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Inleiding 

1. Dit Regionaal Transitie Arrangement (RTA) moet inzichtelijk maken 
hoe de continuïteit van zorg, het beperken van de frictiekosten en 
discontinuïteit van de infrastructuur bewerkstelligd is. 

 

2. De partners bij het opstellen van de RTA’s zijn hoofdzakelijk de 
gemeenten, zorgaanbieders en de zorgverzekeraars.  

 

3. Dit RTA is van de regio Alkmaar / regio West Friesland. Deze regio 
bestaat uit de volgende gemeenten: 

……………………. 

……………………. 

……………………. 
 

 

.  



Inleiding – Doel 

Continuïteit: cliënten ontvangen de zorg 
en ondersteuning krijgen die ze nodig 
hebben.  
 
  
Innovatie: om de beoogde veranderingen 
in de nieuwe Jeugdwet  te realiseren, met 
oog voor kwaliteit én financiële 
houdbaarheid, zijn innovatie en 
transformatie cruciaal 
 
 
Risico’s en mogelijke negatieve externe 
effecten:  Het transitieproces kan leiden tot 
risico’s met mogelijke negatieve externe 
effecten. Daarbij hebben de samenwer-
kingspartners vooraf de risico’s 
identificeren en afgedekt.  

Continui-
teit 

Innovatie 
Risico's 
(externe 
effecten) 



Inleiding – Raamwerk & Lange termijn 

Continuïteit 

Innovatie Risico’s 

2017 2016      2015  



Inleiding – Toetsingskader RTA  

 Onderwerp Aanwezig? 

1 Het arrangement heeft in ieder geval betrekking op het jaar 2015 Ja/nee 

2 Het arrangement heeft betrekking op cliënten die op 31-12-2014 in zorg 

zijn en op cliënten die op 31-12-2014 een aanspraak op zorg hebben, 

maar deze zorg op dat moment nog niet krijgen 

Ja/nee 

3 Het arrangement heeft betrekking op alle zorg waarvoor gemeenten 

vanaf 2015 verantwoordelijk worden 

Ja/nee 

4 Het arrangement heeft betrekking op zorgaanbieders, uitvoerders van 

jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en activiteiten van 

het AMK 

Ja/nee 

5 Het arrangement heeft betrekking op maatregelen voor 

jeugdbescherming en jeugdreclassering en de activiteiten van het AMK 

Ja/nee 

6 De afspraken over continuïteit van pleegzorg in het arrangement kennen 

geen maximumduur 

Ja/nee 

7 Het arrangement geeft aan hoe en bij wie de toeleidingsfuncties met 

ingang van 2015 zijn belegd 

Ja/nee 

8 Het arrangement geeft aan of bestaande aanbieders de zorg aan 

“zittende cliënten” in 2015 met de voorgenomen budgetten van 
gemeenten zullen continueren 

Ja/nee 

9 Het arrangement geeft aan hoe gemeenten de zorgcontinuïteit van 

“wachtlijstcliënten” realiseren 

Ja/nee 

 



10 Het arrangement geeft aan welk budget gemeenten in 2015 voornemens 

zijn aan te wenden per aanbieder, per type zorg en voor hoeveel 

jeugdigen en trajecten (hierbij kan rekening worden gehouden met het 

onderscheid in hulpaanbieders, zoals beschreven in de uitwerking van de 

arrangementen die is bijgevoegd bij de brief van de Staatssecretaris van 

VWS van 26 juni jl.) 

Ja/nee 

11 Het arrangement bevat een inventarisatie van de frictiekosten per 

aanbieder 

Ja/nee 

12 Het arrangement omvat een onderbouwing van de frictiekosten per 

aanbieder op basis van de door de gemeenten aangegeven plannen over 

zorginkoop per 1-1-2015 

Ja/nee 

13 Uit het arrangement blijkt op welke wijze en in hoeverre de frictiekosten 

worden beperkt 

Ja/nee 

14 Het arrangement is opgesteld na goed overleg met de huidige financiers 

en de relevante aanbieders 

Ja/nee 

15 Het arrangement is opgesteld door de samenwerkende gemeenten in een 

regio 

Ja/nee 

16 De regio die een arrangement heeft opgesteld stemt overeen met de 

indeling die aan de VNG is aangereikt 

Ja/nee 

17 Het arrangement is op bestuurlijk niveau in de regio vastgesteld Ja/nee 

18 Het arrangement is uiterlijk 31 oktober 2013 door de TSJ ontvangen Ja/nee 

 

Inleiding – Toetsingskader RTA 
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Werkpad & Procedure 

Gegevensuitvraag en 

analyse 

Extrapolatie  

+  

eventuele onderbouwde 

afwijkingen 

Ongewijzigd beleid 

Toekomstvisie  

en 

Innovatie 

Uitwerking budgetten 

2015 en afspraken 



Uitvraag: stand van zaken 
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Uitvraag – Inleiding  

 Marktanalyse 

Wij willen met deze uitvraag de markt in kaart brengen. De Markt is 
ingedeeld naar marktaandelen (%) van de verschillende instellingen.  

 

 Jeugdzorg markt in 2015 

De gemeente heeft aangegeven een zachte landing voor 2015 (zie ook 
Intentie2) te willen waarin beperkt marktwerking wordt toegepast. Dat 
betekent dat in 2015 de markt zoals deze nu (situatie 2012) wordt 
opgetekend ongeveer hetzelfde blijft.  

 

 Budget per instelling 

De percentages geven een goede indicatie van de verdeling van het 
jeugdzorg budget per zorginstelling in 2015. Het budget in 2015 is 
gebaseerd op de cijfers uit de meicirculaire 2013. Voor regio West 
Friesland is 40 mln beschikbaar, voor regio Alkmaar 50 mln. 



Uitvraag: zorgaanbieders in kaart 
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Mitsen en maren 

 Complexiteit van de materie  

 Grote diversiteit instellingen en zorgvormen > beperkte vergelijkbaarheid 

 

 4 “Oude” financieringsbronnen met andere sturing en afspraken 

 

 Veel vraagtekens bij macro-budgetten (meicirculaire) 

 Cijfers zijn gebaseerd op schattingen  en aannames. De Algmene 
Rekenkamer is kritisch over berekeningen meicirculaire. 

 

 Rondrekenen is niet mogelijk. 
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Transformatiedoelstellingen 

 Efficiencykorting 

Efficiënter gebruik van mensen en middelen; innovatie leidt tot dalende 
zorgconsumptie; zorg is zo zwaar als het moet en zo licht als het kan 

 

 Systeemgericht 

Betrokkenheid van het systeem (ouders en opvoeders) om draagkracht en eigen 
kracht te vergroten en de duurzaamheid van de resultaten te bevorderen 

 

 Normale leven 

Gericht op herstel van het normale leven kind en gezin 

 

 Eigen leefomgeving 

Zorg en ondersteuning dichtbij in de vertrouwde leefomgeving 

 

 Samenhang 

Ondersteuning en zorg integraal inzetten 
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Intentie 1: Zachte landing 2015 

 Besluit: 

Uitgangspunt is zachte landing. Dat betekent beperken van aantal keuzes 
en het aantal “knoppen” voor het jaar 2015. Het gaat bovenal om een 
richting – die overeenkomt met de speerpunten en wens tot innovatie in 
West Friesland / Regio Alkmaar – die uiteindelijk gericht vertaald wordt in 
een efficiencytaakstelling.  

 

 Keuzes die voor 2015 gemaakt moeten worden: 

 Te hanteren taakstelling 

 Werkwijze ten aanzien van nieuwe en bestaande cliënten 

 Werkwijze ten aanzien van instellingen (differentiatie of niet) 

 Werkwijze regionaal v.s. lokaal 

 Afspraken over inkoop en bekostiging 

 

 Consequenties keuzes nog niet altijd inzichtelijk. Input van instellingen 
onmisbaar. 
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Intentie 2: Betrokken instellingen 

 Besluit:  

 focus op circa 5 instellingen om het gesprek mee te voeren van 
het totale budget) (zie volgende sheet) 

 Kleinere spelers zijn zelf verantwoordelijk dat cliënten in 2015 
niet tussen wal en schip vallen 

 

 Selectie van aanbieders (t.b.v. slagkracht) gebaseerd op: 

A. Grootte van de omzet voor jeugdigen uit de regio 

B. Regiobinding van de aanbieder 

C. Spreiding over alle zorgvormen 

 

 Randvoorwaarden kleine instellingen: Goed georganiseerde 
toegang (gemeenten), heldere communicatie en processen en 
reservering financiële ruimte 
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Intentie 2: Betrokken instellingen 
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Intentie3: Taakstelling 

 Besluit:  

 Uitgangspunt: taakstelling 2015 conform de taakstelling in 2017, 
namelijk 15%.  

 Gevraagd de circa 11 ‘focus-instellingen’ om als collectief/coalitie 
de consequenties en randvoorwaarden van dit uitgangspunt uit te 
werken (frictiekosten) > zakelijk partnerschap 

 Bezien wordt op basis van de resultaten of het uitgangspunt 
aanpassing of aanvulling behoeft 

 

Taakstelling Regeerakkoord:  

 2015: 4%  2016: 10% 2017: 15% 

 Totaalbudget regio 2015 (Meicirculaire): 

• Alkmaar:   circa 50 mln 

• West Friesland: circa 40 mln 
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Intentie4: Randvoorwaarden 

 Besluit: Aanvullende eisen aan het voorstel van het collectief:  

 Zorgcontinuïteit is gewaarborgd 

 Wachtlijsten lopen niet op  

 Richting innovatie: Meer ambulant, minder residentieel, kortere 
trajecten 

 Geen frictiekosten anders dan reorganisatie (geen wachtgelden) 

 Continuïteit collectief/coalitie 
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Knoppen – Innovatie 

Op basis van gesprekken, uitvraag, landelijke beelden, … 

 

Eerste inventarisatie: 

 Effectievere trajecten 

 

 Lichtere zorgvormen:  

• Verschuiving van residentieel naar ambulant 

• Verschuiving van zware residentiële/ambulante trajecten naar lichte 

• Meer nulde en eerste lijn, minder tweede-/derdelijn 

 

 Verlagen prijzen (p):  

• Verkorten trajecten 

• Minder/goedkopere uren per traject 

 

 Verlagen aantallen (q): 

• Aantal trajecten/plekken gaat omlaag 
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Bestuurlijke conferentie 

 Bestuurlijke conferentie met zorgverzekeraars en provincie 

 Inventariseren contactpersoon 

 Meenemen in proces: hoe gaan we het samen vormgeven? 

 Hoe kunnen we het beste informatie overdragen? 

 Ideeën over toeleiding 

 Ideeën over Inkoop 

 Ervaring met zorgaanbieders 

 Hulp bij gegevensuitvraag: vrijgevestigden, PGB’s, rondrekenen, kunnen 
we cijfermatige uitvraag aan hun voorleggen? 

 

 Advies 

 2014  als voorbereiding, in overleg met zorgverzekeraars en provincie 
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Bestuurlijke conferentie 

 Bestuurlijke conferentie met ‘focus-instellingen’ 
 Zie Intentie 2 

 Dat betekent dat een beperkt aantal aanbieders wordt uitgenodigd voor de 
bestuurlijke conferentie 

 Overige aanbieders worden geïnformeerd per brief 

 

 

 Besluit: 

 Een beperkt aantal deelnemers om de slagkracht van de conferentie te 
vergroten 

 Een afvaardiging van wethouders (Opmeer, Hoorn, Alkmaar en 
Heerhugowaard) en het ambtelijk apparaat vertegenwoordigen de regio.  
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Bureau Jeugdzorg 

 Advies toekomst BJZ; ontvlechting 

 Zorgtaken blijven bij BJZ; Jeugdreclassering, jeugdbescherming 

 Nadere besluitvorming over overige taken: coördinatie gesloten 
jeugdzorg, crisis, toegang, drang en AMHK 

 

 Voorstel: risicoanalyse BJZ gaat over uitsluitend over laatste 
punt, namelijk coördinatie, crisis, toegang, drang en AMHK 
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Overige taken 

 Functioneel ontwerp 

 Toeleiding 

 Pleegzorg 

 AMHK 

 Passend onderwijs 

 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
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Verbindingen Decentralisaties 

Het functioneel ontwerp voor het jeugdstelsel moet verbonden worden 
met de keuzes die in de andere decentralisaties worden (en zijn) 
gemaakt: de maatschappelijke ondersteuning (AWBZ en WMO), en werk 
en inkomen (participatiewet). De verbinding van het jeugdstelsel met 
het(passend) onderwijs vraagt bijzondere aandacht. 
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Planning 

 Week 16 sept Bijeenkomst Zorgverzekeraars en provincie 

 Week 23 sept Bijeenkomst TSJ 

 Week 30 sept Eerste Concept 

 Week 7 okt  Bestuurlijk conferentie met zorgaanbieders 

 Week 14 okt  Vaststellen RTA door wethouders 

 Week 21 okt  Collegebesluit RTA 

 Week 28 okt  Wegsturen RTA 

 

 10 oktober  Wethoudersbijeenkomst Regio Alkmaar 

 2 oktober  Informatieavond Raadsleden 

 November  Bespreken RRTA in raden 
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