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Pilot functiegerichte bekostiging

Geachte raadsleden,
Tijdens de landelijke schrapweek jeugd in februari dit jaar is door de VNG, de
vakbonden, het ministerie van VWS en Jeugdzorg Nederland een principeakkoord
bereikt om een einde te maken aan het tijdschrijven in de jeugdzorg. Dit
principeakkoord is vervolgens door de VNG voorgelegd aan de gemeenten ter
reactie. Mede op basis van input van onze regio, heeft de VNG besloten het huidige
convenant niet te onderschrijven. Met deze brief willen we u informeren over dit
proces.
Reële tarieven, betalen voor geleverde inzet
In 2018 vond in bovenregionale samenwerking (met de regio’s Kop van Noord
Holland, Alkmaar, Zuid Kennemerland en IJmond) de inkoop plaats voor
jeugdbescherming en jeugdreclassering voor 2019 en verder. In dit proces gaven de
Gecertificeerde Instellingen (GI’ en) aan dat zij steeds meer te maken hebben met
complexe casuïstiek bij de uitvoering van een maatregel. Hierdoor besteden zij
gemiddeld meer uren aan een gezin dan binnen de trajectfinanciering vooraf is
berekend.
De regio’s hebben besloten toe te werken naar functiegerichte bekostiging op basis
van PxQ. Hierbij worden de daadwerkelijk geleverde uren betaald en kan de GI de
inzet plegen die zij nodig acht in een gezin. Bij deze bekostigingsvorm is een
bepaalde mate van registratie noodzakelijk om een realistische inschatting te kunnen
maken van de kosten en te kunnen factureren.
Pilot voor uitwerking wijze van registratie
Om de functiegerichte bekostiging mogelijk te maken, is eerst bij de GI’ en een
kostprijsonderzoek uitgevoerd voor het bepalen van een passend uurtarief.
Vervolgens is in samenwerking met de GI’ en een pilot gestart om te onderzoeken
wat aan registratie nodig is en met welke technische middelen.

Voor de regio’s geldt dat de registratie zo lean mogelijk mag zijn, mits deze
betrouwbaar is. Het is aan de GI’ en te bepalen welk instrument zij hiervoor willen
gebruiken. De vorm die nu gezamenlijk ontwikkeld wordt- een app- lijkt eenvoudig,
gebruikersvriendelijk en andere voordelen te hebben zoals een snellere facturatie.
Verminderen van de administratieve lasten voor de jeugdzorg
In de regio's maken we ons hard voor het verminderen van administratieve
lastendruk bij onze (jeugdzorg) partners. Dit bijvoorbeeld door zoveel mogelijk
uniform te gaan werken zodat onze samenwerkingspartners niet voor elke
individuele gemeente een andere (administratieve) werkwijze moeten ontwikkelen.
Onnodige administratie en excessen in het tijdschrijven moeten ook wat het college
betreft van tafel.
Dat de schrapsessies en het convenant bij de jeugdbeschermers vragen oproepen,
is begrijpelijk. Het is aan de GI’ en om hen betrokken te houden bij de voortgang van
de pilot en de voordelen van de nieuwe systematiek goed over het voetlicht te
brengen. Zowel de verantwoordelijke portefeuillehouders als de bestuurders van de
GI’ en hebben aangegeven op de ingeslagen weg voort te gaan.
Vervolg convenant
De VNG werkt momenteel met de vakbonden en het ministerie aan een nieuwe tekst
over tijdschrijven waar wel gewerkt wordt aan het uitbannen van de excessen in het
tijdschrijven, maar inspanningsgerichte bekostiging mogelijk blijft. Hier is altijd een
vorm van registratie nodig, met zo min mogelijk administratieve lasten. Wij
ondersteunen deze inzet van harte en blijven dit proces volgen.
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