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‘Doen wat voor de ander van betekenis is’
Graag benut ik het voorwoord van deze nieuwsbrief om een woord van dank uit te spreken aan alle collega’s van gemeenten, inclusief lokale teams, van de jeugdhulpaanbieders, van het Programmabureau, het
Servicebureau en onze overige partners. Want terugkijkend op het eerste kwartaal waarin onze nieuwe
overeenkomsten gelden, kunnen we vaststellen dat we de overgang van oud naar nieuw op een redelijke
wijze hebben doorstaan. Daar hebben al die collega’s hun steentje aan bijgedragen: dank!
Uiteraard realiseer ik me heel goed dat we, mede onder de druk van corona en de hoge uitgaven, nog
voor allerlei opgaven staan. Opgaven van praktische aard, bijvoorbeeld over de inrichting van onze werkprocessen, maar ook opgaven van een meer principieel karakter. De aankomende Regiovisie, opgesteld
onder regie van het Programmabureau, brengt een en ander samen in een uitdagende agenda.
Gedurende De Week van de Transformatie Jeugdhulp Haaglanden in november 2020 leidde Janny
Bakker-Klein van Movisie ons door haar proefschrift Anders kijken. Centraal daarin staat de notie dat als
hulpverleners zich inzetten op het ‘doen wat voor de ander van betekenis is’ dat leidt tot een hoger
rendement tegen lagere kosten. Een mooie invalshoek bij het ontwikkelen van onze resultaatgerichte
inkoop is meer specifiek bij het onszelf de vraag stellen hoe we werkelijk van betekenis kunnen zijn met
de inzet van jeugdhulp.
Maar ik beschouw dat Anders kijken ook vanuit een ander perspectief, namelijk het ontwikkelgerichte
karakter van onze overeenkomsten. Anders kijken is dan het in gezamenlijkheid oppakken van de opgaven
en het daarmee tot passende oplossingen komen. Daarbij doen we expliciet en
nadrukkelijk een beroep op de ervaring, kennis, creativiteit en ontwikkelkracht
van al onze collega’s en door meer gebruik te maken van het ‘interne ondernemerschap’ binnen onze organisaties. Mijn conclusie is daarom dat als we
Anders kijken ook vertalen in het benutten van deze kwaliteiten, we beslist iets
kunnen doen wat voor de ander van betekenis is!
Paul Grob,
Directeur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
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Al lid van de digitale leeromgeving?
Benieuwd naar de ontwikkelingen op de Ontwikkeltafel en de thema’s die behandeld worden op de
Deeltafels, iedere derde donderdag van de maand?
Ga naar de digitale leeromgeving voor de verslagen,
Q&A’s over behandelde thema’s en te zien wie in de
regio deelnemen en meewerken aan het verbeteren van jeugdhulp. Het is een besloten platform dat
alleen toegankelijk is voor betrokkenen bij jeugdhulp
in regio Haaglanden. Wil je community lid worden,
zodat je automatisch nieuwsbrieven ontvangt?
Ga dan naar de login pagina van
www.jeugdhulphaaglanden.nl.

Ontwikkeltafels volop in ontwikkeling

Sinds enkele maanden is het iedere derde donderdag van de maand vaste prik: de Ontwikkeltafel.
Gemeenten, aanbieders en andere direct betrokkenen bij de jeugdhulp in de regio komen dan bij elkaar
om uitwerking te geven aan het ontwikkelgerichte
karakter van de per 1 januari afgesloten overeenkomsten. Het begrip ‘Ontwikkeltafel’ omvat beide
doelstellingen van die bijeenkomsten.
Enerzijds gaat het om ontwikkelen: het nader uitwerken en operationaliseren van allerlei zaken waarvoor
de kaders al wel geschetst zijn en die de ruggengraat vormen van de gemaakte afspraken. Hiervoor
speelt nu de vraag hoe we die zaken in de praktijk
gaan vormgeven. Inclusief de contractueel vastgelegde ruimte om op basis van geleerde lessen de
gemaakte afspraken verder in te vullen of te amen-
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deren. Dat herzien is te beschouwen als één van de
sterke punten van de inkoopmethode. Hiermee is
er ruimte om wijzigingen door te voeren zonder dat
een geheel nieuwe inkoopprocedure -met alle administratieve belasting die daarmee gepaard gaat- op
te hoeven starten. Anderzijds gaat het om de idee
achter het begrip tafel: analoog aan het bekende
keukentafelgesprek gaan alle betrokkenen samen
het gesprek aan. Zij onderzoeken welke de meest
passende oplossingen zijn voor de kwesties die voor
liggen en werken ze samen aan het in de praktijk
brengen van de uitkomsten van dat gesprek.
De eerste onderwerpen zijn inmiddels opgepakt;
de onderwerpen en de uitkomsten van de eerste
gesprekken staan in de digitale leeromgeving:
www.jeugdhulphaaglanden.nl.

Nog even over die derde donderdag. De ambitie is
om het ontwikkelen gezamenlijk vorm te geven op
een wijze die een beperkt beslag doet op de agenda’s. Vandaar dat er één vast moment in de maand
is geprikt waarop de Ontwikkeltafel plaatsvindt.
Uiteraard zal er in kleiner verband tussen die bijeenkomsten gewerkt worden aan het uitdiepen van
deelonderwerpen. We gebruiken daarvoor het beeld
van huiswerkgroepjes, maar als regio staan we elke
derde donderdag stil bij de voortgang en iedereen
kan daar waar gewenst ook een bijdrage leveren.
Tenslotte, deze hele werkwijze is nog volop in ontwikkeling. Een les die we inmiddels hebben geleerd,

is dat het handig kan zijn om voorafgaande aan het
opstarten van het gesprek over een onderwerp via
een korte enquête inzichten en behoeften te verzamelen. Zo kunnen we met meer focus en efficiënter
aan de slag. Suggesties en ideeën over de verdere
ontwikkeling en toepassing van de Ontwikkeltafel
zijn van harte welkom.
Mail deze naar kees.verhaar@h10inkoop.nl en
de gezamenlijke werkgroep zal
ze betrekken bij de voorbereiding van de komende derde
donderdagen!
Kees Verhaar, Ketencoördinator

Van Programmateam Inkoop naar
Inkoop- en contractmanagement
Gedurende een kleine drie jaar is in onze regio het
Programmateam Inkoop actief geweest. Zonder de
vele betrokkenen vanuit gemeenten, aanbieders
en andere partners ook maar enigszins te willen
onderschatten, mag gezegd worden dat het aan
de onvermoeibare inzet van de leden van dit Programmateam is te danken dat het inkooptraject
inmiddels succesvol is afgerond. Menige tegenslag
is gedurende de afgelopen jaren overwonnen, maar
het Programmateam is steeds blijven geloven in
de mogelijkheid om te komen tot een vorm van
resultaatgerichte inkoop jeugdhulp. Dat getuigt van
een hoog arbeidsethos, versterkt en gevoed door
een sterke betrokkenheid bij de opdracht om de
continuïteit van jeugdhulp te waarborgen. Op een
manier die tegemoetkomt aan de ambities op het
vlak van transformatie en die van kostenbeheersing,
zoals die door de 10 gemeenten als kader voor de
opdracht van het Programmateam waren geformuleerd.
Daarom een oprecht woord van dank aan de collega’s die in de loop van de tijd in wisselende samenstelling lid van het Programmateam zijn geweest. In
alfabetische volgorde: Roeland Dubbeld, Lawrence
Eghosa, Jelle Hoff, Sara Ismaeli, Jo Knippenberg,
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Saskia Kuhlmann, Joyce Mohan, Lammert Mulder,
Rick Ooms, Wiarda Panman, Maaike Roestenberg,
Anja Romein, Maaike van der Scheer, Thijs Sizoo,
Antoine Snoeck, Manon Stigter, Erica van der Sloot,
Mirjam Turksma, Kees Verhaar, Nancy Verkooijen en
Astrid Vreugdenhil.
Als onderdeel van de gekozen ontwikkelgerichte
inkoopmethode met een jaarlijkse mogelijkheid tot
herzieningen, wordt inkoop een reguliere activiteit.
Graag wens ik iedereen die met deze opdracht aan
de slag gaat veel succes en plezier in de samenwerking met alle collega’s en partners in de regio
Haaglanden.
Paul Grob

Kennismaken met medewerkers van
het Servicebureau
Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is op
24 november 2014 opgericht. De algemene doelstelling van het Servicebureau is het behartigen van
de belangen van de gemeenten op het terrein van
uitvoering van inkoop op taakonderdelen binnen het
sociaal domein. Een daaruit voortvloeiende doelstelling is om door gezamenlijke inkoop en afhandeling van de facturering efficiency voordelen (door
synergie-effecten) te behalen. In hoofdlijn bestaan
de taken van het Servicebureau uit:
•	Ondersteuning bij regionaal te contracteren
jeugdhulp
•	Contractmanagement en contractbeheer
•	Afwikkelen van het opgedragen declaratie- en
betalingsverkeer
•	Leveren van een bijdrage en advies bij de verantwoordingscyclus waaronder het genereren van
adequate managementinformatie en informatie
voor de planning en control cyclus
•	Het adviseren van gemeenten in het nemen van
lokale maatregelen op basis van een lokale duiding en een regionaal beeld
•	Regie voeren op de administratieve processen bij
de ketenpartners en (beheersing) informatie

genereren en ontwikkelen voor sturing en beheersing op de gehele keten (ketencoördinatie)
•	Coördineren van regionale berichtgeving over de
jeugdhulp
Wat bij deze opsomming centraal staat, is dat de
uitvoering van die taken aan mensen is toevertrouwd. Die mensen zijn cruciaal om de opdracht
van het bureau te realiseren. Dat geldt helemaal
omdat het begrip service centraal staat in de
wijze waarop het Servicebureau wil functioneren
als intermediair tussen haar opdrachtgever -de
gezamenlijke gemeenten in de regio Haaglandende jeugdhulpaanbieders en andere partners en
betrokkenen. De onderlinge ontmoeting en dialoog
staat daarbij centraal en is herkenbaar in de opzet
van de Ontwikkelovereenkomsten. Daarom
bieden we de komende tijd in de nieuwsbrief een
podium voor ontmoeting met diverse collega’s van
het Servicebureau. Steeds zullen zij vertellen wie
zij zijn, wat hen drijft, wat hun werkzaamheden
inhouden en hoe het begrip service in hun
dagelijkse werkzaamheden vorm krijgt.

In deze nieuwsbrief ontmoeten we … Frank Feliks sinds september
2020 werkzaam als contractmanager bij het Servicebureau
“De regio is niet nieuw voor me: al in 2018 en 2019
was ik er in dezelfde functie actief bij het, toen nog,
H10 Inkoopbureau. Veel was dan ook al bekend.
Maar veel bleek na een jaar ook veranderd. En dat
lag niet alleen aan een virus dat nadrukkelijk zijn
stempel drukte op de manier van werken. In het
contractmanagement in Haaglanden lag het accent
op het sturen op vastgelegde, bilaterale afspraken.
Kostenstijgingen waren een terugkerend thema en
naar verklaringen en mogelijkheden voor kostenbeheersing werd naarstig gezocht. Daadwerkelijke
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sturing op gewenste ontwikkeling
kwam mondjesmaat van de grond.
In september 2020
was de nieuwe inkoopronde gaande.
Nieuwe contracten werden afgesloten tegen de
achtergrond van een turbulent jaar waarin ik slechts
buitenstaander was. Natuurlijk kende ik de nieuwsberichten over gevoerde procedures, zoals iedereen

in Nederland die betrokken was bij inkoop in het
sociaal domein. Maar wat dat betekende voor het
contractmanagement werd mij pas duidelijk vanaf
september. Het contractmanagement is aanmerkelijk dynamischer dan het in 2019 was.
Natuurlijk voer ik nog steeds periodieke gesprekken
met aanbieders over kwaliteit en bedrijfsvoering,
waarbij de nadruk nu sterk ligt op kostenbeheersing
met onderwerpen als bestedingsruimte en richtinggevend kader.

Maar er is niet voor niets een ontwikkelovereenkomst afgesloten die voorziet in een gezamenlijke opgave die verder gaat dan kostenbeheersing
alleen. Voor het contractmanagement is daarbij
nadrukkelijk een rol voorzien. Ik pak graag die rol om
gezamenlijk met aanbieders en gemeenten te werken aan gewenste ontwikkelingen. Als we daarbij als
partners optrekken met respect voor ieders positie
en kennis en kunde, gaan we een heel eind komen.
Er is nog genoeg te doen!”

Diensten jeugdhulpaanbieders
op www.sbjh.nl

De producten en diensten van gecontracteerde
aanbieders zijn sinds deze maand beschikbaar op de
website van het Servicebureau. Dit is een tijdelijke
oplossing omdat de online productcatalogus die
tot en met 2020 werd gebruikt, niet meer geschikt
bleek voor het toegankelijk maken van deze informatie. Het Servicebureau inventariseert de mogelijkheden voor een vervangend platform van de oude
productcatalogus dat aansluit bij de verwachtingen
van de gebruikers. Tot die tijd kan iedereen
informatie over producten en diensten vinden op de
website van het Servicebureau.
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Het gaat hierbij om:
•	Overzicht van regionaal (H10) en landelijk (LTA)
gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en
Gecertificeerde Instellingen 2021 e.v.
• Uitgebreide productbeschrijvingen
• Bijbehorende tarieven
• Contactgegevens van de gemeenten

Coronamaatregelen: wijziging duur
addendum bij Administratieprotocol

Het addendum van 2 april 2020 bij het Administratieprotocol Jeugdhulp H10 2019 is in eerste instantie vastgesteld voor de periode van 12 maart 2020
tot 1 juni 2020. De duur van het addendum wordt
verlengd tot en met 31 december 2021 of eindigt zo
veel eerder als de coronamaatregelen van het RIVM
door de overheid worden ingetrokken. Per 1 januari
2021 is dit addendum tevens een addendum bij het
Administratieprotocol van 1 januari 2021 dat deel
uitmaakt van de huidige resultaatovereenkomsten.

In praktische zin betekent dit dat indien als gevolg
van corona bij de uitvoering van jeugdhulp door
jeugdhulpaanbieders wijzigingen noodzakelijk zijn
ten opzichte van de toegewezen inzet dit op een
administratief eenvoudige wijze mogelijk is. Het
standaardvoorbeeld hiervan is contact via beeldbellen in plaats van face-to-face. Voor een uitgebreidere toelichting en de bijbehorende werkwijze wordt
verwezen naar de website van het Servicebureau.

Tarieven Gecertificeerde Instellingen
bovenregionaal geharmoniseerd
Naar aanleiding van het rapport ‘Kwetsbare
kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (november 2019) zijn
onder coördinatie van de VNG verbeterplannen
opgesteld in het hele land. Regio Haaglanden vormt
samen met de regio’s Midden Holland, Holland
Rijnland en Zuid-Holland Zuid een bovenregionaal
gebied. Regio Haaglanden is de coördinerende regio
voor dit gebied. Een van de aspecten uit het verbeterplan is te komen tot een bovenregionaal tarief.
Bovenregionaal overleg is gestart om te komen tot
een reëel tarief voor het hele gebied. Dit heeft geresulteerd tot een uniform tarief voor de Gecertificeerde Instellingen vanaf 2021. Ook is overeenstemming
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bereikt over een eenduidige bepaling van de indexatie
voor deze regio’s in Zuid-Holland. De voorgenomen
herziening die hieruit volgt is gepubliceerd conform de
herzieningsclausule die beschreven is in de Raamovereenkomst Regio Haaglanden ‘Jeugdbescherming
en Jeugdreclassering en activiteiten in het preven-

tief justitieel kader’. De Gecertificeerde Instellingen
hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid
om op de publicatie te reageren met vragen en/of
opmerkingen. De tarieven en indexatie 2021 zijn
hiermee definitief en te vinden op de website van
het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

Informatie juiste contactpersonen
jeugdhulpaanbieders
De gecontracteerde aanbieders in Haaglanden
hebben in het systeem Vendorlink hun vaste contactpersonen opgenomen. Dit zijn de personen die
bij mailingen vanuit het Servicebureau -bijvoorbeeld
uitnodigingen om deel te nemen aan de Ontwikkeltafel of verzoeken om mee te werken aan een enquête- worden benaderd als de directe toegang tot
de vereiste kennis en expertise bij iedere aanbieder.
Uiteraard hebben deze contactpersonen niet van alles (voldoende) kennis van zaken om zo’n enquête in
te vullen of om deelnemer aan een Ontwikkeltafel te
zijn. Het is dan ook aan hen om te waarborgen dat
dergelijke uitnodigingen en verzoeken bij de meest
passende collega(‘s) terecht komen.

Het Servicebureau ontvangt regelmatig verzoeken
om een soort ‘schaduwadministratie’ in te richten, geordend naar expertise van medewerkers
bij aanbieder X, Y of Z. Om vervolgens vanuit die
‘schaduwadministratie’ de desbetreffende collega te
benaderen als het om zijn of haar onderwerp gaat.
Helaas is dat niet mogelijk: wij werken bij mailingen
vanuit Vendorlink. Daarom het dringende verzoek
om de informatiestroom in uw organisatie zorgvuldig in te richten, zodat berichten bij de juiste collega(‘s) terecht komen.

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals gemeenten en
jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio Haaglanden: Delft,
Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar,
Westland, Zoetermeer

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag
T: (085) 4855417

Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: nieuws@h10inkoop.nl

Bezoekadres:
Spui 70, 2511 BT Den Haag (Stadhuis)
Wil je de manier wijzigen waarop je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je gegevens bijwerken of je afmelden voor deze lijst.
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