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Geachte heer, mevrouw, 
 
Met deze brief informeert de TWO Jeugdhulp uw organisatie over de voorgenomen 
wijziging van de bekostigingssystematiek voor jeugdhulp naar een 
inspanningsgerichte bekostigingssystematiek. De wijziging is op 7 juni 2017 
vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg (PHO) Maatschappij van Holland 
Rijnland. Dit bindend advies aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland wordt 
op 6 juli 2017 formeel bekrachtigd. Deze bekendmaking geeft invulling aan artikel 
37.1 van de resultaatovereenkomsten ambulant en verblijf. Het PHO heeft als volgt 
besloten: 
 
Holland Rijnland voert een inspanningsgerichte bekostiging in voor de GGZ 

sector per 1-1-2018 en start een pilot bij Stichting Cardea Jeugdzorg 

 

 Per 1-1-2018 bekostigt Holland Rijnland aanbieders van jeugd-GGZ door middel 
van een inspanningsgerichte systematiek.  

 Daarnaast start de regio een pilot per 1-1-2018 bij Stichting Cardea Jeugdzorg. 
In deze pilot wordt gewerkt met een inspanningsgerichte 
bekostigingssystematiek. Het doel van deze pilot is om inzicht te krijgen in de 
inzet en het gebruik van jeugdhulp en best practices op te doen voor de 
implementatie van een dergelijke systematiek. 

 
Voor aanbieders uit de VG en J&O sectoren wordt een inspanningsgerichte 

bekostiging gefaseerd ingevoerd  

 

 Holland Rijnland voert de bekostigingswijziging gefaseerd in om tegemoet te 
komen aan de zorgen die enkele aanbieders hebben geuit.  

 De TWO Jeugdhulp onderzoekt in nauw overleg met de jeugdhulpaanbieders op 
welke wijze de VG en J&O sectoren uiterlijk per 1-1-2019 kunnen worden 
aangesloten op de nieuwe bekostigingssystematiek. 

 

  

 Jeugdhulp Holland Rijnland  

 Bekendmaking wijziging bekostigingssystematiek 

  
 
 

Aan: Gecontracteerde aanbieders van jeugdhulp in de regio Holland Rijnland 
Van: Paul Grob, manager TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 
Kenmerk: 

Datum: 

UIT-17-15205 
22-06-2017 



 

U leest in de bijgevoegde notitie (bijlage 1) wat dit voor uw organisatie 

betekent en welke beleidskeuzes de regio Holland Rijnland maakt. 

 

 In bijlage 1, ‘Notitie bekostiging ambulante individuele jeugdhulp en tariefopbouw 
2018’, leest u wat dit voor u als aanbieder betekent. Tevens licht de regio 
Holland Rijnland de beleidskeuzes toe. 

 Deze notitie is tijdens de overlegtafel van 18-04-2017 met aanbieders van 
jeugdhulp besproken en geactualiseerd naar aanleiding van de besluitvorming. 

 

Wijziging van de bekostigingssystematiek leidt tot aanpassing van de 

resultaatovereenkomsten ambulant en verblijf. TWO Jeugdhulp Holland 

Rijnland informeert u op korte termijn over dit proces 

 

 De nieuwe bekostigingssystematiek leidt tot wijzigingen in het contract, zoals 
opgenomen in bijlage 7 van de resultaatovereenkomst. Deze wijzigingen worden 
bij de komende ontwikkeltafel(s) besproken.  

 Een aanpassing van de resultaatovereenkomst betekent dat u als aanbieder een 
nieuwe bijlage 2 aangeboden krijgt, die uiterlijk 15 december 2017 ondertekend 
dient te zijn.  

o Voor aanbieders uit de GGZ sector wijzigt bijlage 5 (productcodelijst) en 
bijlage 6 (budgetplafond) voor 2018. 

o Voor aanbieders uit de J&O en VG sector wijzigt enkel bijlage 6 
(budgetplafond) voor 2018. 

 De wijziging van de bekostigingssystematiek volgens bijlage 1 geldt als een 
‘Uitgewerkt voorstel’, zoals weergegeven in artikel 7.6 van de 
ontwikkelovereenkomst. Indien u als aanbieder niet akkoord wenst te gaan met 
de voorgenomen wijziging, kan uw organisatie bij aangetekend schrijven, waarbij 
u tenminste een termijn van zes kalendermaanden in acht moet nemen, de 
overeenkomsten met Holland Rijnland opzeggen op basis van artikel 11.1 van 
de ontwikkelovereenkomst. 

 

Planning (op hoofdlijnen) 

 
Activiteit Datum medio 

In gesprek met aanbieders GGZ over kostenstructuur en 
kostencomponenten t.b.v. tariefstelling, met als doel 
overeenstemming over onderliggende kostencomponenten en 
netto inzetbaarheid van medewerkers 

Gaande vanaf Q1 
2017 

In gesprek met aanbieders VG en J&O sector over gefaseerde 
invoering nieuwe bekostiging per 1 januari 2019 

Vanaf Q3 2017 

Contractwijziging bespreken met aanbieders Ontwikkeltafel  
5 september 2017 

Kostencomponenten bespreken met aanbieders Ontwikkeltafel  
10 oktober 2017 

Holland Rijnland stelt voor de GGZ definitief producten en 
tarieven vast 

Oktober 2017 

Deadline ondertekening nieuwe resultaatovereenkomst 15 december 2017 
Schaduwdraaien GGZ Q4 2017 
Evaluatie bekostigingssystematiek Q3 2018 
 



 

Wij vertrouwen erop u met dit bericht voldoende geïnformeerd te hebben, uw vragen 
ontvangen wij graag via het mailadres jeugdhulp@hollandrijnland.nl. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Paul Grob 
Manager TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 
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