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SAMENWERKEN AAN
TRANSFORMATIE 2017-2020
In 2020 is in de gemeenten in
IJsselland de jeugdhulp
opgebouwd vanuit de
reguliere, lokale leefomgeving
van het kind, diens
ouders/gezin en de directe
sociale leefomgeving.
De samenleving als geheel
draagt bij aan een optimaal
(positief) opvoedingsklimaat
voor alle kinderen, dat als
primaire verantwoordelijkheid
bij ouders/opvoeders ligt.

Daarnaast worden zij betrokken bij wat wel of niet goed gaat en
hoe het beter kan.
De aanbieders, professionals: optimaal resultaat binnen
beschikbaar budget; elkaar beter leren kennen, prikkels tot
samenwerken rond expertise.
De gemeente: toegang als vliegwiel voor de benodigde
veranderingen
FOCUS BINNEN HET TRANSFORMATIEFONDS
Het Transformatiefonds is bedoeld om de vernieuwing van de
jeugdhulp een impuls te geven en sluit aan bij het
‘Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’. Om in aanmerking te
komen voor transformatiebudget dient een jeugdzorgregio een
meerjarig transformatieplan in, waarin op zijn minst één van de
actielijnen uit ‘Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’ is
uitgewerkt.

KADERS REGIO IJSSELLAND
Het actieprogramma is omvangrijk en in zijn totaliteit niet
haalbaar om uit te voeren. Dit vraagt om keuzes en richting. Om
richting te bepalen wordt er in regio IJsselland aansluiting
gezocht bij het visiedocument IJsselland, het inkoopmodel
IJsselland en punten op de regioagenda 2018/2019. Daarnaast
heeft de regio een aantal andere randvoorwaarden
geformuleerd:

Organisaties en professionals
die zijn gecontracteerd worden
op kwaliteit en resultaten
afgerekend. Inhoudelijke
opvattingen en de ervaringen
van cliënten en hun
ouders/opvoeders staan
voorop. Daarbij wordt rekening
gehouden met het beschikbare
Rijksbudget, dit vormt het
financiële kader voor de
sturing op de opgaven in de
transformatie van de
jeugdhulp.
DRIE BRONNEN VAN
TRANSFORMATIE

Het gezin: ouders zijn primair
verantwoordelijk voor het
opgroeien en opvoeden van
hun kinderen. Zij zijn in de
‘lead’ en worden gestimuleerd,
geactiveerd, gefaciliteerd om
aan te geven wat er in hun
situatie moet gebeuren.

 Aansluiting vinden bij en versterken van bestaand
beleid, priortering en uitvoeringspraktijk (versterken
van wat er is)
 De doorontwikkeling van het inkoopmodel IJsselland
heeft prioriteit .
 Voor de hele regio (niet voor enkele gemeenten)
 Samenwerking staat centraal (we werken toe naar
voorstellen waar alle aanbieders aan mee kunnen
doen)
 Niet alleen inhoud, maar ook financiële rendement
wordt gewogen

THEMA’S
Er zijn twee hoofdthema’s geformuleerd naar aanleiding van
eerder genoemde uitgangspunten en het ‘Actieprogramma Zorg
voor de Jeugd’. Beide thema’s zijn een uitwerking van eerder
ingezette lijnen in kader van onze transformatie, maar waar nog
wel een opdracht ligt, of knelpunten zijn om verder door te
ontwikkelen.
1. Inzet op lokale leefomgeving van het kind /
Ambulantisering
2. Verbetering resultaat & kwaliteit

THEMA 1
INZET OP LOKALE LEEFOMGEVING VAN HET KIND / AMBULANTISERING
We willen de zorg en ondersteuning voor kinderen zo dicht mogelijk bij het kind en het gezin
organiseren. In hun eigen sociale omgeving en minder binnen de muren van een instelling. Wanneer
blijkt dat er wel een (tijdelijk) bed nodig is, dan is deze beschikbaar. Wij vragen aanbieders met
elkaar te voorzien in de voorzieningen van een intramurale setting en niet ieder voor zich. Ook
vragen wij aan aanbieders om inventieve inzet (zoals domotica) zodat het gebruik van een bed zo
kort mogelijk noodzakelijk is. Vanuit de regio IJsselland zijn er verschillende gedachten om hier vorm
aan te geven.
We zetten niet in op afzonderlijke pilots verbonden aan 1 aanbieder, deze afzonderlijke pilots
worden niet gehonoreerd. De opdracht hiervoor wordt samen met meerdere aanbieders verder
ontwikkeld. Het gezamenlijke resultaat wordt voor de regio ingezet als onderdeel voor het
transformatiefonds en geborgd in het totaal aanbod. Het is passend in de lijn met de beweging naar
voren, integrale zorg, ambulantisering en/of zorg en ondersteuning dichter in de eigen
leefomgeving. Voorstellen in deze kunnen worden meegenomen in de aanvraag van het
transformatiefonds.
THEMA 2 VERBETERING RESULTAAT & KWALITEIT
We willen de focus op kwaliteit en resultaat. Dat is ook de basis van ons
inkoopmodel. Daartoe willen we samen met vertegenwoordigers van
gemeentelijke toegangen en aanbieders werken aan een eenheid van taal
door het beschrijven van resultaten en het ontwikkelen van een
wegingsinstrument. Daarnaast is het een wens om met elkaar de
deskundigheid die er is in de regio zo optimaal mogelijk te delen en
gebruiken. Het liefst al voor of in de beginfase van een aanmelding, zodat de
cliënt er maximaal baat bij heeft. Het rendement zal moeten zijn dat er
minder stepped care doorverwijzingen zijn; dat de cliënt direct de juiste zorg
ontvangt en er minder doorverwijzingen nodig zijn. Door het tijdig herkennen van signalen kan
daarmee duurdere zorg voorkomen worden.
SAMENWERKING ALS UITGANGSPUNT
Samenwerking binnen dit transformatiefonds zien we als belangrijke onderlegger. Dit vormt ook
de basis van onze regionale visie. De opbrengsten moeten voor alle cliënten in alle gemeenten in
de regio IJsselland zijn. De samenwerking moet leiden tot een integraal zorgaanbod waarin de
grenzen van instellingen of domeinen niet meer door cliënten ervaren wordt. Voorstellen met
samenwerking met voorliggend (lokaal) veld of onderwijs worden gestimuleerd. Aanbieders
hebben geen selectie aan de poort, projectvoorstellen moeten zo breed mogelijk worden
aangevlogen. Ook willen we dat toegangen zowel de gemeentelijke toegang als de
gecertificeerde instellingen en/of huisartsen een betrokkenheid kennen in het geheel.
COMMUNICATIE EN PROCES
We zitten met een krappe planning, daarvoor is de juiste communicatie van groot belang. Er
wordt een communicatieplan gemaakt die samen met het procesvoorstel wordt opgemaakt. De
basis hiervan wordt open en transparant communiceren voor een zo groot mogelijk bereik. Niet
alleen in het werkveld, maar ook met aandacht voor onze colleges en raden. Op korte termijn
verschijnt de eerste update op de site van Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.

