Wmo Adviesraad
GEMEENTE LOON OP ZAND

Aan: Het college van B&W van de Gemeente Loon op Zand
Kaatsheuvel, 2 mei 2021
Betreft: Inkoop Jeugdhulp
Geacht college,
Via diverse overlegtafels is de Wmo Adviesraad (WAR) betrokken bij en neemt hij kennis van het
proces van voorbereiden van de Inkoop Jeugdhulp Hart van Brabant 2022.
In dit stadium is nog niet geregeld hoe dit precies gaat plaatsvinden. Omdat de WAR op diverse
plekken en vanuit zijn eigen positie kennis krijgt van zorgen hieromtrent alsook vanuit zijn eigen
eigen expertise zorgen heeft wil de WAR gaandeweg dit proces nu reeds bij deze een ongevraagd
advies uitbrengen over de Inkoopstrategie Jeugdhulp. De WAR denkt daarbij te handelen op één lijn
met de beleidsmedewerker van onze eigen gemeente.
De WAR hoopt met dit advies bij te dragen aan goede keuzes ten aanzien van het inkoopproces
Jeugdhulp. Keuzes die nog gemaakt moeten worden. Hoofddoel moet zijn een goed aanbod aan
Jeugdhulp voor de jeugd en ouders van onze gemeente.
De WAR neemt met een afvaardiging deel aan de werkgroep Jeugdinkoop ROSA (Regionaal Overleg
Sociale Adviesraden). ROSA stelde op 8-1-2021 al een regionaal advies op: “Advies uitgangspunten
Inkoopbeleid Jeugdhulp Hart van Brabant 2022”. De WAR gaat ervan uit dat dit bij u bekend is maar
voegt volledigheidshalve dit advies, wellicht ten overvloede, nog eens als bijlage toe.
Het is in dit verband goed om te melden dat de WAR zich in algemene zin achter dit advies schaart.
Omdat daarna nog ontwikkelingen hebben plaatsvonden die de WAR verontrusten wil de WAR het
regionaal advies verder lokaal toespitsen op behoeften in onze gemeente. Verdergaand in het proces
van de Jeugdinkoop is er nieuwe informatie beschikbaar gekomen over een mogelijke
perceelsindeling bij de inkoop. De WAR heeft zorgen over hoe een en ander hierdoor gaat uitpakken
voor het aanbod van Jeugdhulp in onze gemeente. Het gaat hier met name over Jeugdinkoop voor
Segment 4.
In het algemeen wil de WAR aangeven dat hij bedenkingen heeft bij een perceelsverdeling van
zorgaanbieders omdat dit in meerdere opzichten beperkend zal werken op aanbod en
keuzemogelijkheden van Jeugd en opvoeders. De voordelen die gastheer Hart van Brabant aangeeft
(bijv. samenwerking aanbieders) zijn naar de mening van de WAR ook te behalen zonder een strikte
begrenzing van gebieden.
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Indien hier toch toe wordt overgegaan vindt de WAR dat zeker aan bepaalde voorwaarden moet
worden voldaan. Voorwaarden die de nadelen van gebiedsgerichte inkoop zoveel mogelijk
ondervangen. De WAR adviseert daarom de volgende voorwaarden op te nemen bij een eventueel
instemmen met het gebiedsgerichte inkoopmodel:
a. Alle soorten expertise binnen Hart van Brabant moet voor alle jeugd toegankelijk blijven, ook
als het aanbod buiten de woonplaats valt door de gebiedsindeling. De WAR verwacht
namelijk dat in onze gemeente en ons gebied een aantal werkvormen en expertises van
hulpverleners niet of beperkt voorkomen.
b. Continuïteit van lopende trajecten moet gewaarborgd worden. De procesgang naar een
andere structuur moet zeer zorgvuldig gefaseerd worden. Hulptrajecten mogen niet verplicht
onderbroken worden. Dit is nadelig voor jeugd.
c. Vervolgbehandelingen door aanbieders buiten het perceel moeten mogelijk blijven. De
procesgang naar een nieuwe structuur mag niet tot fricties leiden in de hulpverlening.
Keuzevrijheid van ouders en jeugd is daarbij belangrijk. Een hulpverlener die een gezin goed
kent en met tevredenheid behandelt moet door kunnen gaan met het werk.
d. Er mogen geen fricties ontstaan in passende jeugdhulp als het onderwijs plaatsvindt op een
school buiten het gebied van de woonplaats als die school ook betrokken dient te worden bij
de hulp (school kan in een ander gebied staan dan waar kind woont; dit is nu ook al een punt
en kan erger worden door het gebied kleiner te maken). De samenwerking onderwijsjeugdhulp die ook landelijk een speerpunt is moet de volle ruimte blijven krijgen. We zien dat
jeugd in onze gemeente bijvoorbeeld ook scholen bezoekt in andere gemeenten (Loon op
Zand naar Tilburg, Kaatsheuvel naar Dongen bijv. ). Hulp moet pragmatisch, kort bij de jeugd,
thuis, bij een aanbieder, dan wel op school plaatsvinden en dit mag geen hinder ondervinden
door het opwerpen van grenzen binnen de regio HvB.
e. Bovenregionaal moet ook specialistische jeugdhulp die niet aanwezig is in Hart van Brabant
toegankelijk worden of blijven (landelijke ontwikkelingen opteren voor gebiedsgrenzen
doorbreken). Gebiedsinkoop verkleinen zoals in het huidige voorstel van Hart van Brabant
staat lijkt hiermee op gespannen voet. Landelijke ontwikkelingen moeten goed gevolgd
worden.
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f.

Zorg voor voldoende aanbod. Een beperkt aantal aanbieders per regio werkt enkel als deze
aanbieders voldoende zorgarrangementen kunnen bieden (liefst overcapaciteit). Het komt
de WAR als belangrijk voor dat de gemeente weet hoeveel beschikkingen binnen de subregio
gemiddeld jaarlijks worden afgegeven over de verschillende zorgvormen en dat kan
vergelijken met de beschikbare capaciteit van de aanbieders. Nu met corona en de gevolgen
voor de jeugd verwacht de WAR dat het aantal verzoeken om beschikkingen meer dan
gemiddeld is gestegen.

g. Zorg voor kwaliteit. Als men met minder aanbieders in zee gaat, en dus minder te kiezen
heeft, is het wenselijk om met die aanbieders samen te werken waar men tevreden over is
en die in staat zijn goede kwaliteit te waarborgen. Aanbieders die niet snel geld willen
verdienen, maar het kind centraal stellen. Die systemisch werken, samenwerken met
toegang en school en dan met name in de omgeving van het kind. Hierop zou gericht
gestuurd moeten worden in de keuze bij de aanbesteding. De WAR adviseert de
beleidsmedewerkers van de gemeente actief te betrekken in het kiezen van aanbieders voor
ons gebied. Zij hebben meer kennis over de afzonderlijke aanbieders en ervaring met hun
kwaliteiten. Ook kan gekozen worden voor het opzetten van een gericht kwaliteitssysteem
dat de komende jaren als een filter voor keuzes bij de inkoop kan gaan werken. In het eerste
jaar kan dan de inkoop zich richten op een grotere groep. Daarna kan dit verfijnen. De WAR
verneemt op diverse plekken dat hulpverleners kiezen op kwaliteit niet haalbaar zou zijn. Een
systeem opzetten om hiernaartoe te groeien is naar het oordeel van de WAR onontbeerlijk
en een voorwaarde bij de inkoop.
h. Zorg om eventuele wachtlijsten. Dit hangt nauw samen met punt f. Minder aanbieders en
dus minder om uit te kiezen kan zorgen voor een toename in de wachtlijsten. Gezien de
huidige problematiek met wachtlijsten, is het wenselijk te zorgen voor een stuk
overcapaciteit en de waarborg dat zorg snel geleverd kan worden.
i.

Zorg om overbruggingszorg. Er is een groot verschil in de kwaliteit en kwantiteit van
overbruggingszorg als er een wachtlijst is. Het is naar het oordeel van de WAR van belang
over de aanbieders te beschikken die een goede overbruggingszorg kunnen leveren bij
onverhoopte wachttijden. Dit heeft ook te maken met kwaliteit. Dit zou een
kwaliteitscriterium kunnen zijn bij de keuze.

j.

Zorg om monopoliepositie. Minder aanbieders betekent dat zij (negatief gedacht) sneller
eisen kunnen stellen. Een eventuele overstap naar een ander als het niet bevalt wordt
hierdoor beperkt. Dit is een risico dat ingecalculeerd, dan wel uitgesloten moet worden
bijvoorbeeld door meerdere soortgelijke aanbieders per perceel te contracteren.
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Alle bovenstaande punten zijn criteria of voorwaarden. Eerst zou dus op een aantal vragen een
antwoord gegeven moeten worden alvorens in te stemmen met het voorgestelde model. De WAR
adviseert het college dan ook om gericht en in detail antwoorden te vragen zodat het hele systeem
inzichtelijker wordt alvorens in te stemmen met een gebiedsgerichte inkoop Jeugdhulp.
Bij invoering van dit alles zou het contractmanagement goed moeten volgen hoe een en ander
verloopt om tijdig andere oplossingen te faciliteren. Kortom de invoering van de uitvoering van
Jeugdhulp in gebiedspercelen is volgens de WAR nu onvoldoende inzichtelijk om deze ingrijpende
keuze met de huidige informatie te maken.
Voor het overige adviseert de WAR de landelijke ontwikkelingen goed te volgen ten aanzien van
hoog-specialistische jeugdhulp. Met name te anticiperen op de mogelijke besteding van de gelden
die hiervoor extra ter beschikking komen vanuit de rijksoverheid.
Daarnaast blijft het versterken van het voorliggend veld een uitdaging als preventie op de noodzaak
tot Jeugdhulp in segment 4. Dat is een blijvend aandachtspunt. Het niet meer subsidiëren en mogelijk
sluiten van de Tavenu in Waalwijk bijvoorbeeld schijnt ook voor onze jeugd in loon op Zand een
domper te zijn. Ook de gevolgen van coronapandemie hebben hun tol geëist van de veerkracht van
onze jeugd waardoor de WAR meer hulpvragen verwacht.
De WAR volgt de ontwikkeling nauwgezet en is gaarne bereid het gesprek met u aan te gaan als hier
behoefte toe bestaat.
De WAR acht het van belang dat hij nauw betrokken wordt en blijft bij de keuzes die gemaakt
worden aangaande Jeugdinkoop.
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