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Agenda 
• Inleiding

• Aanleiding

• Uitgangspunten

• Doelstellingen

• Dienstverlening en randvoorwaarden

• Lijst van specialisaties

• Externe ontwikkelingen en ervaringen uit de markt

• Doorkijk



Inleiding
• Proces

– Besluitvorming uitgangspunten: november

– Afronding in februari

– Publiceren in april

• Doel van vandaag
– U als zorgaanbieder meenemen in de beschreven uitgangspunten, 

doelstellingen, zorgvormen, specialisaties en externe ontwikkelingen en hier 
over in gesprek gaan

• Waar gaan we het niet over hebben:
– Samenwerking

– Bekostiging

– Aanbesteding



Aanleiding

Naar aanleiding van de sessies in juli waar we 
afgesproken hebben dit in gezamenlijkheid vorm te 
geven middels een dialoog



Uitgangspunten algemeen

1. Duurzame relatie op basis van vertrouwen en 
partnerschap;
2. Transformatie;
3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeenten en 
aanbieders voor passende zorg binnen financiële kaders;
4. Dekkend zorglandschap;
5. Gemeenten sturen op inhoudelijke resultaten, 
aanbieder verantwoordelijk voor het ‘hoe’;
6. Toegang wordt ingericht op basis van couleur locale, 
zodanig dat verwijzing naar ingekochte diensten wel 
eenduidig kan geschieden;
7. Opnieuw inrichten speelveld;
8. Inrichten overzichtelijk maar dekkend zorglandschap, 
dat passend is voor de dienst.



Uitgangspunten IAJ

1. Intensieve samenwerking vanuit vertrouwen met en 
tussen aanbieders;
2. Een integraal samenhangend, overzichtelijk en 
dekkend geheel van ambulante jeugdhulp met een 
systeemgerichte benadering;
3. Op- en afschaling wordt vergemakkelijkt;
4. Ontschotting, normaliseren en de-medicaliseren;
5. Loslaten van product-denken;
6. Aansluiting en afstemming met het voorliggend veld;
7. Handelend binnen beschikbaar budget;



Doelstellingen IAJ

1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bieden van tijdige en 
passende hulp;
2. Integrale, systeemgerichte en intergenerationele benadering van de 
hulpvraag en ontschotting;
3. Normaliseren en de-medicaliseren zodat onnodige zorg voorkomen 
wordt;
4. Alle jeugdigen met een hulpvraag krijgen tijdig passende hulp 
aangeboden en hebben geen last van wachtlijsten;
5. Ruimte voor innovatie en samenwerking;
6. Tijdig en gemakkelijk op- en afschalen van hulp;
7. Versterken van eigen kracht van onze inwoners zodat jeugdigen hun 
problemen oplossen in hun eigen gezin en netwerk, ook nadat zij een 
vorm van (professionele) ondersteuning en/of hulp hebben ontvangen; 
8. Stimuleren uitstroom en vergroten aansluiting voorliggend veld;
9. Vroegtijdig signaleren, bespreekbaar maken en in samenwerking met 
ketenpartners te komen tot het aanpakken van onveiligheid;
10. Ontlasten thuissituatie (in het geval van logeren).



Dienstverlening

• Persoonlijke verzorging

• Ondersteuning
– Begeleiding

– Logeren

• Interventies
– Bewezen interventies NJI

– Consultatie/advies

• Behandeling
– Medicatiecontrole

– GGZ



Conversietabel
In ontwikkeling



Randvoorwaarden dienstverlening

Zie toegezonden informatieblad.

- Ontbreken hier zaken die wel opgenomen 

zouden moeten worden?

- Zijn er punten die verheldering behoeven?



Specialisaties (niet limitatief)

Subspecialisatie
ADHD/ADD (V)echtscheiding

Autisme spectrum stoornis (ASS) Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Anorexia/Eetstoornis Opvoeden

Depressie LVB <70

Persoonlijkheidsstoornis LVB 70-85

Kinderen van ouders met psychische 

problemen (KOPP)
Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Kinderen van verslaafde ouders Gedragsstoornissen in combinatie met 

lvb)

Verslaving Psychiatrische stoornissen in combinatie

met lvb

Hechtingsproblematiek Multi-problem situaties

Genderdysforie



Externe ontwikkelingen 

• Verandering van problematiek

• Verandering in de populatie

• Ontwikkelingen in het veld

• Aanvullingen vanuit de aanbieders



Doorkijk in planning 

evenementenkalender

Gesprekstafels specifiek voor IAJ

• 4 november: medicatiecontrole.

• 26 november: samenhang en afbakening van het 
segment IAJ met het segment Hoog 
Specialistisch, het onderwijs en voorliggend veld.

• 16 december: voorwaarden, minimumeisen en 
selectiecriteria.

Zie ook: www.sociaaldomeinachterhoek.nl



Vragen?

Dank voor uw deelname!

Nabranders of aanvullingen naar aanleiding van deze presentatie 

kunt u sturen naar inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl met als 

onderwerp ‘’presentatie 29 oktober IAJ’’

mailto:inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl

