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Algemeen informatieblad
jeugdhulp MVS 2018
Vanaf 1 januari 2018 stappen de vijftien samenwerkende gemeenten van
de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) van een
productgerichte over op een resultaatgerichte werkwijze van jeugdhulp.
Dit geldt ook voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
(MVS-gemeenten). Deze nieuwe werkwijze is kwalitatief beter én
overzichtelijker voor de jeugdigen, de ouder(s)/verzorger(s) en de
gemeenten.
Bij de productgerichte werkwijze bieden zorgaanbieders standaardproducten
aan om het probleem van een jeugdige op te lossen. Bij de resultaatgerichte
werkwijze staat het resultaat centraal dat bij de jeugdige behaald moet
worden. Het is meer maatwerk.
Voordelen van de nieuwe werkwijze
De jeugdige en de ouders/verzorgers bepalen samen met het wijkteam het te
behalen resultaat en kiezen voor een gecontracteerde zorgaanbieder voor
zorg die daarbij past.
De zorgaanbieder is tijdens de behandeling het aanspreekpunt voor de
jeugdige en de ouder(s)/verzorger(s). De zorgaanbieder is samen met de
jeugdige en de ouder(s)/ verzorger(s) verantwoordelijk voor het behalen van
het resultaat. De zorgaanbieder bespreekt de voortgang van de behandeling
met de jeugdige en ouder/verzorger en houdt, na toestemming van de
jeugdige of ouder(s)/verzorger(s), ook het wijkteam op de hoogte.
De belangrijkste voordelen van resultaatgerichte jeugdhulp zijn:
 Resultaat is leidend;
 Een eenvoudiger werkwijze, betere afstemming, betere resultaten;
 Eén zorgaanbieder is leidend voor alle hulp die nodig is voor de jeugdige;
 Het wijkteam bepaalt samen met ouders/verzorgers wat moet gebeuren,
de zorgaanbieder hoe dat het beste kan;
 Alle vormen van zorg worden volgens dezelfde methodiek bekostigd.
Aanbesteding
In 2017 heeft de GRJR via een aanbestedingsprocedure de zorgaanbieders
geselecteerd die de komende jaren de jeugdhulp voor de regio Rijnmond
gaan verzorgen. Het gaat om de volgende vormen van regionale jeugdhulp:
 Pleegzorg
 Opname (bed & behandeling)
 Langdurig verblijf, steun, hulp of behandeling overdag
 Ambulante hulpverlening in de thuissituatie
 Crisishulp
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De gemeenten in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben samen lokaal
de volgende jeugdhulp ingekocht:
 Generalistische Basis GGZ
 Dyslexiezorg
 Ambulante hulp en hulp overdag voor jeugdigen met een beperking
Preferente aanbieders
Voor de lokale jeugdhulp van de MVS-gemeenten is voor jeugd-GGZ en hulp
voor jeugdigen met een beperking gekozen om, naast een aantal
gecontracteerde aanbieders, met enkele preferente aanbieders te werken.
Huisartsen, medisch specialisten, jeugdbescherming en de professionals van
het lokale wijkteam zullen in principe naar deze aanbieders doorverwijzen. De
keuzevrijheid om voor een andere gecontracteerde zorgaanbieder te kiezen
blijft bestaan.
Welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd?
Via aanbestedingen hebben de samenwerkende gemeenten de volgende
aanbieders gecontracteerd voor specialistische jeugdhulp:
Pleegzorg
 FlexusJeugdplein
 Horizon
 Jeugdformaat
 Timon
 Willem Schrikker
Pleegzorg

Steun, hulp of
behandeling overdag
 FlexusJeugdplein
 Parnassia
 Stek Jeugdzorg
 Timon
 TriviumLindenhof

Opname
1. Open residentiële
jeugdhulp
 Enver
 Pameijer
 Prokino
2. Gesloten jeugdhulp
 Horizon
 Pluryn
 Schakenbosch
3. Jeugdhulp inclusief
klinische
behandelsetting
 Enver
 Horizon
 Pameijer
 Parnassia
 Pluryn
 Prokino
 Timon
 Yulius1
4. Jeugdhulp inclusief
gesloten klinische
behandelsetting
 Parnassia
 Yulius
Ambulante hulpverlening
in de thuissituatie
 FlexusJeugdplein
 GGZ Delfland
 Mentaal Beter Cure
 Middin
 Parnassia
 Prokino Zorg
 Stek Jeugdzorg
 Timon
 TriviumLindenhof
 Yulius

Langdurig Verblijf
1. Pleegzorg en
gezinshuis
 Enver
 Horizon
2. Pleegzorg en training
zelfstandig wonen
 Enver
 Prokino
 Timon
3. Pleegzorg en open
residentieel
 Parnassia
 Prokino
 Enver
 Yulius

Crisishulp
 TriviumLindenhof,
deze partij is
hoofdaannemer
en werkt samen
met andere
organisaties.
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Lokale jeugdinkoop:
Ernstig
enkelvoudige
dyslexie
 E-Vizier BV
 Leestalent
BV
 Regionaal
Instituut
Dyslexie
 Stichting
Parnassia

Generalistische Basis-GGZ Jeugd met een beperking
 Clessidra*
 Pameijer*
 Fortagroep BV*
 ASVZ*
 GGZ Delfland Sint*
 Boba
Jorisweg
Levensloopbegeleidi
ng
 Kooij PKJP**
 De Buitenwereld
 Parnassia***
 De Klimroos
 Behandelcentrum
Kindergeneeskunde
 Ipse de Brugge
 Expertisecentrum
 Lievegoed
Uniek
 Labyrinth Zorg BV
 Koplopers
 Middin
 Kinderplein
 Orthopedagogisch
 Martie van der
Bureau Doorstart
Reijden Basic Trust
 MiSenso BV
 Praktijk van
Waterschoot
 Orthopedagogisch
Bureau Doorstart
(alleen Maassluis)
 Regionaal Instituut
voor
Ontwikkelingsproble
men
* Preferente zorgaanbieders gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
** Preferente zorgaanbieders Maassluis en Vlaardingen
*** Preferente zorgaanbieders Schiedam

Meer informatie?
U vindt meer informatie op de website van uw gemeentelijk wijkteam. U kunt
ook bellen:
 Maassluis
www.vraagraakmaassluis.nl
010 - 593 15 00
 Vlaardingen
www.wijkteamsvlaardingen.nl
010 - 473 10 33
 Schiedam
www.wotschiedam.nl
010 - 754 15 15
Daarnaast vindt u ook algemene informatie op www.jeugdhulprijnmond.nl.

Colofon
Dit informatieblad bevat
algemene informatie over de
jeugdhulp vanaf 2018 in de
gemeenten Maassluis,
Vlaardingen en Schiedam.
Meer weten? Kijk op de website
van uw wijkteam of van uw
gemeente.
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Vragen en antwoorden
Wat verandert er voor cliënten die al gebruik maken van zorg?
In de regio Rijnmond maken momenteel 21.000 jeugdigen gebruik van de
regionaal ingekochte jeugdhulp. Deze bestaande cliënten hebben
overgangsrecht, dat wil zeggen dat zij ook in 2018 recht houden op de
afgesproken zorg volgens de ‘oude’ werkwijze bij dezelfde aanbieder tot de
einddatum van de beschikking.
Hebben jeugdigen en ouder(s)/verzorger(s) nog keuzevrijheid?
Binnen elk aandachtsgebied binnen de jeugdhulp zijn verschillende
zorgaanbieders beschikbaar. Daarmee hebben de jeugdigen altijd
keuzevrijheid. De zorgaanbieders zijn geselecteerd op kwaliteit, hebben
contacten met het wijkteam en kunnen hulp declareren bij de gemeente. Bij
niet-gecontracteerde aanbieders kan het zijn dat er geen vergoeding van de
hulp mogelijk is. De jeugdige en ouder(s)/ verzorger(s) lopen dan tegen hoge
kosten aan. Daarnaast blijft altijd de mogelijkheid bestaan om specifieke
wensen uit een pgb (persoonsgebonden budget) te bekostigen.
Waarom is gekozen voor deze verandering?
De samenwerkende gemeenten in het Rijnmondgebied kiezen voor
resultaatgerichte werkwijze van specialistische hulp omdat hierin het te
behalen resultaat centraal staat. Productgerichte werkwijze blijkt vaak
onnodig duur, ingewikkeld en inefficiënt.
Is dit een bezuinigingsmaatregel?
Nee. De grootste bezuinigingen zijn in 2015 doorgevoerd toen de
rijksoverheid de zorg voor kwetsbare inwoners aan de gemeenten heeft
overgedragen. Al het geld dat de gemeenten van het Rijk krijgen voor
Jeugdhulp wordt hiervoor daadwerkelijk ingezet. Veel gemeenten investeren
daarnaast nog extra. Resultaatgerichte jeugdhulp legt de nadruk op het te
bereiken resultaat in plaats van op de te leveren inspanning door de
leverancier. Dit maakt de hulp effectiever en efficiënter.
Worden de wachtlijsten nu korter?
Resultaatgerichte jeugdhulp is een efficiëntere manier van werken. Dit heeft
een gunstig effect op de lengte van de wachtlijsten. De gemeenten hebben
met de gecontracteerde zorgaanbieders afspraken gemaakt over
acceptatieplicht en levering van zorg. In principe hebben zorgaanbieders alle
ruimte en budget om een jeugdige te helpen. Toch kunnen er, bijvoorbeeld bij
een zorgvraag die niet vaak voorkomt, wachttijden zijn. De zorgaanbieder (of
eventueel het gemeentelijk wijkteam) kan dan (tijdelijk) vervangende
zorg/ondersteuning bieden.
Worden alle jeugdigen met problemen geholpen?
De zorgaanbieders hebben ruimte en budget om in principe elke jeugdige te
helpen. Toch is het niet altijd precies te voorspellen hoeveel jeugdigen
gebruik gaan maken van hulp, waardoor er wachttijden kunnen ontstaan.
Vanwege krapte op de arbeidsmarkt kan het voor zorgaanbieders lastig zijn
om op tijd over voldoende personeel te beschikken. Dit kan ook een negatief
effect hebben op de wachttijd.

