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Uitvoeringsagenda regionaal beleidskader jeugdzorg

Oktober November December Januari

Onderdelen Verantwoordelijk 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 31-jan

Regionale Beleidsvisie (Partners: Gemeenten / Regio / Zorginstellingen) PM

   Lokale en regionale visie op jeugdzorg + afstemming (o.a. ontzorgen, demedicaliseren, civil society)

   Functioneel ontwerp (lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet)

      Toegang en frontlijn (Lokaal) (inclusief behoud van expertise BJZ) (Wijkteams, Huisartsen, CJG's, Scholen, etc.)

      Samenwerking gemeenten op specialistische zorgvormen (Regionaal)

   Innovatieagenda (innovatietaakstelling 11% in 2015, € 0,- frictiekosten) Organiseren Heidag met wethouders en focusinstellingen (Week 46)

      Continuïteit van zorg, geen automatisme voor volledige continuïteit huidige instellingen.

      Taakstelling van 15% in 2015.

      Transformatie expliciet maken tbv het jaar 2015.

      Instellingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 0% frictiekosten.

      Ruimte voor nieuwe aanbieders

      Ruimte voor preventie en vroegsignalering 

   Overzicht zorgvormen die bijzondere aandacht vereisen (bijvoorbeeld pleegzorg, JB, JR, crisiszorg, beschermd wonen)

Governance (Partners: Gemeenten / Regio (/ Provincie / Zorgverzekeraar)) PM

   Uitwerken gedetailleerd plan voor welke zorgvormen gemeentelijk, regionaal of bovenregionaal worden ingekocht

   Opstellen conceptplan voor (boven)regionale risicodeling, inclusief inventarisatie risico's

   Opstellen conceptplan bekostigingssystematiek 2015

   Oprichten samenwerkingvehikel regio ('s) (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk)

Inkoop (Partners: Gemeenten / Regio (/ Provincie / Zorgverzekeraar)) PM

   Samenwerking provincie Zorgverzekeraar (aansluiting uitvoeringsprogramma en inkoopafspraken) 17 okt. Afspraak

      Kennis en verbeterpunten, innovatie, ervaringen met zorgaanbieders 

      Beperking frictiekosten met behulp huidige financiers

   Inventarisatie van bestaande sturingsmechanismen en verbinding met management- en informatiesystemen

   Onderzoek naar mogelijkheden voor kennis- en informatieoverdracht (inclusief overdracht cliëntgegevens)

   Onderzoek naar voor- en nadelen verschillende bekostigingssystematieken 

   Opstellen conceptplan kwaliteitseisen en sturingsmechanismen (monitoring en verantwoording

   Rol van kleine zorginstelling en vrijgevestigden Organiseren informatie bijeenkomst

   Vaststellen voorlopige budgetten

   Verfijning analyse jeugdzorgmarkt

   Programma van eisen

   Opstellen van model voor inkoop (al dan niet ism zorgverzekeraar) (samenwerkingsvehikel, zie governance)

   Opstellen verordening

   Afsluiten contracten met zorginstellingen (na 31 januari)

Bestuurlijk proces (nader te bepalen) PM

   Consultatie gemeenteraden + afstemming zienswijze

   Afstemming Colleges B&W

   Definitieve besluitvorming in gemeenteraden

 Deadline 

definitieve 

besluitvorm

ing 

gemeentera

ad

Dit onderdeel zou in de afrondende fase moeten zijn 

bij de verschillende gemeenten (Lokale plannen) en 

in de regio (regionale afstemming)

Dit onderdeel kan pas beginnen op het moment dat 

de visie en functioneel ontwerp zijn vastgesteld

Kerstreces

Dit 

onderdeel 

kan pas 

starten als 

het 

onderdeel 

Governance 

is 

afgesloten.
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