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Kernbedingen

De kern bestaat uit de kernbedingen van de overeenkomst. In de 
overeenkomst is sprake van twee verbintenissen:

 De opdrachtgever heeft recht op de levering van een bepaald 
product of dienst en betaalt daarvoor de opdrachtnemer

 De opdrachtnemer heeft recht op een betaling en levert daarvoor 
een product of dienst aan de opdrachtgever

Kern van de overeenkomst:

- Prijs

- Prestatie
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Maatregelen

Maatregelen  Transformatie

Wat is er nodig om zowel opdrachtgever als opdrachtnemer te 
faciliteren in

- Het uitvoeren van de kernbedingen

- De doelstellingen te bereiken

- De risico’s te verkleinen

Discussie aan overlegtafel!
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Doelstellingen

1. Inzetten op integraal beleid

2. Lokale sturing binnen regionale kaders

3. Doorontwikkeling JGT’s

4. Partnerschap en opdrachtgeverschap

5. Afschalen en normaliseren
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Inzetten op integraal beleid

Risico’s

 Onvoldoende gewerkt volgens 1G1P

 Onvoldoende samenwerking tussen aanbieders

 Onvoldoende verbinding tussen 18-/18+

 ….

Maatregelen

 Verplichte samenwerking bij aanpak multiproblem

 Aanbieders garanderen samen voldoende verblijfscapaciteit

 Altijd ‘perspectiefplan’  in behandelplannen

 ….
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Lokale sturing binnen regionale kaders

- Sturing op JGT’s

- Lokale inkoop Alphen en Kaag & Braassem
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Doorontwikkeling JGT’s

Risico’s

 ‘Regie’-vraagstuk onduidelijk

 Onvoldoende aansluiting tussen JGT’s en specialistisch aanbod

 Er wordt teveel doorverwezen / er worden te veel cliënten 
aangemeld bij / toegeleid naar specialistisch aanbod

 Producten/diensten aanbieders onvoldoende bekend

 ….

Maatregelen

 Regie bij JGT-er

 Voor de start hulptraject altijd gesprek cliënt-JGT-aanbieder

 Helder aanbod formuleren (max. 10 producten/diensten)

 Altijd overdracht naar JGT

 ….
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Partnerschap en opdrachtgeverschap

Risico’s

 Niet genoeg informatie beschikbaar om goed te kunnen sturen

 Te hoge administratieve lasten

 ….

Maatregelen

 Beter vormgeven contractmanagement en monitoring

 ….
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Afschalen en normaliseren

Risico’s

 Behandelingen zijn te lang en te zwaar

 Jeugdigen komen op verkeerde plekken terecht

 ….

Maatregelen

 10% verblijfscapaciteit ombuigen tot specialistische ambulante 
trajecten of andere verblijfsvormen dichterbij de eigen leefsituatie

 ….
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Planning overlegtafels 5 en 6 

 21 juni

Cliëntparticipatie

Transformatie

Aansluiting 18-/18+

 23 augustus

Bekostiging

Monitoring
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Planning overlegtafels 7 en 8

 13 september

Vervoer

Aansluiting Onderwijs – zorg

Bekostiging

Monitoring

 11 oktober

Definitieve resultaatovereenkomsten

Transformatie
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