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Mededeling van de Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond
Het Algemeen Bestuur van de Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond heeft op 20
maart 2017 unaniem besloten om met ingang van 1 januari 2018 te gaan werken met
resultaatgerichte inkoop van jeugdhulp. Deze beslissing markeert de omslag van een
inspanningsgerichte systematiek, waarbij producten centraal staan, naar de inkoop en
afrekening op resultaten. Deze wijze van inkopen is niet van toepassing op de crisishulp en de
gecertificeerde Instellingen.
Voor onze cliënten zal dat betekenen dat de lokale teams, na de vraaganalyse, op drie
resultaatgebieden doelen formuleren:
R1. Steunen van het sociaal en persoonlijk functioneren van de jeugdige;
R2. Herstel, vermindering, stabilisatie stoornis jeugdige;
R3. Opvoeding, versterken mogelijkheden ouders.
Waar nodig kan het arrangement worden aangevuld met de ondersteuningselementen.
O1. Vervangende opvoeding;
O2. Daghulp-/besteding;
O3. Mantelzorgondersteuning.
Combinaties van resultaatgebieden en eventueel ondersteuningselementen vormen tezamen
het jeugdhulparrangement.
De Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond hebben met elkaar de overtuiging dat
invoering van resultaatgerichte jeugdhulp een belangrijke bijdrage gaat leveren in het behalen
van de doelstelling om zoveel mogelijk kinderen kansrijk, veilig en gezond op laten groeien,
hun talenten laten ontwikkelen en hen naar vermogen laten deelnemen aan de samenleving.

Dit zijn belangrijkste voordelen van deze resultaatgerichte manier van werken zijn:
• Het legt de nadruk op het te bereiken resultaat i.p.v. de te leveren inspanning waardoor de
hulp effectiever zal worden;
• Integrale levering gaat voorkomen dat meerdere trajecten naast elkaar lopen met
onduidelijke coördinatie;
• Duidelijke positionering van opdrachtgeverschap voor de lokale teams;
• Meer ruimte voor aanbieders en professionals op het vormgeven ‘hoe’ het resultaat het
best bereikt kan worden;
• Prikkel om tijdig af te schalen, andere oplossingen te zoeken;
• Eenvoudige, doeltreffende facturatie, betaling en verantwoording;
• Transformatie aanbod (betere, meer samenhangende hulp tegen reële prijs i.p.v.
langlopende P X Q trajecten);
• Ondersteunend is aan de transformatieagenda.
In vervolg op de beslissing van het Algemeen Bestuur zal de aanbesteding ‘Resultaatgerichte
jeugdhulp voor de Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond’ starten met de
publicatie van de bestekstukken. Deze zal naar verwachting plaatsvinden op 31 maart a.s..
Nadere informatie is te vinden op www.jeugdhulprijnmond.nl. Meer informatie over de
aanbesteding van specialistische jeugdhulp is te vinden op https://www.tenderned.nl.

