
Geachte jeugdhulpaanbieder, 
 
De afgelopen maanden hebben voor wat betreft de inkoop van de jeugdhulp in Haaglanden voor de 
periode 2020-2024 in het teken gestaan van de marktdialogen. In intensieve gesprekken is met een 
groot aantal jeugdhulpaanbieders en lokale teams, gecertificeerde instellingen, huisartsen, 
cliëntvertegenwoordigers etc. gesproken over een groot aantal onderwerpen. Uit deze 
marktdialogen zijn waardevolle inzichten naar voren gekomen en een gedeelde wens bij alle 
betrokkenen om de dialoog voort te zetten.  
 
Zoals al vaker is benadrukt staan de H10 gemeenten een ambitieuze verbetering van de jeugdhulp 
voor naar een resultaatgericht stelsel waarin de vraag van jeugdigen en ouders centraal staat en dat 
ook op de langere termijn financieel houdbaar is. Dit vraagt om een doorontwikkeling waarin alle 
betrokkenen een belangrijke bijdrage leveren. Invoering van resultaatgerichte financiering is dan ook 
niet het sluitstuk, maar juist het begin van de inhoudelijke transformatie. 
 
Uit de vele gesprekken die gevoerd zijn, in de marktdialogen, intern in iedere gemeente en tussen de 
H10 gemeenten zijn belangrijke lessen geleerd. Gecombineerd met de ervaringen uit andere regio’s 
in Nederland heeft dit geleid tot de conclusie dat de resultaatgerichte financiering binnen 
Haaglanden gefaseerd wordt ingevoerd, daarmee ruimte gevend aan noodzakelijke 
doorontwikkeling. Het resultaatgericht werken wordt vanaf 1 januari 2020 op inhoudelijk gebied 
volledig ingevoerd, er zal dus onder andere gewerkt gaan worden met het denken in resultaten, het 
bieden van maatwerk voor jeugdigen en gezinnen en het werken met één verantwoordelijke 
jeugdhulpaanbieder. De resultaatgerichte financieringssystematiek zal echter stapsgewijs worden 
ingevoerd.  
 
Concreet betekent dit dat voor de “Hoog-specialistisch/Hoog-complexe jeugdhulp” gedurende 2020 
nog op basis van de huidige PxQ systematiek met producten zal worden gefinancierd. Voor de 
“Specialistische jeugdhulp” gaan de H9 gemeenten wel per 1 januari 2020 volledig over op de nieuwe 
systematiek en vindt financiering plaats op basis van een vast bedrag per Profiel-Intensiteit-
Combinatie. Deze nieuwe financieringswijze vraagt niet alleen een andere werkwijze van 
jeugdhulpaanbieders, maar juist ook van gemeenten. Gezien de omvang van de gemeente Den Haag, 
het grote aantal jeugdprofessionals in haar jeugdteams en de nieuwe organisatie die per 1 juli 2018 is 
gevormd door samenvoeging van de jeugdteams en WMO-teams tot één integrale organisatie vraagt 
implementatie in de gemeente Den Haag meer voorbereidingstijd. Dit houdt in dat de gemeente Den 
Haag wel het resultaatgerichte werken zoals verwijzen op basis van Profiel-Intensiteitcombinaties 
per 1-1-2020 invoert, maar naast de “Hoog-specialistische/Hoog-complexe jeugdhulp” ook de 
“Specialistische jeugdhulp” in 2020 nog tijdelijk op basis van de huidige PxQ systematiek zal 
financieren. 
 
Alle H10 gemeenten gaan per 1 januari 2021 volledig over naar resultaatgerichte financiering. 
Gedurende 2020 zal worden geleerd over de inhoudelijke aspecten als passende tarieven. Deze 
lessen worden meegenomen in de doorontwikkeling van het stelsel. Deze doorontwikkeling willen 
wij graag gezamenlijk met u oppakken. 
 
Graag lichten wij de gefaseerde invoering van de resultaatgerichte financiering mondeling toe tijdens 
een bijeenkomst op maandag 18 maart van 16.30 tot 18.30 uur op het gemeentehuis van Pijnacker-
Nootdorp (Oranjeplein 1, Pijnacker). U kunt zich tot vrijdag 15 maart 12.00 uur aanmelden door een 
mail te sturen met uw naam en organisatie naar traject2020@h10inkoop.nl. U kunt tevens uw 
eventuele vragen vooraf per e-mail kenbaar maken. 
 
 



De verwerking van de uitkomsten van de marktdialogen en bovengenoemde fasering in de 
inkoopdocumenten vraagt wat meer tijd dan tot nu toe gedacht. De aanvankelijke publicatiedatum 
van 12 maart 2019 verschuift daardoor naar 23 april. Onderdeel van de inkoopdocumenten zal ook 
een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van zowel de H9 gemeenten als Den Haag zijn. Zowel 
via Negometrix, de site van het H10 Inkoopbureau als via de nieuwsbrief zullen we bekend maken 
wanneer de documenten gepubliceerd zijn.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Mirjam Turksma  
Programmamanager H10 inkoop- en implementatie Jeugdhulp 2020-2024 


