
   

 

 

Geachte mevrouw, meneer, 

 

De afgelopen maanden heeft een groot aantal jeugdhulpaanbieders samen met lokale 

teams, gecertificeerde instellingen, huisartsen, cliëntvertegenwoordigers en andere 

betrokkenen in de marktdialogen waardevolle inzichten naar voren gebracht, gericht op een 

optimale invoering van een resultaatgerichte inzet van jeugdhulp.  

Uit de vele gesprekken die gevoerd zijn, in de marktdialogen, intern in iedere gemeente en 

tussen de H10 gemeenten zijn belangrijke lessen getrokken. Gecombineerd met de 

ervaringen uit andere regio’s in Nederland heeft dit geleid tot het besluit dat de 

resultaatgerichte financiering binnen Haaglanden gefaseerd wordt ingevoerd, daarmee 

ruimte gevend aan noodzakelijke doorontwikkeling. 

Het resultaatgericht werken wordt vanaf 1 januari 2020 op inhoudelijk gebied volledig 

ingevoerd. We gaan werken vanuit het denken in resultaten, het bieden van maatwerk voor 

jeugdigen en gezinnen en het werken met één verantwoordelijke jeugdhulpaanbieder. De 

systematiek van resultaatgerichte financiering zal stapsgewijs worden ingevoerd.  

Gedurende de afgelopen maanden is bij herhaling door betrokkenen de wens geuit om de 

dialoog voort te zetten. Aan die wens geven we graag gehoor. Dat doen we als eerste door 

op 11 april aanstaande een bijeenkomst te organiseren, met het volgende programma: 

 

De ochtend richt zich op het traject tot nu en een toelichting op het gebruik van Negometrix 

dat gebruikt wordt in het inkoopproces. Gedurende de middag voeren we het meer informele 

Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst: Samenvatting marktdialogen/startgesprek leer- en 
ontwikkeltafels. 
 
Datum:  11 april 2019 
Tijd:   9.30- 17.00 uur 
Locatie:  Herberg Vlietzigt 

Jaagpad 7, 2288 AB Rijswijk 
 

(zie voor routebeschrijving: https://www.vlietzigt.nl/contact.php#route) 

9.30 - 12.30  Samenvatting inhoud en opbrengsten van de marktdialogen & 
   Training Negometrix 
12.30 - 13.30   Lunch 
13.30 - 16.15  Startgesprek leer- en ontwikkeltafels 
16.15 - 17.00  Borrel 

https://www.vlietzigt.nl/contact.php#route


   

 

startgesprek voor de ontwikkeltafels. Het Programmateam bundelt de opbrengst van de 

middag en vertaalt deze in een aanpak (rekening houdend met de juridische mogelijkheden 

binnen een inkoopprocedure). We hebben de ambitie om op die wijze de dialoog voort te 

zetten en te vertalen in concrete leer- en ontwikkelactiviteiten ter ondersteuning van de 

feitelijke invoering van het stelsel. 

Graag nodigen we u uit om aan de bijeenkomst van 11 april deel te nemen. U kunt zich tot 

woensdag 6 april 12.00 uur aanmelden door een mail te sturen met daarin uw naam en 

organisatie naar traject2020@h10inkoop.nl.  

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Mirjam Turksma 

Programmamanager H10 inkoop- en implementatie Jeugdhulp 2020-2024 

 


