Factsheet administratieve lasten in voorbereiding op AO Jeugd
Zorgaanbieders schetsen het beeld dat de administratieve lasten in de jeugdhulp zijn toegenomen als
gevolg van de decentralisatie. De VNG herkent dit beeld. Tegelijk is er ook een omgekeerde tendens.
In deze factsheet gaat de VNG op dit thema in.
Administratieve lasten in de toegang afgenomen…
De vorming van lokale teams in gemeenten, die vaak gevuld zijn met medewerkers van de
voormalige Bureaus Jeugdzorg en jeugdhulpaanbieders, heeft gezorgd voor minder administratieve
lasten. Dat komt omdat toegang en eerstelijns hulp op dezelfde plek zijn georganiseerd. Het
samenbrengen van verschillende disciplines in één team maakt de lijnen korter. Het lokaal
organiseren van een team zorgt ervoor dat medewerkers minder tijd kwijt zijn om te reizen, en meer
tijd hebben voor het bieden van jeugdhulp.
Administratieve lasten in het declaratieverkeer tussen aanbieders en gemeenten is toegenomen.
De drie belangrijkste redenen daarvoor zijn:
1. Jeugdhulpaanbieders hebben per 1 januari 2015 veel meer financiers gekregen. Ze hadden
vaak met een aantal verzekeraars, zorgkantoren of provincies te maken (of een combinatie
van die financiers), maar het aantal gemeenten waarmee ze te maken hebben, is groter. Een
aanbieder van JeugdzorgPlus die eerst door VWS bekostigd werd, en nu door 100
gemeenten, is meer tijd kwijt om rekeningen betaald te krijgen. En toch is dit een goede
beweging. Er was een inhoudelijke reden om JeugdzorgPlus te decentraliseren: Een
gemeente kan, veel meer dan een centrale financier, met andere partners organiseren dat
kinderen niet in deze voorzieningen terecht hoeven komen of dat er snel passende nazorg is.
2. De zorgvuldigheid van de overgang heeft juist gezorgd voor administratieve lasten. De
zorgcontinuïteit heeft ervoor gezorgd dat gemeenten eerst de versnipperde bekostiging uit
de oude stelsels hebben overgenomen. Veel gemeenten zijn nu bezig de bekostiging te
vereenvoudigen en te ontschotten. Dat kan door niet per product te betalen, maar een
aanbieder een totaalbudget te geven zonder verantwoording per product. Maar ook door
per cliënt een resultaat af te spreken, zonder precies voor te schrijven wat een aanbieder
daarvoor doet. Meer informatie: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulpsturing-bekostiging/documenten-werkgroep-integrale-bekostiging-jeugd
3. Veel administratieve lasten zijn tijdelijk en hebben met inrichting te maken. Gemeenten en
aanbieders hebben zich onder grote tijdsdruk op de nieuwe Jeugdwet voorbereid. Het
inrichten van de toegang, het bieden van zorgcontinuïteiten ook het doorvoeren van de
bezuiniging kregen daarin allereerst prioriteit. Het inrichten van het administratieve proces is
pas in het jaar dat gemeenten al verantwoordelijk waren, op gang gekomen. Veel acties rond
het standaardiseren (zie onder), zullen daarmee pas de komende jaren vruchten afwerpen.
Om administratieve lasten te beperken, is vereenvoudiging nodig.
De Jeugdhulp, vroeger ondergebracht bij vijf financiers, kende al een grote variëteit aan producten
en wijzen van bekostiging. Het groot aantal productcodes is daar symbool voor geworden.
Gemeenten willen hun bekostiging sterk vereenvoudigen en ontschotten. Dat gaat sterk bijdragen
aan het verlichten van administratieve lasten. Gemeenten kunnen dit alleen samen met aanbieders,
dit vraagt dat aanbieders meedenken en met inhoudelijke voorstellen komen voor bekostiging van
ontschotte jeugdhulp binnen het sociaal domein.
De VNG participeert met zes koepels van zorgaanbieders in het programma I-sociaal domein. In
een apart memo vindt u wat zij vanuit dit programma doen.

