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Begin september stuurde je het Programma van Eisen Inkoop Verblijf Jeugd en 
Jeugdbescherming aan ons door. Opnieuw hadden we weinig tijd om kennis te nemen van deze 
ingewikkelde materie, en ons een oordeel daarover te vormen.  
 
Algemeen 
De adviesraad is verheugd dat de regio ervoor kiest de marktwerking los te laten en juist het 
accent legt op samenwerking tussen de zorgaanbieders. Tevens onderschrijven wij de 
systeemgerichte aanpak die als onderlegger gaat gelden voor de producten van de aanbieders en 
het versterken van de lokale toegang. 
De vorming van een Collectief zal de samenwerking bevorderen, maatwerk kunnen leveren en de 
zorg toegankelijk houden. Dat niet het aanbod van de aanbieders maar hetgeen de jeugdige 
nodig heeft leidend is, vinden wij positief en klantvriendelijk.  
Wij begrijpen dat de kosten van de Verblijfzorg beheersbaar moeten blijven, onderschrijven de 
doelen van het Transformatieplan Jeugd over deze zorg maar wijzen erop dat deze vooral 
economisch gekleurd zijn, en niet inhoudelijk. Sturen op afbouw van verblijfsplaatsen, kan niet 
zonder investeren aan de voorkant, door Preventie en/of Inkoop lichtere producten.  
Bij de visie van het Transformatieplan Jeugdbescherming is er een beter evenwicht tussen 
kostenbeheersing en inhoudelijke doelen.  
 
 
Specifiek tav PvE en productbeschrijvingen 

- Zorg voor een nulmeting vooraf om een goede evaluatie te kunnen maken of de visie die 
verwoord is in de plannen ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd door de aanbieders.  

- Houd niet alleen de focus op de kosten maar ook op de inhoud van de te bieden zorg.  
- Monitor of de GI’s personeel in dienst hebben die aantoonbaar systeem/gezinsgericht zijn 

opgeleid. 
- Zorg voor goede afbakening van verantwoordelijkheden binnen de verschillende 

samenwerkingspartners.   
- Let erop dat voor alle diensten (dus ook slaapdiensten) gekwalificeerd personeel wordt 

ingezet. 
- Handhaaf voor de gezinshuizen de kwaliteitseisen en richtlijnen die binnen de sector zijn 

ontwikkeld. 
- Investeer en zet breed preventieactiviteiten en instrumenten voor vroeg tijdige 

signalering in om daadwerkelijk de kosten van Verblijfzorg te kunnen reduceren. 
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- Onderzoek binnen het Collectief domein overstijgende vormen van preventie, begeleiding 
en behandeling binnen de sectoren gezondheid, zorg en welzijn.   

- Zorg ervoor dat jongeren vanaf 18 jaar die uit de Jeugdbescherming en de Zorg met 
Verblijf komen niet tussen wal en schip vallen, in beeld blijven en middels passende 
vervolghulp verder begeleid en behandeld worden.   

 
 
Namens Adviesraad Jeugdhulp, Hanneke Bakx, voorzitter 
Arnhem, september 2019 
 


