
 
 

Onderzoeksplan Jeugdhulp 
 

1. Voorwoord  
Gemeenten zijn met ingang van 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en voor de 
inrichting van het stelsel om deze hulp te verlenen. De vraag naar ondersteuning en hulp voor kinderen 
en jongeren is groot. De tekorten op de jeugdhulp blijven echter oplopen. We willen ervoor zorgen dat de 
kinderen en jongeren die het nodig hebben, adequate jeugdhulp krijgen, nu en in de toekomst. Dat 
betekent dat we goed kijken naar een passend aanbod bij de vraag, naar de kwaliteit van de geboden 
hulp, de kosten en naar de effecten van de hulp. Het verzorgen en aanbieden van de jeugdhulp in de 
regio geven we vorm vanuit partnership met jeugdhulpaanbieders.  
 
In de regio WBO is er een groot aantal jeugdhulpaanbieders. Deze aanbieders zijn gecontracteerd op 
basis van kwaliteitseisen, inkoopvoorwaarden en contracten. Zij voeren de jeugdhulp uit op basis van de 
jeugdwet, beroepsstandaarden en spelregels. Deze regels zijn er om de zorgkwaliteit te garanderen.  
In 2015 zijn we gestart met dit systeem, waarin we nog steeds leren en verbeteren. Dat willen we samen 
doen met alle partners die betrokken zijn bij de jeugdhulp. Om dit te bereiken doen we 
kwaliteitsonderzoeken met jeugdhulpaanbieders.  
De insteek van het kwaliteitsonderzoek is meerledig. Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we 
gezamenlijk de kosten beter in de hand houden? Hoe kunnen we gezamenlijk komen tot verbetering van 
de kwaliteit van het proces en het systeem? Hebben we het stelsel adequaat ingericht? En zijn de 
middelen effectief, efficiënt en rechtmatig besteed?  
 
Kwaliteitsonderzoek breder dan voorheen 
De regio WBO is eind 2018 gestart met de uitvoering van onderzoeken. Deze onderzoeken waren vooral 
ingestoken vanuit het instrument ‘controle‘ zoals beschreven in artikel 6 bijlage 5 van de overeenkomst 
2018-2020 en artikel 4 van bijlage 4 van de Overeenkomst 2021-2022.  
 
Na de onderzoeken over de jaren 2019 en 2020 hebben wij dit instrument geëvalueerd. Conclusie vanuit 
onze eigen observaties en vanuit de feedback van aanbieders is dat er behoefte is aan een bredere 
insteek zoals hierboven geschetst. Het onderzoek is daarom meerledig en loopt volgens vier concrete 
punten:  
 

1. Inhoud van het hulpaanbod, de effectiviteit hiervan en het beter leren kennen van de 
jeugdhulpaanbieder 

2. Welke leerpunten ziet een jeugdhulpaanbieder ten aanzien van het huidige stelsel inclusief 
contractafspraken?  

3. Waar worden bottlenecks en daarmee verbeterpunten gezien in de huidige samenwerking?  
4. Toetsing op de naleving van de contractuele afspraken – lees rechtmatige besteding van 

publieke middelen.   
  
 
In het voorliggende onderzoeksplan leest u op welke wijze we het onderzoek vormgeven.  



 
 

2. Doel onderzoek   
De vier onderzoekspunten groeperen we in twee hoofddoelstellingen: Wederzijds leren en Naleving 

contractuele afspraken. 

 

1. Wederzijds leren 

Met het onderzoek willen wij in kaart brengen welke afspraken we met elkaar kunnen verbeteren, wat 

de gemeente kan veranderen of verbeteren leren in de toegankelijkheid van de jeugdhulp en in de 

processen. Dit geldt ook vice versa. Daarnaast kan een jeugdhulpaanbieder ook leren van het onderzoek, 

bijvoorbeeld als contracten anders zijn toegepast of geïnterpreteerd of als de administratie niet volledig 

in lijn loopt met de voorwaarden van de regio WBO. 

   

   In de gesprekken tijdens het onderzoek komen de volgende zaken specifiek aan bod:  

a Inhoud van het hulpaanbod, de effectiviteit hiervan en het beter leren kennen van de 
jeugdhulpaanbieder 

b Waar worden bottlenecks en daarmee de verbeterpunten gezien in de huidige samenwerking?  

c Welke leerpunten ziet een jeugdhulpaanbieder ten aanzien van het huidige stelsel inclusief 
contractafspraken? 

 

2. Naleving contractuele afspraken  

De gemeenten besteden veel geld aan de uitvoering van de Jeugdwet om te zorgen dat alle jongeren die 
dat nodig hebben, goede hulp krijgen. De laatste jaren nemen de kosten voor jeugdhulp aanzienlijk toe. 
Het is dan ook de taak van de regio om erop toe te zien dat het geld rechtmatig en doelmatig wordt 
besteed. Er is immers sprake van publiek geld. Maatschappelijk willen we de kosten van de jeugdhulp 
beheersbaar houden. De gelden aan zorg kunnen we immers maar één keer uitgeven. Daarom 
controleren we bijvoorbeeld declaraties via de aanwezige gegevens bij de gemeente. Dat kunnen we 
echter niet geheel van achter het bureau uitvoeren. We hebben ook gegevens nodig over onder meer 
inzet van personeel, presentiegegevens en overige bedrijfsvoeringsinformatie om vast te stellen dat 
levering en declaratie heeft plaatsgevonden conform de gezamenlijk gemaakte afspraken.  

 
Met beide doelstellingen van het onderzoek stellen we vast of er sprake is van onduidelijkheden, 
onvolkomenheden, onzekerheden of fouten in het stelsel dan wel in de declaraties.  

 

3. Grondslag onderzoek 
Het kwaliteitsonderzoek is gebaseerd op de wet- en regelgeving (zoals de Jeugdwet en Regeling 

Jeugdwet) en de overeenkomst. Zo staat er in artikel 6 van bijlage 5 van het contract voor Ambulante 

Jeugdhulp voor de regio West-Brabant Oost: 

Artikel 6  Controle 

1. Het is de Opdrachtgever (of daartoe aangewezen derden) toegestaan verwachte en 

onverwachte controle uit te voeren op de inhoudelijke kwaliteit en op presentie- en financiële 

administraties op basis van het nog op te stellen protocol. Daarnaast is het toegestaan om de 

dienstverlening te (laten) evalueren onder de cliënten. 



 
 

Ook in de contracten 2021-2022 zijn bepalingen opgenomen rondom uitvoeren van onderzoeken bijlage 
4, artikel 4. 
  
Het genoemde protocol is opgesteld in de vorm van dit onderzoeksplan.  
 

4. Onderzoek naar wederzijds leren 
Samen leren is ook samen bepalen waar de accenten van het onderzoek op gericht kunnen zijn. We 
plannen een voorgesprek met de jeugdhulpaanbieder en bepalen de gezamenlijke agenda. De in dit 
onderzoeksplan benoemde aandachtspunten en mogelijke gespreksonderwerpen zijn dan ook indicatief. 
Het kan hierbij zijn dat sommige onderwerpen nog niet direct passend zijn in de agenda omdat deze niet 
op de jeugdhulpaanbieder van toepassing zijn of (nog) niet passen bij de competenties. Dan zullen we dat 
ook met elkaar benoemen. 
 
Bij de aankondiging van het onderzoek zijn voor het wederzijds leren een drietal hoofdvragen benoemd: 

a. Inhoud van het hulpaanbod, de effectiviteit hiervan en het beter leren kennen van de 
jeugdhulpaanbieder 

b. Waar worden bottlenecks en daarmee de verbeterpunten gezien in de huidige samenwerking?  
c. Welke leerpunten ziet een jeugdhulpaanbieder ten aanzien van het huidige stelsel inclusief 

contractafspraken? 
 
Ad. A: Inhoud van het hulpaanbod, de effectiviteit hiervan en het beter leren kennen van de 
jeugdhulpaanbieder 
 
Zaken waaraan gedacht kan worden tijdens de uitvoering van en gesprekken bij het onderzoek zijn: 

- Hulpaanbod  
- Wachtlijsten  
- Cliëntsamenstelling  
- Innovatieve oplossingen/ methoden   
- Klanttevredenheid  
- Doorlooptijd begeleiding/ behandelingen en ontwikkelingen hierin  
- Casusregie  
- Samenwerking met het voorliggend veld  
- Samenwerkingsverbanden/ -vormen  

 
Ad B: Waar worden bottlenecks en daarmee de verbeterpunten gezien in de huidige samenwerking 
Ad C: Welke leerpunten ziet een jeugdhulpaanbieder ten aanzien van het huidige stelsel inclusief 
contractafspraken  
 
Onderwerpen die hier mogelijk kunnen spelen zijn:  

- Afspraken  
- Aanbod 
- Doorlooptijd casussen  
- Contact  
- Toegang  
- Verwijzingsproces  



 
 

- Contractuele voorwaarden  
- Financiering  
- Contractmanagement  
- Informatie-uitwisseling 
- Inkoopregels  
- Administratieve lasten  

 
Door met elkaar de aandachtspunten en vraagpunten te bespreken, te onderkennen en afspraken te 
maken over verbetering of aanpassing, kunnen we het partnership een verdere invulling geven. Daarbij 
zullen niet alle aandachtpunten in één keer of naar de volle 100% opgelost kunnen worden. Dat is ook 
duidelijkheid om dat met elkaar te bespreken en te benoemen.  
 

5. Onderzoek naleving contractuele afspraken  
Het onderzoek naar de naleving van de contractuele afspraken heeft een wat meer vastomlijnd karakter. 

Er is een aantal stappen te doorlopen om te komen tot een deugdelijke uitspraak over de rechtmatige 

besteding van publieke middelen. Hier is met name aandacht voor de presentie- en financiële 

administraties, de overige informatie die nodig is om de naleving van het contract te beoordelen en de 

hieraan verbonden (rechtmatigheids)gevolgen. Het onderzoek gaat niet in op de inhoudelijke kwaliteit 

van de geleverde hulp. Het onderzoek gaat (vooralsnog) over de verleende en gedeclareerde hulp tot en 

met 2020. Afhankelijk van de bevindingen kunnen we ook de verleende en gedeclareerde hulp vanaf 

2021 in het onderzoek betrekken. 

 

1. Voorafgaand: onderzoek beschikbare gegevens bij gemeente zelf  

De gemeente bezit zelf een deel van informatie voor het onderzoek zoals toewijzingen en declaraties die 
jeugdhulpaanbieder indient voor de geleverde diensten.  
Aan de hand van analyses op deze formele controle vindt een afweging plaats of een nadere controle 
gewenst is. Hierbij dient dan ook een aantal basisvragen in het onderzoek beantwoord te worden zoals:   

1. Heeft de hulp die is gedeclareerd plaatsgevonden?  
2. Is de hulp passend?  

Dit wordt uitgewerkt in een risicoanalyse. 
 
2. Risicoanalyse 
Voordat we overgaan tot een onderzoek bij een jeugdhulpaanbieder stellen we een gerichte risicoanalyse 

op. Die risicoanalyse is gebaseerd op specifieke signalen uit interne of externe bronnen. Dit kunnen 

bijvoorbeeld signalen zijn over structurele afwijkingen. Met een risicoanalyse onderzoeken we objectief 

bij welke jeugdhulpaanbieders risicogebieden aanwezig lijken te zijn.  De input voor de risicoanalyse is 

afkomstig uit (onder meer):  

 

Top-down analyses 

Via data-analyse en benchmarking wordt opvallend gedrag in kaart gebracht. Dit kan zowel op 

totaalniveau als op het niveau van jeugdhulpaanbieders.   

 

 



 
 

Bottom-up analyses   

Naast top-down analyses kunnen er signalen zijn vanuit:  

- Facturatiegegevens  

- Gegevens uit het berichtenverkeer  

- Accountgesprekken 

- Klachtenregistratie 

- Partners in de zorgketen  

- Bevindingen of signalen vanuit accountgesprekken, inkopen of contractmanagement   

- Toegangsteams  

- Jeugdigen, ouders of verzorgers van jeugdigen (o.a. vanuit cliënttevredenheidsonderzoeken, of 

persoonlijke signalen)  

- Andere gemeenten of gemeentelijke afdelingen  

- Partners, zoals bijvoorbeeld huisartsen, veiligheidshuis, etc.  

- Signalen uit landelijke benchmarks, landelijke instelling, inspectie, etc.  

- Opvallende zaken in de jaarrekening van de jeugdhulpaanbieder  

- Signalen uit het landelijk fraudemeldpunt 

- Uitkomsten uit eigen onderzoeken en eerder uitgevoerde controles 

- Overige signalen  

 

In het voorgesprek delen we met de jeugdhulpaanbieder op welke aspecten we willen onderzoeken.  

 

3. Onderzoek bij jeugdhulpaanbieder 

Het kan zijn dat de gegevens van de gemeente zelf onvoldoende informatie opleveren om goed te 
beoordelen of de contractuele voorwaarden zijn nageleefd en/of de in rekening gebrachte bedragen 
rechtmatig zijn besteed. Dat kan gaan over onderdelen van de bedrijfsvoering en/of over de feitelijke 
levering van de hulp. Dit betekent dat er nader onderzoek nodig is bij de jeugdhulpaanbieder zelf. De 
scope van het onderzoek bespreken we met de aanbieder op basis van de onderwerpen in het kader van 
wederzijds leren en de besteding van de publieke middelen. Zeker de aandachtspunten voor het 
wederzijds leren vergen maatwerk.  
Het onderzoek naar de besteding van de publieke middelen is gebaseerd op toetsing van de naleving van 
het contract en de nadere uitwerking van de risicoanalyse. In het onderzoek is aandacht voor:  

- Inzicht verkrijgen in de administratieve organisatie van de jeugdhulpaanbieder voor de 
processen rondom intake, hulpaanbod, presentie, tijdverantwoording, declaratie en afrekening 

- Afstemming en vergelijking maken tussen declaraties en de afgegeven beschikkingen en 
(verzoeken om) toewijzingen 

- Dossieronderzoek uitvoeren op cliëntniveau met aandacht voor:   

- Geldigheid verwijzingen 

- Tijdregistratie 

- Presentie- en aanwezigheidsregistraties 

- Duur van de beschikking 

- Toepassing tarieven 

- Inzicht in de zorgproductie   



 
 

- Inzicht en verhouding tussen directe en indirecte uren   

- Inzet personeel op behandeling en deskundigheid   

- Naleving inkoop- en contractvoorwaarden   

- Communicatie richting opdrachtgever en verwijzer  

- Inzicht verkrijgen in het proces van jaar- en productieverantwoording   

- Voor zover aanwezig beoordelen van uitkomsten van interne of externe (kwaliteits-) 
onderzoeken bij de jeugdhulpaanbieder 

 

Voorafgaand aan het onderzoek bespreken we met de jeugdhulpaanbieder welke informatie we vragen 
bij het uitvoeren van het onderzoek, wat het doel van het onderzoek is en op welke wijze dit onderzoek 
plaatsvindt. Ook geven we aan hoe de gemeente gedurende het onderzoek zal voldoen aan de geldende 
wet- en regelgeving voor beroepsgeheim en omgang en verwerking van privacygevoelige informatie. 
Vooralsnog hebben de onderzoeken nog geen inhoudelijke zorgcomponent, maar richten zij zich op de 
administratief-financiële aspecten. Als het nodig is om de verleende hulp aan een jeugdige te bespreken 
of checken, dan doen we dit uiteraard alleen met inachtneming van de proportionaliteit van de vraag en 
de vigerende wet- en regelgeving rondom vertrouwelijkheid en medisch beroepsgeheim.  
 
Afhankelijk van de hulpvorm kan een SKJ- of BIG-geregistreerde medewerker worden ingeschakeld die 
bevoegd is tot het kennisnemen van het zorgdossier. 
 

2. Bevindingen onderzoek besteding publieke middelen 
Hoe gaan we om met de bevindingen uit het onderzoek?  

 

a. Bespreken bijzonderheden over verleende hulp en declaraties met jeugdhulpaanbieders  

Als de jeugdhulpaanbieder afwijkend declareert of de uitvoering wijkt af van de afspraken of er zijn 

andere constateringen, dan bespreken we deze met de jeugdhulpaanbieder. We kijken met elkaar naar 

de redenen van de afwijkingen. We betrekken daarbij de geldende wet- en regelgeving, normen, 

afspraken met de jeugdhulpaanbieders, afspraken rondom de jeugdigen en overige afspraken of 

randvoorwaarden. In het gesprek kan de jeugdhulpaanbieder de verschillen uitleggen en zijn inzichten 

delen.  

 

b. We lossen samen constateringen op  

We zien regelmatig de nodige vraagpunten rondom de gedeclareerde hulp. Uitgangspunt is een 
gezamenlijke oplossing - waar dat mogelijk is - voor de gedane constateringen. Mogelijk heeft de situatie 
te maken met de inrichting van het stelsel of interpretatie van de afspraken. Oplossingen die uit deze 
toets voortkomen, nemen we zo mogelijk op in het verbeterproces van de gemeentelijke dienstverlening 
en mogelijk ook in afspraken en werkwijzen van (individuele) jeugdhulpaanbieders. Dat geldt ook als er 
bevindingen zijn aan de kant van de uitvoering bij de jeugdhulpaanbieders. Met de jeugdhulpaanbieder 
maken we dan afspraken over een aangepaste en/of juiste uitvoering naar de toekomst en bespreken we 
met elkaar de consequenties over de onderzoeksperiode. 

 

 
 



 
 

c. Optioneel: vervolgonderzoek  

Aan de hand van bevindingen uit het onderzoek, kan het voor de regio WBO noodzakelijk zijn om 
aanvullende informatie te verkrijgen. Op basis van afspraken met de aanbieder en een heldere 
onderzoeksvraag, zullen we dan bij een jeugdhulpaanbieder diepgaander onderzoek moeten doen.  

 

d. Andere stappen 

Het kan zijn dat uit het onderzoek dusdanig ernstige bevindingen komen dat er andere stappen 
noodzakelijk zijn. We zullen hierin uiteraard zorgvuldig en proportioneel handelen.  

Bij de besprekingen rondom de aanpak, uitvoering en evaluatie van het onderzoek worden afspraken 
gemaakt over de uitvoering van het onderzoek, de vervolgacties en mogelijke oplossingen voor de 
conclusies uit het onderzoek.  

 

3. Rapportage onderzoek 
Na het onderzoek, stellen de onderzoekers een concept rapportage op. Deze wordt aan de 

jeugdhulpaanbieder gestuurd en voorgelegd in het kader van hoor en wederhoor. Het is uiteindelijk de 

bedoeling om tot een gezamenlijk onderschreven eindrapportage van het onderzoek te komen. In de 

eindrapportage is ook ruimte en mogelijkheid tot het opnemen van een managementrespons door de 

jeugdhulpaanbieder. 

 

4. Overige aspecten onderzoek 
Voor de uitvoering van het onderzoek is de contractmanager het primaire aanspreekpunt.  

Communicatie tijdens het onderzoek is essentieel. Jeugdhulpaanbieders kunnen eventuele vraagpunten 

met de onderzoekers en/of contractmanager bespreken. Mochten er alsnog vraagpunten resteren dan 

beschikken wij over een klachtenprocedure. Eventuele klachten kunnen gemeld worden bij dhr. C. 

Christiani – ketenmanager Jeugd via csc.christiani@breda.nl.  

Indien jeugdhulpaanbieders nog vragen heeft over het onderzoekplan, kunnen deze tijdens het 

voorgesprek gesteld worden.  
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