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1. UITDAGING  

 
Door de doorgaande groei van het aantal aanbieders, is het jeugdhulpaanbod voor cliënten 
en de toegang in het CJG onoverzichtelijk geworden en is er behoefte aan meer zicht op en 
het borgen van de kwaliteit van het jeugdhulpaanbod. Met name het aantal kleine 
aanbieders is sterk gegroeid, van 158 naar 273 in een jaar tijd (31-5-2016). Met de 
genoemde kleine aanbieders worden alle aanbieders bedoeld die zich hebben ingeschreven 
op de raamovereenkomst met een realisatie ZIN1 2015 kleiner dan 400.000 euro.2 
Doormiddel van een kwaliteitsimpuls en kwaliteitstoetsing krijgen de gemeenten meer zicht 
op het jeugdhulpaanbod en wordt de kwaliteit geborgd. Vanwege de grote toename van het 
aantal kleine aanbieders, is onze eerste focus gericht op deze groep. Vervolgactiviteiten 
worden ook gericht op middelgrote en grote aanbieders van jeugdhulp.  
 

2. AANLEIDING  

 
Met de meeste kinderen en gezinnen gaat het goed: Zij zijn 
zelfredzaam en hebben voldoende aan de eigen omgeving en 
algemene voorzieningen voor preventie en participatie. Zoals 
weergegeven in figuur 1, heeft circa 15% van de kinderen in meer 
of mindere mate zorg nodig. Deze groep kinderen wisselt in de tijd 
van samenstelling, want een kind is zelden “altijd probleemloos” of 
“altijd problematisch”. Met de juiste hulp aan kind en gezin kan 
veelal problematiek verminderen en escalatie worden voorkomen. 
Hoe langer een stressvolle situatie voortduurt, des te meer kans er 
is op een blijvend verhoogd stressniveau, wat vervolgens op de 
lange termijn een verhoogd risico op (gezondheids-) problemen 
geeft. Het is daarom belangrijk dat de zorgen of problemen zo kort 
duren als binnen de situatie kan. Accurate en passende jeugdhulp 
speelt hierin een belangrijke rol om de langetermijngevolgen van de 
problematische situatie te beperken. We hechten daarom veel belang aan 
een goede kwaliteit van het jeugdzorgaanbod.  
 
Veel gemeenten zijn nog zoekend in hun rol en taak wat betreft kwaliteit en toetsing van 
jeugdhulp. Dit plan van aanpak schetst hoe de 8 gemeenten meer zicht willen krijgen op de 
kwaliteit van de jeugdzorgaanbieders en hoe de kwaliteit van het jeugdhulpaanbod geborgd 
wordt. Gedurende de uitvoering van dit plan kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Daarom is 
dit een geen statisch document en kan het gedurende de looptijd verder ingevuld en 
aangepast worden.  
 
 

                                      
1 ZIN = Zorg in Natura (ZIN) regionaal en bovenregionaal exclusief LTA en PGB. 
2 Ovb van akkoord op voorgestelde toezichtkader (“kleine”) aanbieders. 

Figuur 1.  
Pyramide van Sprague 
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3. DOELSTELLING   

Met dit plan van aanpak willen we twee doelstellingen bereiken:  
 

1. Aanbieders hebben de kwaliteit van hun jeugdhulpaanbod adequaat geborgd; 
2. De gemeenten hebben zicht op de kwaliteit van het jeugdhulpaanbod. 

 

4. BEOOGD EFFECTE 

1. Er is een goede balans tussen regulering en controle enerzijds en ruimte voor 
professionaliteit anderzijds; 

2. Gemeenten, aanbieders en toegang werken samen toe naar kwalitatief goede jeugdhulp 
en delen hiermee een verantwoordelijkheid; 

3. Kleine aanbieders zijn betrokken bij kwaliteitsontwikkeling. 
 

5. AFBAKENING  

 
Harde en zachte kwaliteitsaspecten 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van 
jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (Jeugdwet, art. 2.5). 
Jeugdzorgaanbieders zijn door middel van de regionale raamovereenkomst gecontracteerd. 
De kwaliteitseisen uit de Jeugdwet en uit de regionale raamovereenkomst zijn 
richtinggevend en bevatten zowel harde als zachte kwaliteitsaspecten. Met harde 
kwaliteitsaspecten worden duidelijke afgebakende meetbare criteria bedoeld. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om de aanwezigheid van registraties en certificering voor het bieden van 
bepaalde vormen van jeugdhulp. Harde kwaliteitsaspecten zijn toetsbaar en bruikbaar voor 
handhaving van de kwaliteitsaspecten uit de raamovereenkomst. Echter, in de 
raamovereenkomst staan ook de zachte kwaliteitsaspecten. Onder zachte 
kwaliteitsaspecten worden vaak immateriële criteria verstaan, zoals passendheid van de 
hulp en benaderingswijze. Deze kwaliteitsaspecten zijn niet eenduidig toetsbaar met een 
checklist en vragen daarmee een andere benaderingswijze. In de aanpak is er aandacht 
voor toetsing op harde en zachte kwaliteitsaspecten.  
 
 
Het containerbegrip kwaliteit 
Overheid en aanbieders hebben nog geen eensluidende definitie van kwaliteit in de 
jeugdzorg weten te formuleren. Wat kwaliteit van het jeugdzorgaanbod is, is ook niet 
eenvoudig te beantwoorden. Kwaliteit wordt doorgaans getypeerd rondom “een tevreden 
klant”, en in de jeugdzorg is het regel om in die klantvraag het kind centraal te stellen. In de 
praktijk zijn uiteraard naast het kind nog andere “klanten” en factoren relevant; denk aan 
budgettaire belangen, politieke belangen etc. Niet één enkele factor, maar een veelheid van 
onderling samenhangende factoren bepaalt uiteindelijk of er goede zorg wordt verleend. De 
Jeugdwet richt zich wat betreft kwaliteit op zaken als cliëntervaring, professionalisering en 
het meten van outcome. De wet en onze regionale raamovereenkomst hanteren zowel 
harde criteria (zoals het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag voor de zorgverlener) als 
zachte criteria (zoals hoe wordt omgegaan met de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling). Bovendien, jeugdzorgkwaliteit wordt niet alleen bepaald door de 
kwaliteit van de individuele instelling maar vooral óók door de kwaliteit van het 
jeugdzorgnetwerk. Juist bij jeugdhulp speelt vaak multiproblematiek, ofwel problematiek van 
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één cliënt waarbij meerdere zorgvragen mogelijk door meerdere zorgprofessionals tegelijk 
worden behandeld. Kwaliteit van de hulp is daarmee uiteindelijk de optelsom van 
verschillende hulp. De samenwerking tussen behandelaars bepaalt dus mede of de cliënt 
goed is geholpen. 
 
 
Voorlopige definitie van kwaliteit 
Ondanks bovenstaande schets van de complexiteit, is er behoefte aan een voorlopige 
definitie van kwaliteit: “Kwaliteit is in eerste instantie een tevreden cliënt, waarbij de 
professionals veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht zorg bieden die is afgestemd op 
reële behoefte van de cliënt en op de andere vormen van zorg, ondersteuning of hulp die de 
cliënt ontvangt. De cliënt/klant is het kind en zijn gezinssysteem.” Deze voorlopige definitie 
is gebaseerd op de Raamovereenkomst (zie bijlage 2). 
 
 
Impact van kwaliteit en toetsing 
In dit kader zijn kwaliteit en toetsing twee onderwerpen die met elkaar samen hangen. Daar 
waar toetsing gericht is op handhaving van harde en zachte kwaliteitsaspecten, heeft 
kwaliteit veelal een procesmatige insteek van verbetering. Dat maakt dat kwaliteit méér is 
dan een checklist op eisen. Daarnaast weten professionals, kenniscentra en 
beroepsverenigingen heel goed wat belangrijk is om goede kwaliteit te bieden. Daarom is 
het aan de aanbieders, de toegang, cliënten en het beleid van de 8 gemeenten om samen 
tot een kwalitatief goed jeugdzorgaanbod komen. Kwalitatief goede jeugdhulp maak je 
immers met elkaar en vraagt reflectie en gebruikmaking van kennis, om een goede balans 
te kunnen vinden tussen regulering versus ruimte voor professionaliteit. Afstemming en 
samenwerking hebben daarom een belangrijke rol in de aanpak.  
 
 
Het begrip jeugdhulp 
De term jeugdhulp staat toegelicht in de Jeugdwet (bijlage 2). De praktische uitwerking van 
de term jeugdhulp is echter in de praktijk niet altijd duidelijk. Zo is er soms onduidelijkheid of 
het hulpaanbod van gecontracteerde aanbieders optimaal aansluit bij de hulpvragen waarbij 
het CJG verwijst. Meer duidelijkheid versterkt de aansluiting van het aanbod op de 
hulpvragen. Ook ontstaat soms de vraag of de hulp van een aanbieder wel of niet vanuit de 
regionale raamovereenkomst gefinancierd kan worden. 
 
 
Verschillende rollen 
De 8 gemeenten zijn de formele opdrachtgevers voor 
de jeugdhulpaanbieders via de Raamovereenkomst. 
Zowel door de Jeugdwet als door de regionale 
raamcontracten worden er kwaliteitseisen aan de 
aanbieders en hun aanbod gesteld. De aanbieders 
hebben de verantwoordelijkheid om goede en 
passende zorg te leveren. De gemeenten hebben de 
verantwoordelijkheid om de juiste hulp in te kopen, 
waarbij de hulpvragen en het aanbod op elkaar 
aansluiten. Hiermee delen gemeenten en aanbieders 
het belang op kwaliteit van de jeugdhulp.  
De Inspectie Jeugdzorg houdt toezicht op naleving 
van de kwaliteitseisen uit de Jeugdwet door 
aanbieders. De inspectie kan op basis van de wet 
verschillende maatregelen nemen. De rollen van de gemeenten en van Inspectie Jeugdzorg 
verschillen en kunnen aanvullend werken. De inspectie toetst op de kwaliteitsaspecten uit 
de wet en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezien op eventueel aanvullende 

“De Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
en de Inspectie Veiligheid en Justitie 
(IVenJ) houden tezamen toezicht op 
naleving van de Jeugdwet en 
aanverwante regelgeving. Een gemeente 
heeft derhalve geen wettelijke taak om 
toezicht te houden op deze 
kwaliteitseisen. Wel kan de gemeente 
aanvullende kwaliteitseisen stellen. Het 
toezien op naleving van die aanvullende 
gemeentelijke kwaliteitseisen is aan de 
gemeente.” 
 
Inspectieloket Jeugd, 2016 
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kwaliteitseisen. We vinden kwaliteit van de jeugdhulp erg belangrijk en willen daarom op tijd 
in gesprek met aanbieders en de Inspectie Jeugdzorg als er signalen of zorgen zijn, zonder 
daarin de rol van de inspectie jeugdzorg over te nemen en administratieve lasten te 
verzwaren. Als we zorgen hebben over een aanbieder ten aanzien van de wettelijke 
kwaliteitsaspecten, dan zal dit gemeld worden bij de Inspectie Jeugdzorg voor verder 
onderzoek. Daarnaast willen we aanbieders stimuleren om te reflecteren, te leren, af te 
stemmen, bij te stellen en te verbeteren.  
 
Om organisaties en professionals te ondersteunen bij de vele eisen op het gebied van 
kwaliteit, zijn er kwaliteitsregisters (SKJ en BIG), beroepsverenigingen en 
kwaliteitskeurmerken (HKZ). Organisaties en professionals die zich hierbij aansluiten, 
bieden op transparante wijze duidelijkheid over het voldoen aan de bepaalde kwaliteitseisen 
en richtlijnen. 
 
 

6. AANPAK 

 
Aanpak in twee delen 
Het plan van aanpak heeft twee pijlers, namelijk kwaliteitsimpuls en toetsing. Naast 
handhaving van de harde en zachte kwaliteitsaspecten worden met de kwaliteitsimpuls ook 
het afstemmen, leren, bijstellen en verbeteren gestimuleerd. De aanpak bestaat daarom uit 
twee parallelle onderdelen:  
1) Het opzetten van een kwaliteitsimpuls;  
2) Het uitvoeren van kwaliteitstoetsing.  
 
Zo geven we een impuls aan reflectie, samenwerking en verbetering van kwaliteit bij 
aanbieders, en krijgen we handvatten om toe te zien op de harde en zachte 
kwaliteitsaspecten van het aanbod. Figuur 3 geeft de samenhang tussen jeugdhulp, 
kwaliteitsimpuls en toetsing weer, met daarbij de toelichtende paragrafen. 

 

 
Figuur 3: Samenhang van de drie toetsingsonderdelen en verbetering. 
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1) Kwaliteitsimpuls 
Om tot een effectief netwerk van aanbieders te komen, brengen we (kleine) aanbieders bij 
elkaar, dit in goede afstemming met de verwijzers. Het zal daarbij gaan om kleine 
aanbieders, zoals zorgboeren, gezinshuisouders, vaktherapeuten en speltherapeuten. Er 
ligt een eerste focus op aanbieders die daadwerkelijk jeugdhulp via de raamovereenkomst 
hebben geleverd en op aanbieders die wat betreft kwaliteit meer kwetsbaar zijn. Dit is 
bijvoorbeeld als er geen afdeling is die toeziet op kwaliteit, als zij geen SKJ- of BIG-
registratie hebben en als zij niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging die toeziet op 
de kwaliteit.  
 
We organiseren werksessies en kwaliteitskringen. Met deze twee werkvormen wordt 
nagestreefd dat er op het gebied van kwaliteit een gemeenschappelijke taal wordt 
gesproken en dat reflectie op het functioneren van de organisatie plaats vindt. Inhoudelijk is 
het visiedocument “Kwaliteit in tijden van transitie en transformatie”3 hiervoor een 
belangrijke onderlegger, waarin de leidende principes uit de 3D benadering zijn uitgewerkt. 
  

a) Werksessies 
We organiseren werksessies met een aantal betrokken beleidsadviseurs, 
toegangmedewerkers en aanbieders. Denk daarbij aan zo’n 15 tot 20 deelnemers per 
sessie). De opbrengsten van de werksessies dienen als input voor de verdere 
kwaliteitsontwikkeling, zowel bij aanbieders, gemeenten en als input voor de inkoop 
2018. Onderwerpen die in de werksessies onder andere aan bod komen zijn:  
- Wat verstaan we onder jeugdzorgkwaliteit? 
- Wat zijn (kaders van de) jeugdhulpbouwstenen en het jeugdhulpaanbod? 
- Wat is nodig voor goede multidisciplinaire samenwerking van (kleine) aanbieders in het 
geval van mulitproblematiek? Kwaliteit is immers ook de optelsom van de verschillende 
soorten hulp.  

 
b) Kwaliteitskringen 

We gaan toewerken naar kwaliteitskringen van aanbieders die samen werken aan 
planmatige en methodische kwaliteitsverbetering. Werken met kwaliteitskringen wordt 
ook in andere (zorg-) sectoren toegepast om kwaliteit te borgen en te verbeteren. Een 
kwaliteitskring bestaat uit een groep van 8 tot 16 aanbieders, waarbij er op basis van 
met name de zachte kwaliteitsaspecten en de leidende principes uit de 3D benadering, 
knelpunten worden geïnventariseerd en geanalyseerd, en verbeteringen worden 
opgepakt. Belangrijke focus daarbij zal zijn verantwoorde en passende zorg door 
bekwame en deskundige professionals die gezamenlijk voor passende hulp zorgen, 
samenwerken door kleine aanbieders rondom multiproblematiek en afbouwen en 
afschalen van de hulp. Binnen het kader van de kring is er ruimte voor het gebruik van 
kwaliteitsinstrumenten, vakinhoudelijke of vakoverstijgende verdieping of 
(multidisciplinaire) samenwerking op casuïstiek. Vanuit de gemeenten zullen we een 
initiërende rol spelen in het starten van kwaliteitskringen, waarbij wordt gestimuleerd om 
de kringen zelfstandig, dus zonder verdere bemoeienis vanuit de gemeenten, voort te 
zetten.  
 
Door de kwaliteitskringen worden (kleine) aanbieders actief betrokken bij 
(vakoverstijgende) kwaliteitsvraagstukken. De bijeenkomsten geven verdieping aan de 

                                      
3 Visiedocument: Kwaliteit in tijden van transitie en transformatie. Meedoen naar vermogen. Schets 
3D-kwaliteitskader uitvoeringspraktijk Zorg, Jeugd en Participatie. C. Moene, Gemeente Apeldoorn, 
maart 2016 in concept.  
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bovengenoemde thema’s voor zowel de aanbieders als de gemeenten. Over het 
functioneren koppelt elke kring periodiek terug.  

2) Toetsing 
Het onderdeel toetsing bestaat uit drie onderdelen: a) toetsing vooraf, b) toetsing jeugdhulp 
en c) toetsing output. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht.  
 
a) Toetsing vooraf   

Momenteel worden aanbieders getoetst op vier harde eisen uit de Jeugdwet en de 

Raamovereenkomst (bijlage 2). Deze toetsing heeft voor de huidige aanbieders 

voorafgaand bij inschrijving plaatsgevonden, en voorafgaand aan de aanbesteding 2018 

zullen we het gebruikte toetsingskader evalueren en waar nodig verbeteren.  Voor 2018 

en verder zullen er samen met de uitvoering, inkoop, accountmanagers en de jurist 

voorstellen gedaan worden voor eventuele aanpassingen van deze toetsing vooraf. De 

focus hierbij zal liggen op de zogenoemde verantwoorde werktoebedeling; dit betekent 

dat jeugdhulp wordt geboden door professionals die bekwaam en deskundig zijn voor de 

jeugdhulp die zij bieden.  

 

We voeren de volgende drie onderdelen uit:  

o Beroepsverenigingen: Verkenning van een grotere rol van beroepsverenigingen in de 

inkoopvereisten. Bijvoorbeeld door van professionals die niet SKJ- of BIG-geregistreerd 

zijn, een lidmaatschap van een passende beroepsvereniging of een vergelijkbare 

kwaliteitsborging te verlangen. Uitkomsten hiervan worden verwerkt in 

inkoopvoorwaarden van 2018. 

o Bouwstenen: Een verantwoorde werktoebedeling betekent ook dat de aanbieder zich 

inschrijft op de bouwstenen die passen bij zijn aanbod. Omdat er momenteel geen 

beschrijving is van de bouwstenen, is er soms onduidelijkheid over welke hulp wel of niet 

valt onder een bepaalde bouwsteen. Er is met name onduidelijkheid over een aantal 

bouwstenen vallend onder Care. Voor deze bouwstenen worden handvatten voor een 

juiste keuze ontwikkeld. 

o Inschrijving: Bij ondertekening van de raamovereenkomst tekenen aanbieders ook voor 

de kwaliteitsaspecten uit de raamovereenkomst. Om aanbieders hierin te ondersteunen 

en een nadrukkelijke keuze te laten maken, gaan we, mits technisch haalbaar, de 

aanbieders bij hun digitale inschrijving expliciet laten aanvinken dat ze voldoen aan elk 

van de kwaliteitsaspecten. 

 

b) Toetsing jeugdhulp  

De accountmanagers hebben geregeld overleg met de aanbieders. Tijdens dit overleg 

komen ook kwaliteitsaspecten aan de orde. Soms leven er vragen of zorgsignalen over 

de aansluiting van het aanbod of over de kwaliteit van bepaalde aanbieders. Voor een 

eenduidige manier van bespreken wordt er een gezamenlijke aanpak ontwikkeld als 

handvat voor de accountmanagers bij het bespreken van kwaliteitsaspecten.  

 
We voeren de volgende drie onderdelen uit:  

o Handvat: In afstemming met de toegang en andere toetsingsorganen zoals Inspectie 

Jeugdzorg en indien van toepassing HKZ en SKJ, ontwikkelen we een handvat voor de 

accountmanagers om met aanbieders in gesprek te gaan. Nadruk ligt hierbij allereerst 

op kwaliteitsaspecten voor de kleine aanbieders. Zo nodig kunnen we voor verschillende 

soorten jeugdhulp verschillende handvatten ontwikkelen. 
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o Stappenplan: Als er zorgen over de kwaliteit zijn bij aanbieders, is het belangrijk dat we 

deze zorgen bespreken met de aanbieder en dat er handvatten zijn voor verdere 

stappen. Hiertoe ontwikkelen we een stappenplan als houvast bij zorgelijke signalen. 

Hierin staan de te nemen stappen voor de inzet van een verbeterplan en het 

inschakelen van Inspectie Jeugdzorg. Een stappenplan biedt duidelijkheid aan zowel de 

gemeenten, de accountmanagers, de lokale contractmanagers, de toegang als de 

aanbieders. Cliënten, verwijzers en andere betrokkenen kunnen via de accountmanager 

of via email vragen stellen en zorgen over aanbieders uiten.  

o Risico’s: Als er zorgen of signalen zijn over de kwaliteit van de jeugdhulp van een 

aanbieder, dan gaat de accountmanager in samenwerking met de kwaliteitsmedewerker 

in gesprek met de aanbieder over de kwaliteit. Bij deze op risico gebaseerde toetsing 

wordt gebruik gemaakt van het hierboven beschreven gesprekshandvat en stappenplan.   

 

c) Toetsing outcome  

Gemeenten hebben de wettelijke verantwoordelijkheid om de resultaten van hulp te 

toetsen aan hand van outcomecriteria. Er is een basisset aan outcomecriteria waarvan 

uit pilots is gebleken dat die het meest geschikt zijn om outcome te meten (VNG, 20154). 

Het gaat hierbij om uitval van cliënten, cliënttevredenheid en doelrealisatie. Bij 

doelrealisatie voor individuele voorzieningen (“niet-vrij toegankelijke jeugdhulp”) wordt er 

gekeken naar: 

 De mate waarin cliënten zonder hulp verder kunnen; 

 De mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start jeugdhulp plaatsvindt; 

 De mate waarin problemen verminderd zijn en/of zelfredzaamheid/participatie is 

verhoogd; 

 De mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd zijn. 

 

Ook bij outcome is er geen sprake van harde of afrekenbare eisen, maar om minimale 

wettelijke eisen en ambitieniveau. Jeugdhulpaanbieders werken met verschillende 

systemen om outcome te meten en te registreren. De accountmanagers ontvangen 

vooralsnog de outcome via de jaarverslagen van de aanbieders.  

 

Landelijk onderzoekt een werkgroep onder leiding van de VNG de wensen en 

mogelijkheden voor harmonisatie van outcome. In aanloop naar de inkoop voor 2018 

onderzoeken we wat de wensen zijn om outcome te gebruiken in kwaliteitsafspraken, 

zoals of en op welke wijze outcome regionaal aangeleverd en verzamelt kan worden. Zo 

mogelijk wordt aangesloten bij de werkwijze die landelijk wordt ontwikkeld. 

 
We voeren het volgende onderdeel uit: 

o Visie: Met oog voor de landelijke ontwikkelingen maken we een keuze hoe om te gaan 

met outcomegegevens ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van de 

jeugdhulp.  

                                      
4 VNG, 2015. Harmonisatie van outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming 
jeugdreclassering.  
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7. RESULTAAT 

 
1. Resultaten kwaliteitsimpuls 
a) Werksessies 

 2016: Kaders en inhoud op het gebied van jeugdhulp kwaliteit zijn afgestemd. De 
afstemming geeft inhoudelijke duidelijkheid bij specifieke vragen, zoals bij bepaalde 
bouwstenen.  

 2017: Er is een gezamenlijke visie over hoe kwalitatief goed samengewerkt kan worden 
bij multiproblematiek als er meerdere kleine aanbieders betrokken zijn. 

 
b) Kwaliteitskringen  
o 2016: Voor zorgboeren, gezinshuisouders en vak- en speltherapeuten zijn eerste 

kwaliteitskringen georganiseerd. Hierin zijn kaders voor passende zorg door bekwame 
en deskundige professionals afgestemd. De mogelijkheden en invulling voor 
zelfstandige voortzetting van de kringen zijn afgestemd.  

o 2017: Op basis van de ervaringen uit 2016 worden voor een aantal andere groepen 
eerste kwaliteitskringen georganiseerd en voor de groepen uit 2016 worden vervolg 
kwaliteitskringen georganiseerd, waarin aandachtspunten over samenwerken door 
kleine aanbieders rondom multiproblematiek worden afgestemd. 

 
2. Resultaten toetsing 
a) Toetsing vooraf 
o Beroepsverenigingen: De verkenning naar een grotere rol voor beroepsverenigingen 

geeft input aan inkoopvoorwaarden van 2018. Uitvoering 2016 en 2017.  

o Bouwstenen: Er is zicht op wat passende hulp betekent voor een aantal Care 

bouwstenen. Uitvoering: 2016. 

o Inschrijving: Mits technisch haalbaar, vinken aanbieders bij inschrijving digitaal aan dat 

zij voldoen aan elke kwaliteitseis. Aanbieders zijn zich hierdoor bewust van de 

kwaliteitsaspecten uit de Raamovereenkomst en geven expliciet aan hieraan te voldoen. 

Uitvoering: 2016. 

 

b) Toetsing Jeugdhulp 
o Handvat: Voor accountmanagers zijn er gesprekshandvatten over kwaliteitsaspecten, 

waardoor kwaliteit structureel besproken wordt met aanbieders. We beginnen met 

zorgboeren, gezinshuisouders, vaktherapeuten en speltherapeuten. Uitvoering: Start 

2016 met doorloop tot eind 2017. 

o Stappenplan: Gemeenten hanteren een helder stappenplan bij zorgen over de kwaliteit 

van het jeugdhulpaanbod. Uitvoering: 2016. 

o Risico’s: Accountmanagers gaan eenduidig te werk bij signalen of zorgen over de 

kwaliteit met behulp van het handvat en stappenplan. Uitvoering 2016. Voor 2017 wordt 

geïnventariseerd of er behoefte en draagvlak is voor op risico gebaseerde toetsing 

waarbij er planmatige bepaalde risicogroepen worden gevisiteerd. 

 
c) Toetsing outcome 
o Visie: Er is een keuze gemaakt hoe om te gaan met outcomegegevens. Uitvoering: 

2017. 
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8. VOOR WELKE AANBIEDERS? 

 
Onderstaand overzicht brengt in beeld op welke aanbieders de activiteiten van toepassing 
zijn5.  

 
 Onderdeel 14 grootste 

aanbieders 
(Realisatie 
ZIN 2015 > 1 
mln) 

11 
middelgrote 
aanbieders 
(realisatie 
ZIN 2015 
tussen 4 ton 
en 1 mln) 

Overige 
/kleine 
aanbieders 
(Realisatie 
ZIN 2015 < 
4 ton) 

Opmerking 

Kwaliteits
impuls 

Werkses-
sies 

  x Nvt: een klein aantal 
aanbieders zal deelnemen 
aan de sessies. 

Kwaliteits-
kringen 

  x Kleine aanbieders met 
daarin een selectie van: 
zorgboeren, 
gezinshuisouders en vak- 
en speltherapeuten. 

Toetsing 
vooraf 

Beroeps-
vereniging-
en 

  x  

Bouwsten-
en 

x x x De activiteit is gericht op 
meer helderheid over de 
bouwstenen.  

Inschrijving x x x  

Toetsing 
jeugdhulp 

Handvat (x) (x) x Met een eerste focus op 
kleine aanbieders, mogelijk 
ook bruikbaar voor andere 
aanbieders. 

Stappen-
plan 

(x) (x) x Idem. 

Risico (x) (x) x Idem. 

Toetsing 
outcome 

Visie x x x In de visieontwikkeling 
wordt rekening gehouden 
met de diversiteit tussen 
aanbieders.  

 

                                      
5 Aansluitend op de notitie: Toezichtkader (“kleine”) aanbieders, M. Te Wierik, april 2016.  



 

 

 12 

 

BIJLAGE 1 PLANNING  

  
In onderstaande tabel staat per onderdeel de geplande uitvoering. In de onderstaande 
figuur is de planning in beeld gebracht.  
 

 Onderdeel Start Afronding Opmerking 

Kwaliteitsimpuls Werksessies Sept. 2016 Dec. 2017 Naar behoefte 
een aantal 
bijeenkomsten per 
jaar.  

Kwaliteitskringen Sept. 2016 Dec. 2017 Meerdere 
bijeenkomsten per 
jaar.  

Toetsing vooraf  
 
 
 

Beroepsverenigingen  Medio 2017,  Voorafgaand aan 
de inkoop 2018 

Bouwstenen Jun. 2016 Dec. 2016  

Inschrijving Jul. 2016 Nov. 2016  

Toetsing 
jeugdhulp  
 

Handvat Jun. 2016 Feb. 2017  

Stappenplan Jun. 2016 Aug. 2016  

Risico Aug. 2016 Doorlopend  

Toetsing 
outcome 

Visie Nov. 2016 Jun. 2017 Voorafgaand aan 
de inkoop 2018 
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BIJLAGE 2 BEGRIPSBEPALINGEN 

  
1. Begripsbepalingen 
Annex II Raamovereenkomst Basiseisen kwaliteit: Aanbieder is er verantwoordelijk voor dat 
de door hem te verstrekken Individuele voorziening van goede kwaliteit is dat wil zeggen: 

a. Veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt gerealiseerd; 
b. Beantwoordt aan de stand van wetenschap en praktijk voor zover die 

noodzakelijk/gebruikelijk is in de kring van beroepsgenoten en voortvloeiende uit de 
professionele standaard; 

c. Is afgestemd op de reële behoefte van Cliënt en op andere vormen van zorg, 
ondersteuning of hulp die Cliënt ontvangt; 

d. Is verstrekt in overeenstemming met de op Aanbieder rustende 
verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard; 

e. Is verstrekt met respect voor en inachtneming van rechten van Cliënt; 
f. Proportioneel is zodat onder- en overgebruik1 van de Individuele voorziening te allen 

tijde wordt vermeden;  
g. Voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen (in verband met toetsing Inspectie 

Jeugdzorg/Gezondheidszorg).  
 
 
2. Jeugdwet, 1.1: Jeugdhulp  
1. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij 
het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van 
psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een 
verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of 
adoptiegerelateerde problemen; 
2. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de 
leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en 
3. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke 
verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met 
een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische 
aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, met dien 
verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van 
jeugdstrafrecht; 
 
 
3. Toetsing bij inkoop op: 
Aanbieders worden door de afdeling inkoop getoetst op: 

 KvK inschrijving;  

 Registratie: BIG, NVO, NIP, SKJ; 

 Geldige VOG (ZZP’ers); 

 VAR-verklaring (ZZP’ers): is vervallen. 

 
 
 


