Onderwerp: MEER KEUZE VOOR OUDERS EN GEMEENTE
Aan alle raadsleden van uw gemeente,
Voor het jaar 2016 wordt in de komende maanden bekeken met welke zorgaanbieders
contracten voor de jeugdzorg worden afgesloten. De gemeenten zijn aan zet om de inkoop
van jeugdzorg voor 2016 vorm te geven. Het wordt voor ouders en kinderen steeds
belangrijker om keuze te hebben voor degene aan wie ze hun kind en/of hun zorg kunnen
toevertrouwen: korte lijnen, een onderlinge klik, steeds dezelfde persoon, thuisnabij en
laagdrempelig. Dat zijn de kenmerken van een kleine praktijk . Kleine
zelfstandigen/vrijgevestigden zijn als een kleine groep slagvaardig, zijn innovatief ingesteld
en kunnen snel onderling zorgvragen afstemmen.
Zijn er ook jeugdzorgcontracten mogelijk met kleine aanbieders en vrijgevestigden om
zodoende de keuzevrijheid sterk te bevorderen? Dus meer keuzevrijheid voor zowel de
ouders als de gemeente? Mogen kleinere ( identiteitsgebonden? ) zorgverleners en
bijvoorbeeld een Vereniging Zorgboeren ook meedoen om direct zorg te verlenen via een
contract?
Uit onze informatie komt naar voren dat de huidige systematiek van onderaannemerschap
van de grotere aanbieders ( o.a. Jeugdbescherming ) 15-20 % extra kosten met zich
meebrengt in vergelijking met de situatie waarin aanbieders zelfstandig/vrijgevestigd zijn (
motie Schonewille 08-07-2015 raad Gouda).
Kleinere aanbieders/vrijgevestigden kunnen door hun beperkte overhead vaak meer
passende en meer goedkope zorg leveren. Voor een aantal situaties of zorgvragen zijn zij
aantoonbaar innovatiever en effectiever door hun kleinschaligheid en hun brede scala van
hulpvormen.
De kracht van de decentralisaties en het resultaat van de jeugdzorgtransformatie ligt toch in
het
“ omdenken ”, ombuigen waardoor zorg dichter bij de ouders / het kind komt en de
jeugdzorg ook effectiever en goedkoper kan. Het rijk geeft u minder geld, verdeeld over 3
jaar wordt uw budget met 15 % afgebouwd.
Daarnaast bestaat er in brede kring de mening dat het met het imago van de huidige
gecontracteerde zorgverleners ( soms semi-overheid ) niet zo best is gesteld. Hun manier
van functioneren als bureaucratisch, star, vele dubieuze beschermingsmaatregelen waaronder
de UHP ( =uithuisplaatsing ) levert te veel vragen op bij ouders,kinderen, hulpverleners
en leidt tot persoonlijke - en familiedrama’s; er bestaat veel kritiek op de
jeugdbeschermers. Is de zorg door instanties al duur, beschermingsmaatregelen zijn erg duur!
DUTCH CHILD CENTER vraagt u dringend bij de zorginkoop voor 2016 de uitbreiding
van de keuzevrijheid en het zelfbeschikkingsrecht voor ouders en kinderen mee te willen
wegen. Zijn de zorgcontracten voor 2016 met de zelfstandig werkende en/of
identiteitsgebonden in uw gemeente nu wel voldoende in beeld? Het is goed om kleine
zelfstandigen wel te benaderen om een grotere keuzevrijheid voor kinderen en ouders
mogelijk te maken. U kunt als raadslid meer dan de jeugdzorg uit handen moeten geven
aan de professionals.
Informatie over een motie “ Contract kleine jeugdzorgaanbieders ” is bij ons verkrijgbaar.
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