De leidende principes
Normalisering
We vinden het van belang dat een jeugdige in zijn eigen vertrouwde omgeving kan opgroeien. Daar
waar dat niet mogelijk is, bieden we de noodzakelijke ondersteuning en hulp zoveel mogelijk in de
eigen omgeving; dus thuis, op school, bij activiteiten in de vrije tijd en dergelijke.
Tegelijkertijd vinden we het van belang dat jeugdigen mogen zijn wie ze zijn en dat we met elkaar
accepteren dat ieder kind anders is. Niet elke ontwikkeling in gedrag vraagt direct om een label en
een behandeling. Soms zijn kinderen, bijvoorbeeld, gewoon druk. Als overheid hebben we de
verantwoordelijkheid om ouders in hun eigen kracht te zetten. We signaleren een maatschappelijke
trend, waarbij ouders onzeker zijn over de opvoeding van hun kind. Uitleg geven over en adequate
ondersteuning geven bij ontwikkelingen per leeftijdsgroep, is noodzakelijk om overmatig gebruik van
specialistische jeugdhulp te voorkomen. De toegang tot jeugdhulp en de preventieve vormen van
ondersteuning (het voorveld) zijn belangrijke schakels in de transformatie van jeugdhulp en het
sturen op normalisering. Tegelijkertijd hoeven we als overheid niet alles op te lossen. Soms is
dienstverlening op het gebied van jeugdhulp een keuze die ouders zelf maken en dienen te
financieren.
Politieke lokale werkelijkheid
Gezamenlijk hebben we een bestuurlijk doel om een jeugdige in onze maatschappelijk gezond op te
laten groeien en problematiek te voorkomen. Het slagen van deze opdracht heeft een grote weerslag
op de sociaal economische ontwikkeling van onze regio. Tegelijkertijd hebben we enorm strakke
financiële kaders. We benaderen de inkoop van de jeugdhulp vanuit de inhoud. Desondanks zijn de
financiën een invloedrijke prikkel om op inhoud verandering te bereiken. Daarbij speelt in elke
gemeente de eigen politieke context, daar houden we rekening mee. Dit doen we zonder de
gezamenlijkheid uit het oog te verliezen.
Zakelijk opdrachtgeverschap
Gemeenten en aanbieders zijn samen aan zet om hulp en ondersteuning rondom kinderen goed te
organiseren. Hiervoor selecteren we partners en voeren we zakelijk contractmanagement, waarbij we
oog hebben voor ieders belangen en onze gezamenlijke doelstelling. Samenwerking is cruciaal om
resultaten te behalen en transformatie te realiseren. Dit vraagt van gemeenten dat zij aanbieders
voor langere termijn zekerheid en ruimte bieden om hierop te kunnen investeren. Gemeenten
realiseren zich dat we niet in één beweging van de begane grond naar de zolder kunnen stappen en
hebben oog voor continuïteit en duurzaamheid. Dit vraagt van aanbieders serieus commitment en de
bereidheid om echt te veranderen. Transformatie is voor aanbieders en gemeenten geen
vrijblijvendheid meer.
Optimale keuzevrijheid met oog voor het zorglandschap
Gemeenten zijn verreweg de grootste opdrachtgever voor de levering van jeugdhulp. Hoe en waar wij
investeren heeft direct effect op het zorglandschap. Dit realiseren gemeenten zich. We wensen
optimale keuzevrijheid, met ruimte voor innovatie, diversiteit en continuïteit, maar niet onbegrensd.
Tegelijkertijd willen we een beheersbaar aantal contractpartners, waarbij zakelijk en inhoudelijk
contractmanagement mogelijk is.
We willen innovatie
Vernieuwing ontstaat wanneer er ruimte voor is. Innovatie is noodzakelijk voor de beste jeugdhulp op
lange termijn. Samen met (nieuwe) aanbieders kijken we wat er mogelijk is om innovatief aanbod te
realiseren en hiermee te experimenteren.
Lokaal wat kan
Lokaal, per individuele gemeente, zijn we het beste in staat om aansluiting te zoeken bij eigen
politieke context. Het is daarom een bewuste keuze om niet-specialistisch en licht- specialistisch
jeudhulpaanbod terug te leggen bij de individuele gemeenten. Dit geeft ruimte om goede voorbeelden
te ontwikkelen (best practices) en van elkaar te leren.

