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Holland Rijnland stuurt op transformatie 
 
Sturing op de transformatie vindt plaats door: 

 
 Partnerschap & Opdrachtgeverschap versterken (in 

gesprek zijn) 
 Monitoring & verantwoording 
 Bekostiging 
 

Deze presentatie gaat in op het thema bekostiging 
 

 
 

 
 



3 

Stand van zaken 

 Inspanningsgerichte bekostigingssystematiek 
 

 Concept notitie inhoudelijke uitgangspunten bekostigingssystematiek 
 
 Informatie-uitvraag naar aanbieders 
 
 Wijziging bekostigingssystematiek is vastgelegd in overeenkomsten 

 
 Invoering nieuwe bekostiging uitgesteld tot 1-1-2018 

 
 Ambulante jeugdhulp individueel te wijzigen per 1-1-2018. 
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Bekostiging draagt bij aan regionale visie 
‘Hart voor de Jeugd’ 

 

 “Iedereen doet mee” 
 Uitgangspunten 1 gezin 1 plan 

 Versterk de zelfregulering van gezinnen 
 Investeer in samenwerkingsrelatie met gezin 
 Werk multi systemisch 
 Versterk het sociaal netwerk 
 Werk planmatig en doelgericht 
 Zorg voor continuïteit  

 
 Inhoudelijke beleidsuitgangspunten 

 Inzetten op integraal beleid  
 Afschalen en normaliseren: doen wat nodig is, zo zwaar als nodig en zo 

licht als mogelijk 
 JGT als basis van de transformatie 
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Opgaven voor de bekostiging en 
uitgangspunten (1) 
 
 Bevorderen “doen wat nodig is”:  

 Een hulpverlener heeft de ruimte om de hulp in te zetten die 
nodig is 
 

 Bevorderen vanuit expertise inzetten wat nodig is:  
 Meerdere hulpverleners kunnen hulp bieden aan dezelfde 

cliënt. 
 

 Bevorderen van het kunnen inzetten van de juiste expertise  
 Incidentele en flexibele inzet voor cliënten is mogelijk 

 
 Bevorderen integraliteit  

 Een hulpverlener kiest vanuit inhoud de beste integrale 
oplossing 
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Opgaven voor de bekostiging en 
uitgangspunten (2) 

 Innovatie is mogelijk in de bekostiging 
 Vernieuwende initiatieven kunnen worden bekostigd. 
 Beloning (kostenbesparende) initiatieven is mogelijk. 
 

 Bevorderen inzicht in inzet jeugdhulp, uitputting budgetten en 
cliëntstromen 
 Zorgverlener verantwoordt inzet per cliënt – transparant 

 
 Realiseren passende zorg binnen budget 

 Reële (maar scherpe) tarieven 
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Bekostigingssystematiek  
Holland Rijnland 

 Geen ideale bekostigingssystematiek 
 Inspanningsgerichte bekostiging op basis van de inzet van de 

professional.  
 

 Passend all-in-tarief bij de competentie, functie en CAO 

salariëring van een medewerker verhoogd met de noodzakelijke 

uitvoeringskosten (overhead).  

 
 Inzetbaarheid (productiviteit) wordt genormeerd en meegewogen 

bij het bepalen van het tarief.   
 Sturen op doeltreffendheid en doelmatigheid 
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Ambulante jeugdhulp individueel  

 Tarief per functieniveau  
 MBO 
 HBO 
 WO 
 WO+ 
 Medisch specialist  
 

 Norm contractueel afgesproken - monitor 
 Personele mix,  gemiddelde kosten per jeugdige/gezin en percentage indirecte 

tijd.  

 

 De zorgaanbieder factureert maandelijks de personele inzet voor 
de jeugdige op de verschillende functieniveaus.  
 

 Directe en indirecte cliëntgebonden tijd beide mogelijk.  
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Overeenstemming over de componenten 
Categorie Component tariefopbouw Toelichting Waarde  

Opslagen op de totale personeelskosten per fte:   

Overhead 

personeel 

Leidinggevenden en staf zorg 

(personeel) 

Personeelskosten leidinggevenden zorg 

Personeelskosten ‘zorgstaf’ 

7% 

(Echte) Overhead 

(personeel) 

  

Personeelskosten echte overhead (Raad van 

Bestuur/directie, de medewerkers die 

werkzaam zijn op het directiesecretariaat, 

beleidsmedewerkers, medewerkers innovatie, 

medewerkers kwaliteit) 

Personeelskosten P&O, salaris- en financiële 

administratie 

12% 

Overige 

kosten 

(materieel) 

Patiënt en bewonergebonden 

kosten (materieel) 

Hieronder vallen onder andere de materiele 

kosten voor genees- en verbandmiddelen, 

therapieën en begeleiding (dagbesteding). 

1% 

Algemene kosten (excl. 

automatisering), dotaties en 

vrijval voorzieningen (materieel) 

Hieronder vallen onder andere de materiele 

kosten voor kantoor-benodigdheden, telefonie, 

dienstreizen, belastingen en verzekeringen. 

7% 

Onderhoud, energie en 

automatisering (materieel) 

Onderhoud en energiekosten 

Automatiseringskosten 

5% 

Kapitaallasten  Rente, afschrijving, huur en leasing 2% 



10 

Voorbeeld kosten voor een fte 

 
 

CAO Jeugdzorg 2016 
Salarisschaal 10 Aantal eenheid salaris 
Maandsalaris      €       3.947  
% van max salarisschaal 10 96 %  €       3.789  
Jaarsalaris  12 maanden  €     45.468  
ORT 0 %  €     45.468  
Vakantietoeslag 8 %  €     49.106  
Eindejaarsuitkering 8,3 %  €     53.182  
Vitaliteitsbudget 79 * uurloon  €     55.094  
Werkgeverslasten  27 %  €     69.970  
opslagen op totale personeelskosten       
Directe kosten (materieel) 0 %  €            -    

Algemene kosten, onderhoud, energie, 
automatisering, dotaties en vrijval voorzieningen  9 %  €       6.297  
Leidinggevenden/staf zorg en echte overhead 
(personele kosten) 17,5 %  €     12.245  
Kapitaallasten  2 %  €       1.399  
 Totaal per fte    €     89.911  



11 

Voorbeeld uren inzet per fte 

Uren schaal 10 Aantal Eenheid   Uren 
Per week       36 
Bruto Jaartaak       1877 
Feestdagen 7  dagen 50,4 1827 
Vakantie 144 uren 144 1683 
Verlofbudget 56 uren 56 1627 
Vitaliteitsbudget 55+ 0 uren 0 1627 
ziekte 4 % 67,3 1562 
          
Scholing 8 dagen 57,6 1504 
Overleg 1,5 uur per week 78 1426 
Reistijd 5 % 71,3 1355 

Reistijd in minuten per uur 3,0       
Netto directe tijd       1355 
Productiviteit (netto directe tijd/bruto Jaartaak) 72,2% 



12 

Werkwijze en planning 

Holland Rijnland bepaalt en onderbouwt tarieven voor de nieuwe 
bekostigingssystematiek (ambulante jeugdhulp individueel). 
  
Overeenstemming over kostenstructuur en kostenopbouw in samenspraak met 

zorgaanbieders. 

 
 
 
 
 

Onderwerp Datum 
Startbijeenkomst (ontwikkeltafel) 17-1-2017 
Werkgroep met aanbieders – 2 bijeenkomsten Week 5 en 

week 8 
Verwerken informatie en analyse Week 5 - 17 
Bespreken concept voorstel op overlegtafel Week 13 
Verwerken input n.a.v. concept voorstel Week 13 - 17 
Publiceren notitie en tarieven 15-05-2017 
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Opdracht werkgroep 
Holland Rijnland wil het volgende bereiken in de werkgroep: 
 
 Inzicht in de te onderscheiden functieniveaus (per sector) 
 Inzicht in aantal uren per functieniveau (per sector) 
 Overeenstemming over onderliggende kostencomponenten en 

netto inzetbaarheid van medewerkers 
 

Daarnaast stellen we de volgende onderwerpen ter discussie: 
 Sturing op het nieuwe bekostigingsmodel  
 De wijze waarop om gegaan kan worden met innovatie 
 Het stimuleren van de kwaliteit 
 Administratieve impact 
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Deelname gevraagd aan werkgroep(en)  
voor twee bijeenkomsten 

 Holland Rijnland nodigt uw organisatie uit om deel te nemen aan een 
werkgroep, waarbij nader ingegaan wordt op de 
bekostigingssystematiek bestaande uit de kostenopbouw en 
kostenstructuur 

 

 Uw aanmelding ontvangen wij graag via jeugdhulp@hollandrijnland.nl 
 

 Twee werkgroepbijeenkomsten in week 5 en week 8. 
 Bijeenkomst 1: 

 Per product bespreken aantal uren per functieniveau 
 Sturing op het nieuwe bekostigingsmodel 
 De wijze waarop om gegaan kan worden met innovatie 

 Bijeenkomst 2:  
 Overeenstemming bereiken over de te onderscheiden functieniveaus en 

ureninzet en waar nodig differentiatie mbt deze 2 componenten tussen 
zorgaanbieders. 

 

mailto:jeugdhulp@hollandrijnland.nl


www.hollandrijnland.nl 

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Tevlingen, Voorschoten en Zoeterwoude 

http://www.hollandrijnland.nl

