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1. Inleiding

Vanaf 2018 kopen deze gemeenten gezamenlijk de regionale specialistische jeugdhulp in de 

vorm van een arrangementenmodel in. In 2022 is de inkoop van de specialistische jeugdhulp 

aanbesteed. De nieuwe inkoop wordt per 1 januari 2023 van kracht.

Het Afwegingskader Arrangementenmodel geeft een toelichting op het werken met het 

arrangementenmodel en is bedoeld als naslagwerk hoe tot een arrangement te komen. De 

nieuwe inkoop vraagt om een nieuw afwegingskader, toegesneden op de nieuwe spelregels. 

2. Gevraagd besluit 

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot:

- De vaststelling van het geactualiseerde Afwegingskader Arrangementenmodel;

- Mandaat aan het Directeurenoverleg om de definitieve versie later dit jaar vast te stellen

en 

- De implementatie van het Afwegingskader Arrangementenmodel per 1-1-2023 als 

bindend document voor gemeenten en aanbieders.

Dit besluit is een hamerstuk.

3. Toelichting 

Arrangeurs (zij die een arrangement afgeven) maken mede gebruik van het afwegingskader om 

tot een arrangement voor een jeugdige te komen. De nieuwe inkoop vraagt om een nieuw 

afwegingskader, toegesneden op de nieuwe spelregels. 

De teksten in het nieuwe kader zijn aangepast op basis van de nota’s van inlichtingen. Ook de 

tarieven zijn aangepast. Er is (meer) aandacht voor de casusregisseur en haar/zijn rol. Het 

document geeft een toelichting op de systeem-, prestatie- en flexaanbieders. Tenslotte is er een

veelheid aan tips en suggesties verwerkt om de leesbaarheid van het document te vergroten. 

Daarnaast is veel energie gestoken in het beter structureren van het afwegingskader, zodat de 

structuur van het kader in lijn is met de stappen die worden doorlopen in de online 

arrangementenmodule om tot een arrangement te komen. Dit om de leesbaarheid (en daarmee 

de bruikbaarheid) voor de gebruiker te vergroten.
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Bijgevoegde versie van het afwegingskader gaat uit van de huidige structuur van productcodes. 

Binnenkort start een aparte werkgroep om een advies uit te brengen over het werken met 

productcodes. Na besluitvorming, wordt het afwegingskader hierop aangepast.

4. Consequenties

Consequenties voor inkoop/bekostigingsmodellen GRJR en MVS:

Het afwegingskader richt zich op de inkoop vanaf 2023 voor de 12 gemeenten in de GRJR.

Het kader zal niet voor de MVS-gemeenten gelden.

Financiële consequenties: 

geen.

Personele consequenties: 

geen.

Juridische consequenties: 

geen.

5. Vervolgprocedure

Bijgevoegd document is een eerste versie van het nieuwe afwegingskader 

arrangementenmodel. Deze is tot stand gekomen met input van toegangsmedewerkers, 

contractmanagers en leden van de werkgroep afwegingskader.

Openstaande punten in het document zijn tekstuele aanscherpingen (bijvoorbeeld paragraaf 

4.3, 4.4 en 4.5), die we ook in de afstemming met aanbieders definitief vorm willen geven. 

Daarnaast zijn er spelregels en werkwijzen die duidelijk moeten zijn, voordat ze in het kader 

opgenomen kunnen worden. Denk aan jeugdzorg plus (waarover begin oktober duidelijkheid is) 

of de spelregels bij het inschakelen van flexaanbieders.

Na vaststelling wordt het document mede gebruikt bij de opleiding van toegangsmedewerkers 

voor de nieuwe inkoop. Ook wordt het document afgestemd met aanbieders. Opmerkingen en 

tips naar aanleiding van beide trajecten, worden verwerkt in een definitieve versie van het kader.

De definitieve versie is in november 2022 beschikbaar. Het voorstel is dat deze versie door het 

Directeurenoverleg wordt vastgesteld.

Communicatie:

De definitieve versie van het afwegingskader arrangementenmodel wordt in november 2022 op 

de site van de GRJR geplaatst, maar is al eerder in concept beschikbaar voor de opleidingen bij

gemeenten en voor afstemming met aanbieders.

Planning:

De definitieve versie van het afwegingskader arrangementenmodel is beschikbaar in november 

2022. Het nieuwe afwegingskader treedt per 1 januari 2023 in werking.
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