Evaluatie Construct / rol
Contractpartner: inhoudelijke aspect
24 januari 2017
In navolging op de bijeenkomst van 17 januari 2017, waarin het technische aspect van het construct
Contractpartner is geëvalueerd, vond op 24 januari jl. de bijeenkomst met een aantal
contractpartners en jeugdhulpaanbieders plaats over de inhoudelijke en bestuurlijke kant van dit
construct. Hieronder een korte samenvatting van de inbreng, uitgewerkt per pijler.

Inhoud, samenwerking en transformatie
Goed
 Samenwerken aan kwaliteit en systeem
 Samen optrekken van gemeenten en aanbieders
 Volledige focus op inhoud van het aanbod en de samenwerking
 Gesprek gaat steeds meer richting de echte inhoudelijke transformatie
 Kleinschalige zorg wordt op de kaart gezet: samen sterk!
 Integrale trajecten zijn heel goed
 Administratie samen oplossen triggert ook de inhoudelijke samenwerking
 Transformatie hoog op de agenda
 Contractpartner spreekt voor kleine aanbieders
Zorgen
 Jeugdhulpaanbieders worden niet altijd gevonden door de basisteams
 Integrale trajecten geven prikkel tot samenwerking maar we moeten nog meer van elkaar
leren
 Transformatiedoelen onder druk door aandacht voor processen
 Kleine jeugdhulpaanbieders verdwijnen in het grote geheel
Ideeën/suggesties
 Doorgaan met integrale producten
 Niet verder differentiëren, dat zet schotten in de zorg
 Aantal vaste bijeenkomsten op inhoud
 Kwaliteitskader ‘basis’ bepalen
 Na 2017 tijd nemen voor inhoud transformatie
 Gegevensuitwisseling contractpartners en jeugdhulpaanbieders om zelf bijeenkomsten te
initiëren
 Digitaal platform om praktische zaken voor te leggen

ICT en berichtenverkeer
Goed




Bundeling kennis en expertise
GRC overleg
Leerproces goed doorlopen
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Contact met de RIGG is constructief en oplossingsgericht; korte lijnen en snel
(administratieve) resultaten
Vermindering van de administratieve lasten voor de jeugdhulpaanbieders


Zorgen
 Huidige berichtenverkeer is afwijkend van de landelijke standaarden: in 2017 wel aansluiting
realiseren
 Door aansluiting op de landelijke standaarden voor het berichtenverkeer (direct
communiceren met de AGB van de jeugdhulpaanbieder) is het onduidelijk wat de positie
wordt van de jeugdhulpaanbieder en de contractpartner.
 Bij opheffen construct gaat kennis van de contractpartner verloren, alle jeugdhulpaanbieders
dienen hetzelfde proces opnieuw te doorlopen
 Er is geen rechtstreekse lijn met de jeugdhulpaanbieder
Ideeën/suggesties
 Criteria opstellen voor het uitvoeren van het berichtenverkeer door een jeugdhulpaanbieder
zelf (als contractpartner)
 Niets nieuws bedenken: simpeler en goed laten werken

Monitoring en verantwoording
Goed
 Het huidige construct zorgt voor goede inhoudelijke (kwartaal) gesprekken
 Loopt steeds beter
 Communicatie hoeft niet naar iedere gemeente afzonderlijk
Zorgen
 Monitoring op kwaliteit hulpverlening
Ideeën/suggesties
 Delen van opbrengsten en trends/ontwikkelingen
 Centraal regelen met behulp van vaste formats
 Opstellen heldere kwaliteitseisen
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