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Onderwerp 

Inkoopadvies 2013 - Bureau Jeugdzorg Flevoland  
 
 
Doel van deze mededeling: 

U te informeren over het Inkoopadvies Jeugdzorg 2013, opgesteld door Bureau 
Jeugdzorg Flevoland      
 

Toezegging/motie/amendement: 

N.v.t.     
 

Inleiding: 

De provincie financiert het zorgaanbod dat nodig is om alle jongeren met een 
jeugdzorgindicatie hulp te bieden. Met zorgaanbieders worden jaarlijks afspraken 
gemaakt over de noodzakelijke hulpverlening. Een belangrijk hulpmiddel om te 
bepalen hoeveel zorg en wat voor zorg er jaarlijks nodig is, is het advies van 
Bureau Jeugdzorg.  
 
Het advies van Bureau Jeugdzorg bestaat uit twee delen: een trendanalyse 
‘Jeugdzorg in cijfers’ en een kwalitatief advies ‘Jeugdzorg in beeld’. Het kwali-
tatief advies gaat over knelpunten m.b.t. een kleine groep. Dit onderdeel van 
het inkoopadvies moet dus niet al te letterlijk genomen worden.  
Nieuw is dat de gegevens van jeugdigen per gemeente zijn weergegeven en 
voorzien van de belangrijkste conclusies. 
      
Mededeling: 
Het gebruik van jeugdzorg is in 2011 toegenomen 
Van alle jongeren van 0 tot 18 jaar, maakte 4 % in 2011 gebruik van een vorm van 
geïndiceerde jeugdzorg, waarvan 2.3% provinciaal gefinancierde jeugdzorg + 
gesloten jeugdzorg (Landelijk in 2010: 2.2%1). Het gebruik van jeugdzorg, al dan 
niet in combinatie met AWBZ-zorg, is in 2011 met 7.4% toegenomen (in 2010: 6.3 
%). Er zijn per Flevolandse gemeente significante verschillen in het gebruik van 
jeugdzorg en/of AWBZ. 
 
Bureau Jeugdzorg  is begonnen met het ontwikkelen van cliëntprofielen 
Nieuw in het Inkoopadvies 2013 zijn gegevens over de aard van de problematiek. 
Er zijn cliëntprofielen opgesteld op basis van een door het Nederlands Jeugdinsti-
tuut ontwikkeld instrument. Vanuit het oogpunt van zorglogistiek is dit een 
belangrijke stap. In het Flevolandse programma zorglogistiek maken we de kop-
peling tussen deze cliëntprofielen en de ontwikkeling van zorgtrajec-
ten/producten door de zorgaanbieders.  
 
De hoofdpunten uit het inkoopadvies  worden  opgenomen in het  
Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013 
De hoofdpunten uit het Inkoopadvies van Bureau Jeugdzorg worden opgenomen 
in het  Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2013. Samen met de beleidsspeerpunten 
uit het Uitvoeringsprogramma dienen deze als basis voor de subsidieverleningen  
aan de zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg. 
 
 

                                                 
1 Het Brancherapport 2011 van Jeugdzorg Nederland is nog niet uitgebracht.  
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Het vervolg 

In het kader van de zorgvuldige overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten, is het inkoopad-
vies ook naar de Flevolandse gemeenten verzonden. Zij kunnen zich met deze informatie nog beter 
voorbereiden op de transitie.      
 
Ter inzage in de leeskamer 

1) Inkoopadvies 2013 - Jeugdzorg in cijfers (Bureau Jeugdzorg, september 2012) 
2) Inkoopadvies 2013 - Jeugdzorg in beeld (Bureau Jeugdzorg, september 2012) 
    
Verdere informatie 

N.v.t.      
 
  


