- Miranda de Gouw, landelijk programma i-Sociaal Domein 

 Eisen aan een nieuw model. Verkenning van drie modellen op hoofdlijnen  
– Martijn Schut, inkoop Peel 6.1. 

 

 

14:00  

 

Werksessie 

 

Model West 

Brabant West 

 

   Werksessie 

 

Model 

Eindhoven 

 
 

 

   Werksessie 

 

Model VNG 
 

 

 

15:00  Pauze 

 

15:15  

 

Werksessie 

 

Model West 

Brabant West 

 

    Werksessie 

 

Model 

Eindhoven 
 

 

   Werksessie 

 

Model VNG 
 

 

 

Werksessie 

 

j-GGZ in relatie tot 

drie modellen en 

uitvoeringsvarianten 

 

16:15  

 

 Terugkoppeling uit werksessies 

 Conclusies 

 Afsluiting door wethouder Hanneke Balk, gemeente Waalre 

 

17:00 Afsluiting met een drankje 

 

Aanmelding 
Klik hier om u aan te melden. Vermeld uw naam, organisatie en voorkeur voor twee 

werksessies waaraan u wilt deelnemen. Gelieve uiterlijk 17 juni aan te melden! 

https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/nieuws/inkoop-jeugd-ggz-dbcs-en-uitvoeringsvarianten-vanaf-2018
https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/nieuws/inkoop-jeugd-ggz-dbcs-en-uitvoeringsvarianten-vanaf-2018
mailto:secretariaatzo@helmond.nl?subject=Aanmelding%20conferentie%20jeugdhulp%2029%20juni%20&body=Vermeld%20NAAM%20DEELNEMERS(S),%20ORGANISATIE%20en%20aan%20welke%20TWEE%20SESSIES%20u%20wilt%20deelnemen.

