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1. Het specialistische aanbod is voor een groot deel regionaal of zelfs bovenregionaal 
georganiseerd en wordt straks subregionaal aangestuurd. Hoe gaat dit werken? Wat zijn 
de gevolgen voor de uitvoering?

Antwoord: het programmaplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de 
Duin- en Bollenstreek en op het thema veiligheid met de Rijnstreek. Deze regio’s blijven 
ook na de besluitvorming over het programmaplan met elkaar samenwerken. Ook de 
aansturing op de jeugdhulp zal op onderdelen gebeuren in samenwerking met de Duin- 
en Bollenstreek. 

Hoewel de samenwerking regionaal wordt opgezocht, blijft de mogelijkheid bestaan om 
subregionaal te sturen. Dit maakt een betere verbinding tussen beleid en uitvoering 
mogelijk. Verder biedt het ruimte voor de invulling van de lokale kleur per gemeente.

2. ‘TWO blijft de inkooporganisatie. De gemeenten zullen een actievere rol vervullen in de 
uitvoering van het contract- en leveranciersmanagement.’ (pagina 4 reactienota in 
antwoord op vraag van Curium). Hoe gaat dit werken in de praktijk? Betekent dit dat bij 
gemeenten ook contractmanagers werkzaam zullen zijn of gaat dit alleen over een 
actievere aansturing? Wie is er nu verantwoordelijk voor het contractmanagement van 
de specialistische zorg; gemeenten of de TWO?

Antwoord:
De TWO is en blijft verantwoordelijk voor het contractmanagement. In de toekomst 
willen de gemeenten in de Leidse regio nauwer optrekken met de contractmanagers van 
de TWO. Gemeenten vanuit hun beleidsinhoudelijke rol, de TWO vanuit hun rol als 
contractmanager. Beide expertises dienen aan tafel te zitten in het gesprek met 
aanbieders. Zo kun je naast sturing op de gemaakte afspraken in de contracten ook 
gerichter sturen op je inhoudelijke doelstellingen als gemeente.

3. Er is nog altijd sprake van een (onverklaarde) toename van het aantal cliënten dat in de 
regio een beroep doet op jeugdhulp, in het bijzonder gaat het hier om 
begeleidingsvragen. In hoeverre wordt hier bij de inkoop op geanticipeerd, bijvoorbeeld 



door van aanbieders van het product begeleiding een groepsgerichte aanpak te eisen 
naast de individuele trajecten?

Antwoord: 
U kunt de ambities en doelstellingen met betrekking tot begeleiding lezen onder segment 
4.2.4, het segment Ambulant. Gedurende de inkoop anticiperen we op de groeiende 
vraag naar begeleiding door waar mogelijk ambulante begeleiding collectief aan te 
bieden. Tegelijkertijd willen we voor ‘lichte ondersteuningsvragen’ niet langer ambulante 
begeleiding inzetten. De gemeentelijke toegang is voor dit type vragen veelal toereikend. 

De precieze vertaling van de doelstellingen richting de inkoop wordt uitgewerkt in het 
inkoopplan van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek. Dit document wordt, 
eenmaal vastgesteld door het college, ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

4. Het bieden van keuzevrijheid aan cliënten is een groot goed. Maar hoe voorkom je dat de 
inkooporganisatie te maken krijgt met een oneindige reeks van aanbieders waarmee 
allemaal een contract mee moet worden gesloten? Wordt er nagedacht over een 
maximaal aantal aanbieders per segment?

Antwoord: keuzevrijheid voor het kind en gezin is een groot goed, waarbij de klik met de 
professional een belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd is het belangrijk om te werken in 
een overzichtelijk zorglandschap. Voor ieder segment wordt de afweging gemaakt welk 
aantal aanbieders het beste past bij de inhoudelijke (inkoop)doelstellingen van de 
gemeenten. Dit wordt verder uitgewerkt in het inkoopplan.  Het kind en het gezin 
behoudt in alle segmenten de keuzevrijheid om samen te werken met een professional 
waar ze een klik mee ervaren.

5. Een belangrijke doelstelling van de doorontwikkeling jeugdzorg in de Leidse regio is het 
beheersen van de kosten cq het betaalbaar houden van de jeugdzorg. Het overgrote deel 
van de kosten betreft de specialistische zorg. In hoeverre dragen de geschetste ‘kaders 
van de inkoop vanaf 2021’ bij aan de bezuinigingsdoelen?

Antwoord: we zetten in de Leidse regio in op de beweging naar voren. Door te investeren 
op de juiste hulp aan de voorkant, kunnen veel problemen worden voorkomen voordat 
specialistische jeugdhulp nodig is. We hebben hiervoor de kaders geschetst voor de 
specialistische jeugdhulp in het programmaplan en voor de gemeentelijke toegang in de 
kaderstellende opdracht aan de gemeentelijke toegang. Door te investeren op de 
onderdelen triage, regie en de POJ (investeringen in de voorkant) verwachten we een 
afname van de kosten te realiseren bij het zorgaanbod. U leest deze verwachte 
besparingen terug in de financiële paragraaf van het programmaplan onder paragraaf 
5.2, de begroting.


