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Jeugd
De meeste gemeenten in de regio worden geconfronteerd met tekorten op de kosten voor de jeugdzorg.
Tegelijkertijd zien we dat het budget dat we van het Rijk krijgen, niet meegroeit met de volumes; dit is tevens
een landelijk discussiepunt. De financiële uitdagingen worden daardoor groter en in samenhang hiermee
nemen ook de inhoudelijke uitdagingen toe (de transformatie). We zetten in 2019 daarom extra in op de
volgende onderdelen:
 terugdringen productie Blok B Jeugd;
 transformatie (van zwaar naar licht) Jeugd-ggz, zodat minder zware zorg ingezet wordt;
 transformatie jeugdzorg met verblijf (blok C1) (minder plekken in tehuizen, meer gezinshuiszorg en
pleegzorg, meer behandeling bij jongeren thuis, toewerken naar structurele besparing van 2 miljoen
in 2021).
 actief contractmanagement op kwaliteit bij jeugdzorgaanbieders;
 vermindering aantal veegcontracten (= aparte contracten met niet-gecontracteerde aanbieders)
jeugd.
Kwaliteit en handhaving Wmo
In 2018 is het aantal signalen over kwaliteit en fraude bij Wmo-aanbieders fors geweest, waardoor we tijdelijk
geen inzet hebben kunnen plegen op contractmanagement Wmo. Dit willen we in 2019 verbeteren. Regionaal
en binnen het ROB organiseren we een gestructureerd werkproces kwaliteit en handhaving , waarbij we de
inkomende signalen systematisch en proportioneel afhandelen en handhaven waar nodig. Daarnaast voeren
we gericht contractmanagement op de belangrijkste Wmo-aanbieders, zeker waar er sprake is van
kwaliteitssignalen. Iedere gemeente stuurt daarnaast lokaal op de aanbieders waar meest mee wordt
samengewerkt.
Informatie om te sturen en om te verwijzen
We ontwikkelen de managementrapportages verder door wat betreft kwaliteit en betaalbaarheid. En we
versterken de inhoudelijke duiding bij de managamentrapportages. We blijven actief sturen op hoogwaardig
berichtenverkeer, zowel bij backoffices als bij de aanbieders. Daarnaast investeren we in de wijze waarop we
ons gecontracteerde zorgaanbod inzichtelijk maken. We doen dit via de website Steunwijzer waarop dit
aanbod overzichtelijk is weergegeven. Hierdoor kunnen verwijzers zoals huisartsen en sociale wijkteams
eenvoudiger en sneller het juiste aanbod vinden.

