
NIEUWS
Januari 2020 | 1

→  Voortvarende start 2020
→  2020 borrel 16 januari
→  Onderweg naar nieuw jeugdhulpstelsel
→  Even voorstellen: procesbegeleider  

tarieven Cathy van Beek
→    In de schijnwerpers Ria Bloemberg en 

Marlon Minderaa
→  Zorgcontinuïteit 100% geregeld in 2020
→ H10 organisatie: wie doet wat?

Voortvarende start 2020 
Beste collega’s,

2019 was op zijn zachtst gezegd een bewogen 
jaar. Er is keihard gewerkt aan nieuwe contracten 
voor de jaren 2020-2024, die vanwege het kort 
geding en het vonnis van de voorzieningenrechter 
niet op 1 januari konden ingaan. Tijdens de 
nieuwjaarsborrel op 16 januari is hierbij 
stilgestaan, met complimenten voor jullie harde 
werk, ook van de wethouders. Al het werk is zeker 
niet voor niets geweest en vormt de basis voor 
de doorontwikkeling richting nieuwe contracten 
voor 2021 e.v. In een mooie speech tijdens de 
nieuwjaarsborrel sprak wethouder van Westland 
en voorzitter van de GR Piet Vreugdenhil de 
verwachting uit dat 2020 niet minder bewogen 
zal zijn dan 2019. Nieuwe dagvaardingen 
proberen we uiteraard te voorkomen, maar 
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alle overleggen die lopen -binnen de H10, met 
jeugdhulpaanbieders en met het ministerie van 
VWS- vergen dat we scherp blijven met elkaar en 
elkaar goed aangehaakt houden.  

Marjolijn van den Enk, Voorzitter Stuurgroep H10

In ‘Rebelz op de Binckhorst’ hebben H10 
collega’s geproost op goede jeugdhulp in 2020. 
De ‘borrelpraatkaartjes’ over jeugdhulp leverde 
genoeg gespreksstof op. Een greep uit de quotes: 

‘Over inkoop 2021 vind ik belangrijk …. Duidelijke 

stip op gezamenlijke horizon vertaald naar concrete 

uitgangspunten: niet lullen maar poetsen.’ 

2020 borrel 
16 januari

‘Vertrouwen betekent voor mij …. Openheid, 

transparantie, vanuit gezamenlijke 

verantwoordelijkheid samenwerken en meer luisteren 

naar elkaar en hiervoor voldoende tijd nemen.’

‘Zo was ik als kind …  een braaf meisje met een 

grote bos haar!’



Gemeenten werken intensief samen met 
jeugdhulpaanbieders aan de nieuwe inkoop 
2021 e.v. Vertrekpunten zijn de inkoopstrategie 
van 2018 en het werk dat al is verricht voor 
de implementatie van het resultaatgerichte 
jeugdhulpstelsel. 

Jeugdhulpaanbieders en gemeenten hebben in 

gezamenlijk overleg thema’s gekozen die tijdens 

ontwikkeltafels verder worden uitgewerkt. Om tot 

een gedragen resultaat te komen, krijgen betrokken 

organisaties de gelegenheid mee te praten en hun 

meningen in te brengen. Het programmateam 

organiseerde een brede uitvraag onder gemeenten, 

het H10 Inkoopbureau en de jeugdhulpaanbieders 

voor actieve deelname aan de ontwikkeltafels. 

Per ontwikkeltafel gaat een representatieve 

vertegenwoordiging van de betrokken partners aan de 

slag met de volgende thema’s.

Ontwikkeltafels
• Hoofd- en onderaannemerschap

• Zakelijke afhandeling en resultaatsturing

• Werkproces toegang

• Administratieve lasten: slimmer en eenvoudiger

• Privacy

• (Rechts)zekerheid

2021 is een overgangs- en oefenjaar waarin we 

nog bekostigen op basis van producten (P*Q). Voor 

het vaststellen van faire tarieven in 2021 loopt een 

separaat traject. Cathy van Beek begeleidt dit proces in 

samenspraak met een afvaardiging van gemeenten en 

jeugdhulpaanbieders. Op 30 april is dit proces afgerond. 

Dan zijn de tarieven voor volgend jaar bekend en is 

er duidelijkheid over de belangrijkste vragen die over 

de inkoopdocumenten zijn gesteld. Zaken die op de 

langere termijn van belang zijn, komen gedurende het 

(leren) werken met het nieuwe resultaatgerichte stelsel 

geregeld op de agenda en worden bijgesteld waar 

nodig.

Onderweg naar nieuw jeugdhulpstelsel
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Inkoop
Elke ontwikkeltafel levert een concreet product op 

dat in de inkoopdocumenten en het vervolgtraject 

wordt meegenomen. De samenwerking tijdens 

de ontwikkeltafels vormt het fundament voor het 

toekomstige partnerschap tussen de H10 gemeenten, 

het H10 Inkoopbureau en de jeugdhulpaanbieders. Ook 

het proces om te komen tot tarieven voor 2021 draagt 

hieraan bij. Het resultaat is een contract voor 2021 e.v. 

met 2021 als overgangs- en oefenjaar. De bekostiging 

in 2021 gebeurt op basis van P*Q en vanaf 2022 werken 

en bekostigen we op basis van PIC’s; profiel intensiteit 

combinaties. 

 

Implementatie
Dit jaar bouwen we voort op het werk van de afgelopen 

twee jaar. Tijdens de ontwikkeltafels lossen betrokken 

partijen de vraagstukken op over de inkoop 2021 

e.v. De H10 gemeenten, het H10 inkoopbureau en de 
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jeugdhulpaanbieders implementeren gezamenlijk de 

uitkomsten van deze ontwikkeltafels. Ook gaan we in 

2020 aan de slag met onderwerpen die de uitvoering 

nu al kunnen versterken en de stijgende kosten van de 

jeugdhulp kunnen beperken. Goede ervaringen waar 

we trots op zijn wisselen we uit. Daarnaast ontwerpen 

we een programma voor leren en ontwikkelen, zodat 

gemeenten en aanbieders alvast kunnen oefenen 

met het nieuwe stelsel. Om in 2021 te kunnen starten 

met resultaatgericht werken, bereiden we dit jaar al 

het nodige voor. In 2022 gaan we volledig over op het 

nieuwe stelsel.

Hoger beroep H10 gemeenten
Het vonnis van de voorzieningenrechter op 22 oktober 

2019 over het kort geding was niet op alle punten 

duidelijk. De H10 gemeenten zijn daarom tegen de 

uitspraak in hoger beroep gegaan; het zogenoemde 

spoedappèl. De zitting is gepland op 25 maart 2020.

Even voorstellen: 
procesbegeleider tarieven 
Cathy van Beek

De voorzieningenrechter heeft naar aanleiding 
van het kort geding over de tarieven de 
aanbeveling gedaan een onafhankelijke 
derde in te schakelen. Cathy van Beek is 
vervolgens gekozen als procesbegeleider om 
overeenstemming te bereiken over PxQ-tarieven 
voor 2021. Een onafhankelijk financieel expert 
ondersteunt haar hierbij. 

Cathy werkt sinds een jaar als zelfstandig ondernemer 

met de focus op duurzaamheid en complexe 

besturings- en organisatievraagstukken. Daarvoor 

werkte zij meer dan 40 jaar in de zorg en (speciaal) 

onderwijs als verpleegkundige, bestuurskundige en 

veranderkundige. Ze was 20 jaar bestuurder in de zorg, 

onder meer in de Sint Maartenskliniek. Vanaf 2006 was 

ze vicevoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa). Ook heeft Cathy zes jaar als bestuurder 

patiëntenzorg van het Radboudumc gewerkt. Ze heeft 

aan de wieg gestaan van de Kinderadviesraad (KAR) 

van het Amalia Kinderziekenhuis en is zij onafhankelijk 

voorzitter van Akwa GGZ, een kwaliteitsinstituut van en 

door patiënten en professionals voor het ontwikkelen 

van transparante kwaliteitsstandaarden.
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In de schijnwerpers Ria Bloemberg 
en Marlon Minderaa

Praktijk verbinden aan inkoop
“Wat is het beste voor het kind binnen 
een beheersbaar stelsel”

De energie spat ervan af als Ria Bloemberg en 
Marlon Minderaa vertellen over hun nieuwe job 
als relatiemanagers van het Haagse Regieteam 
voor jeugdhulp. Beiden hebben een enorme drive. 

Met collega’s hebben Marlon en Ria vorig jaar aan de 

wieg gestaan van het Toegang & Regieteam (T&R Team) 

en hebben zij meegewerkt aan de voorbereiding van de 

implementatie van het resultaatgerichte stelsel binnen 

de H10. Marlon Minderaa: ‘Verbeteren van het stelsel 

en de kwaliteit van hulp staat bij mij voorop. Kind en 

gezin moeten snel worden geholpen door precies te 

doen wat écht nodig is op dat moment.’ Collega Ria 

Bloemberg valt haar bij: ‘Als jeugdhulp ter sprake komt 

gaat het meestal over geld, zeker nu er tekorten zijn 

binnen de gemeenten. Wij willen focussen op hulp die 

werkt, want dan bespaar je uiteindelijk ook kosten. 

Kortom: werken aan een beheersbaar stelsel zonder de 

kwaliteit uit het oog te verliezen.’

T&R Team Den Haag
• T&R = Toegang & Regieteam

•  T&R Team als pilot gestart in juli 2019 om toe te 

leiden naar jeugdhulp die écht nodig is

•  T&R opgericht voor de implementatie van de 

resultaatgerichte inkoop en de oplopende 

verliezen op de jeugdhulpbegroting terug te 

dringen

• T&R Team:

 -  Voert gesprekken op aanbieders- en 

stelselniveau met jeugdhulpaanbieders 

•  Jeugdprofessionals van de Toegang (7 

FTE) adviseren gezinscoaches (ruim 200 

medewerkers) van 24 jeugdteams en 

medewerkers van de GI’s bij verwijzingen

•  Relatiemanagers van de Regie (3 FTE) werken 

nauw samen met jeugdhulpaanbieders en het 

H10 inkoopbureau op basis van vragen uit de 

dagelijkse praktijk om jeugdhulp beter en meer 

beheersbaar te maken
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Kwaliteit door inzet T&R Team
Het T&R Team zit nog in de pilotfase en het is nog iets 

te vroeg om nu al van concrete resultaten te spreken. 

Wel is de bewustwording bij de jeugdhulpaanbieders 

en de gemeentelijke toegang in gang gezet. ‘Niet 

klakkeloos de verwijzing overnemen van een verwijzer, 

maar vooral kijken of de gekozen ‘productcode’ de 

vraag van het kind echt oplost’, aldus Marlon. ‘Door 

casuïstiek vanuit de praktijk te toetsen aan hetgeen is 

ingekocht, kunnen we ons stelsel verder verbeteren’. 

Ook andere gemeenten binnen de regio tonen 

interesse in het T&R Team. 

Na de uitspraak van de rechter op 22 oktober 

2019 is de inkoop 2020-2024 aangehouden. De 

zorgcontinuïteit per 1 januari 2020 kwam toen onder 

druk te staan, omdat de contracten 2018/2019 

wettelijk niet verlengd mochten worden. Hiervoor 

is een oplossing gevonden: nieuwe contracten 

voor één jaar (2020), gebaseerd op de contracten 

2018/2019 met aangepaste tarieven, een extra 

product in de GGZ en continuering van vervoer via 

de jeugdhulpaanbieders voor de H9. Gemeente Den 

Haag had vervoer inmiddels zelf ingekocht. Het H10 

Inkoopbureau is met deze opgave aan de slag gegaan. 

Zorgcontinuïteit 100% geregeld in 2020

Ria en Marlon hebben zich laten inspireren door 

jeugdhulpregio’s Gooi & Vechtstreek en West-

Brabant West. ‘In deze regio’s is de lokale toegang 

goed ingericht en spreken zij elkaar aan op gedrag’ 

aldus de kersverse relatiemanagers van T&R. ‘Op 

een goede manier gemeenschapsgeld inzetten voor 

jeugdhulp zodat wachtlijsten korter worden en de 

uitgaven binnen de perken blijven. Terug naar zo 

normaal mogelijk, dichtbij het gezin. Op deze manier 

de jeugdhulp ontwikkelen, in gesprek met aanbieders, 

vereenvoudigt op termijn ook de inkoop.’

Er liepen 162 contracten, waarvan 16 aanbieders 

hebben aangegeven deze niet te willen verlengen. 

Lopende behandeltrajecten worden of zijn wel 

afgerond. Daarnaast hebben 18 bestaande aanbieders 

om extra producten gevraagd en hebben 46 nieuwe 

aanbieders zich aangemeld voor een contract in 

2020. In januari heeft het H10 Inkoopbureau aan de 

beoordeling van deze aanvragen gewerkt. In december 

2019 zijn alle contracten met aanbieders afgesloten 

en hiermee is in 2020 de zorgcontinuïteit voor 100% 

geregeld.



Stuurgroep 
De ambtelijke stuurgroep bestaat uit de afvaardiging 

van de directeuren H1, H4 en H5 (op dit moment 

respectievelijk Gerben Hagenaars, Martijn Dahmeijer 

en Marjolijn van den Enk). De ambtelijke stuurgroep 

geeft namens het Directeurenoverleg sturing en 

richting aan de inkoop, governance, kwartiermaker/

programmamanager, voorbereiding Bestuurlijk Overleg 

Jeugd en vormt de ‘financial board’.

Programmateam inkoop
Het Programmateam Inkoop is een compact team 

van 7 man/vrouw sterk dat de inkoop voor 2021 e.v. 

voorbereidt en de overdracht van structurele taken 

rondom inkoop en implementatie naar de bestaande en 

deels nog te ontwikkelen nieuwe werkstructuur van de 

H10. 

Projectgroep I&I
In de projectgroep I&I nemen de inkoop- en 

implementatiemanagers van de H10 gemeenten 

en het H10 Inkoopbureau deel. Deze projectgroep 

is sparringpartner van het Programmateam Inkoop 

en accounthouder van de implementatie van de 

nieuwe werkwijze in de gemeenten. De projectgroep 

ontwikkelt samen met stakeholders een oefen- en 

leerprogramma voor de implementatie. 

Projectgroep Lokale teams
De projectgroep Lokale teams bestaat uit de managers 

van de lokale teams en de gecertificeerde instellingen 

(GI’s) Jeugdbescherming West, William Schrikker Groep 

en Leger des Heils. De projectgroep is sparringpartner 

van het Programmateam Inkoop en de projectgroep 

I&I en accounthouder van de uitvoering van de nieuwe 

werkwijze. De projectgroep denkt mee over het oefen- 

en leerprogramma voor de implementatie en voert dit 

uit. 

Voorlopergroep
In de voorlopergroep zitten uitvoerende medewerkers 

van de lokale teams van de gemeenten en de GI’s. Zij 

werken concrete onderwerpen of instrumenten uit, die 

volgen uit de werkzaamheden van het Programmateam 

Inkoop, de projectgroepen I&I en de Lokale teams.   

 

H10 Inkoopbureau
Het H10 Inkoopbureau regelt alle zaken rond inkoop 

en contracteren van jeugdhulp voor de H10 regio: 

contractbeheer, contractmanagement, de financiële 

afwikkeling (waaronder declaratie en betalingsverkeer), 

planning & control, informatievoorziening (zoals 

de regionale jeugdmonitor); informatisering, het 

onderhouden van de product en dienstencatalogus en 

ketenregie. 

Interbestuurlijk overleg 
Na het vonnis van de voorzieningenrechter zijn 

gemeenten en aanbieders die het kort geding hebben 

aangespannen bestuurlijk met elkaar in gesprek 

gegaan. Eerst over de overbruggingscontracten voor 

2020 en op dit moment over zaken die op korte termijn 

moeten worden geregeld voor de inkoop 2021 e.v.

H10 organisatie: wie doet wat? 

Heb je nieuws of wil je reageren? Stuur een 

bericht naar: → nieuws@h10inkoop.nl

Je kunt je → hier afmelden voor deze nieuwsbief

H10 Inkoopbureau en Programmateam inkoop 

en implementatie jeugdhulp H10 gemeenten

Postbus 12 600,2500 DJ Den Haag

T: (085) 4855417

Bezoekadres: 

Spui 70, 2511 BT Den Haag (Stadhuis)

Jeugdhulpregio Haaglanden: 

Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, 

Wassenaar, Rijswijk, Midden-Delfland, Westland, 

Pijnacker- Nootdorp, Voorschoten, Delft en  

Den Haag

6

https://h10inkoopbureau.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=b7d532f089f27f8197a6aeaff&id=92078307ed&e=&c=4662800617
mailto:nieuws@h10inkoop.nl

