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Inleiding

1.1

Aanleiding
Met het vaststellen van fase 2 van het Interventieplan heeft de Nijmeegse gemeenteraad de koers
uitgezet waarmee in 2018 de uitgaven moeten worden teruggebracht 1. In het interventieplan hebben wij
u toegezegd om u elk kwartaal te informeren over de voortgang. Voor u ligt de voortgangsrapportage die
ingaat op het vierde kwartaal van 2018. Het doel hiervan is u te informeren over de voortgang van de
interventies en voorgenomen bijsturingen.

1.2

Algemeen beeld
Het algemene beeld van deze voortgangsrapportage is:
Wijkteams
 In 2018 is de trend van een toenemende instroom bij de sociale wijkteams gekeerd. Wel zien we dat
er aan het eind van 2018 weer een toename in het aantal aanmeldingen zichtbaar is van 2.374 in
kwartaal 3, naar 2.602 in het vierde kwartaal van 2018.
 Onze inschatting is dat deze groei samenhangt met de gebruikelijke oproep die cliënten krijgen bij het
aflopen van hun indicatie.
 Verder zien we dat de Wijkteams een start hebben gemaakt met het zelf bieden van ondersteuning
aan cliënten. Vooralsnog wordt dit voor 20-25% van de cliënten aangeboden, vooral nog gedurende
de onderzoeksfase. Daarnaast wordt het overgrote deel van de cliënten na onderzoek direct
toegeleid naar tweedelijns voorzieningen.
Jeugdzorg
 Het aantal cliënten dat Jeugdzorg afneemt is gestegen van 4.264 in 2017 naar 4.389 in 2018. Dit komt
neer op een stijging van 3,3 %. Hiermee heeft in 2018 14,9 % van de Nijmeegse jongeren van 0 t/m 18
jaar een vorm van jeugdzorg ontvangen. Deze groei is vooral sterk zichtbaar in de ambulante
jeugdzorg.
 Op deze ambulante jeugdzorg was in Interventieplan fase 2 een aantal interventies gericht. Hoewel
we de beoogde afschaling zien tussen de producten, hebben we in het licht van deze nieuwe
volumegroei, de beoogde besparingen op de ambulante jeugdzorg niet kunnen realiseren.
 Wat zorgen baart, is dat bij een gedetailleerder analyse duidelijk wordt dat de trend nog steeds
groeiende is. De verwachting is op basis van de trend in 2018 gegrond dat ook in 2019 het aantal
kinderen dat in Nijmegen gebruik maakt van jeugdzorg zal doorgroeien.
 Mogelijk biedt de meicirculaire aanvullende Rijksmiddelen voor dit doel, naar aanleiding van landelijk
uitgevoerd onderzoek naar volumegroei. Wij zullen in de zomernota of de begroting bezien hoe
hiermee om te gaan.
 Ondanks het gestegen volume Jeugd, zien we de trend in Jeugdzorg met Verblijf afbuigen. We zien
dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg is gestegen en de aantallen cliënten in de
duurdere voorzieningen is gedaald.
 Het in het kader van het interventieplan uitgebreide casusoverleg Jeugdzorg met Verblijf heeft hier
naar onze mening een belangrijke rol in gespeeld. De realisatie 2018 is lager uitgekomen dan in 2017,
maar de verbetering is niet zodanig dat we de ambitie uit het interventieplan gerealiseerd hebben.
 Voor de komende jaren is er ten aanzien van Jeugd met Verblijf een forse ambitie opgenomen in
Interventieplan fase 4 (interventie 6). Het regionaal plan van aanpak geeft hier invulling aan met
(onder meer) verdere ambulantisering en inzet van pleegzorg.

1

Voor een gedetailleerde uitwerking van de interventies waarop deze reportage betrekking heeft, verwijzen wij naar interventieplan
fase 2.
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Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 De interventies ten aanzien van ambulante Wmo hebben een trendbreuk teweeggebracht. Niet alleen
hebben de wijkteams het aandeel specialistische begeleiding teruggebracht, ook worden er minder
uren per cliënt per maand ingezet, zowel voor reguliere als specialistische begeleiding.
 Het resultaat hiervan is een verbeterd financieel beeld ten opzichte van 2017 (van € 14,7 miljoen in
2017 naar € 13,0 miljoen in 2018). Per saldo dus een besparing van € 1,7 miljoen.
 Hiermee is echter de ambitie (€ 2,8 miljoen besparing) uit het interventieplan nog niet volledig
gerealiseerd.
 Voor 2019 zullen we deze inzet onverminderd voortzetten, met als doel om de besparing dit jaar wel
te realiseren (zie interventieplan fase 4; interventie 2). Onze inschatting is dat dit realistisch is.
Beschermd Wonen
 Ten aanzien van Beschermd Wonen zijn eveneens goede resultaten geboekt. Na de instroom van de
zogenaamde coulancegroep begin 2018, zijn in de loop van 2018 de resultaten van de
ambulantisering zichtbaar in dalende cliëntenaantallen.
 Dit leidt tot een besparing -in de stadsrekening melden we een voordeel van € 3,9 miljoen- die echter
beschikbaar dient te blijven ten behoeve van de transformatie en met het oog op de komst van het
nieuwe verdeelmodel per 2021 (dat een risico voor onze regio inhoudt van € 13,7 miljoen).
 In Interventieplan fase 4 (Interventie 7) alsmede het eerder vastgestelde beleidsplan “Samen
Dichtbij” wordt hier verder richting aan gegeven.

1.3

Financieel resultaat 2018
In onze vorige voortgangsrapportage lieten wij u weten dat het resultaat in de stadsrekening naar
verwachting een voordeel zou betreffen van circa € 3,7 miljoen. Daarbij gaven wij reeds aan dat het een
voorlopig beeld betrof, mede omdat de accountantscontrole nog niet was afgerond. Inmiddels is dit beeld
geactualiseerd. In de stadsrekening 2018 zoals die recent aan u is verzonden komen we voor 2018 uit op
een voordeel van € 3,4 miljoen op programmaniveau 2.
Dit positieve resultaat komt echter volledig (voor € 3,9 miljoen) door het product Opvang en beschermd
wonen. Zonder dit product is het resultaat 2018 een nadeel van € 0,5 miljoen. Op het product Jeugd
realiseerden wij een nadeel van € 2,3 miljoen en op het product maatwerkvoorzieningen een voordeel van
€ 1,6 miljoen. Op de overige producten resteerde per saldo een klein voordeel.

1.4

Vervolg interventieplan 4
De aanpak voor 2019 en verder is opgenomen in interventieplan fase 4. Dit ligt op het moment van
schrijven ter besluitvorming voor aan de raad. Een aantal interventies uit interventieplan fase 2 zijn hierin
doorgetrokken, zij het als onderdeel van de 10 bredere interventies uit interventieplan fase 4. Als bijlage
bij deze voortgangsrapportage is een tabel opgenomen waarin de aansluiting tussen de interventies uit
fase 2 en fase 4 wordt verduidelijkt. Deze tabel is tevens opgenomen in interventieplan fase 4.

1.5

Volgende voortgangsrapportages
Verder zijn wij voornemens om deze wijze van rapporteren over de voortgang voort te zetten. Wel wordt
vanaf dat moment de structuur van interventieplan 4 het uitgangspunt. Dit betekent dat de
voortgangsrapportage blijft bestaan uit een inleidend hoofdstuk met onder meer een overall (en waar
mogelijk financieel) beeld, gevolgd door een hoofdstuk per interventie.

2

Bij het opmaken van de stadsrekening hadden we geen definitief beeld over de zorgkosten in 2018 omdat nog niet alle declaraties
van zorgaanbieders binnen waren en de productie nog niet was verantwoord. Om deze reden wordt ook bij de Stadsrekening gebruik
maakt van inschattingen. Op basis van de nu bekende cijfers over 2018 valt het resultaat voor Jeugd circa € 1,4 miljoen negatiever uit
en voor Wmo circa € 0,3 miljoen. We komen hier nader op terug bij de zomernota en bij de slotwijzigingen.
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Anders dan bij de rapportages over interventieplan fase 2 het geval was, bestrijkt fase 4 het brede sociale
domein. Interventie 3 betreft immers Werk, Inkomen en Schulden. Om deze reden zal de rapportage
(m.i.v. het eerste kwartaal van 2019) ook data over dit onderwerp gaan bevatten en daarmee bestaande
rapportages in het Werk en Inkomen-domein vervangen.
Wij gaan vooralsnog uit van dezelfde frequentie zoals we die het afgelopen jaar voor interventieplan fase
twee hanteerden. We maken dus in principe 4 keer per jaar een voortgangsrapportage Interventieplan.
Hiervoor moeten de declaraties van zorgaanbieders “bijgewerkt” zijn. Dit kost in de praktijk vaak ongeveer
een maand of drie, hetgeen betekent dat we altijd circa drie maanden vertraging hebben voordat we aan
een rapportage kunnen beginnen.
Dat betekent dat onze ambitie is om u een rapportage te zenden:
 eind juni (over kwartaal 1 van het lopende jaar) en
 begin oktober (over kwartaal 2 van het lopende jaar).
 begin januari (over kwartaal 3 van het voorafgaande jaar),
 eind april (over kwartaal 4 van het voorafgaande jaar) ,
Dat betekent dat u de eerstvolgende voortgangsrapportage (over het eerste kwartaal van 2019) eind juni
2019 kunt verwachten. Ons streven is om in ieder geval tot en met 2020 op kwartaalbasis te blijven
rapporteren. Halverwege 2020 bezien we dan in hoeverre qua frequentie en de vormgeving wijzigingen
gewenst zijn.
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Sociale Wijkteams
De sociale wijkteams hebben als opdracht om bewoners met een ondersteuningsvraag in overleg en
samenwerking met het sociale netwerk van mensen zo passend mogelijk te ondersteunen: in het
voorliggende veld, een kortdurende traject uitgevoerd door het sociale wijkteam of verwijzing naar
tweedelijns zorg.

2.1

Aanmeldingen bij de wijkteams
In grafiek 2.1 zijn de aanmeldingen bij de wijkteams op kwartaalbasis weergegeven, onderscheiden naar
aard van de aanmelding.
Figuur 2.1: Aanmeldingen Wijkteams
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Uit de grafiek valt af te leiden dat het aantal aanmeldingen in 2018 een dalende trend heeft ingezet tot
2.374 in kwartaal 3, maar in het vierde kwartaal van 2018 weer is gestegen tot 2.602. Hiermee is de
dalende trend in het aantal aanmeldingen bij de wijkteams, die sinds het begin van 2018 zichtbaar was,
doorbroken. Als het vierde kwartaal van 2018 met het vierde kwartaal van 2017 wordt vergeleken, wordt
zichtbaar dat het aantal aanmeldingen nog steeds lager was dan in het laatste kwartaal van 2017 het geval
was (2.717). Dit geldt niet voor het eerste kwartaal van 2019; het aantal aanmeldingen is in dit kwartaal
(2.685) hoger geweest dan het aantal aanmeldingen in hetzelfde kwartaal in 2018 (2.658).
Ons beeld is dat deze toename in het aantal aanmeldingen geen nieuwe trend is, maar samenhangt met
de (standaard) actie om cliënten met een aflopende indicatie daarop te attenderen zodat deze niet
verloopt. Veel indicaties kennen als logische einddatum 31 december. Daarvan uitgaande, verwachten we
dat het aantal aanmeldingen in het tweede kwartaal weer terug zal lopen. Hierop komen we in de
volgende voortgangsrapportage terug.

2.2

Ondersteuning door Wijkteams
Met het interventieplan is geïnvesteerd om de keten van wijkteams en welzijnswerk te versterken. Er is
geïnvesteerd in screening van aanmeldingen, capaciteit vrijgemaakt voor kortdurende ondersteuning en
geïnvesteerd in collectieve activiteiten. De gedachte hierachter is dat minder hoeft te worden toegeleid en
meer door het wijkteam zelf kan worden opgelost.
Hiermee is in het tweede kwartaal van 2018 een start gemaakt, sinds het najaar van 2018 wordt dit ook
gemonitord. In figuur 2.2 geven we weer in welke mate ondersteuning wordt geboden door de wijkteams
zelf. Hieruit blijkt dat in het overgrote deel van de gevallen alleen sprake blijft van onderzoek en
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toeleiding. Met de beperkte investering zijn in twee stadsdelen (Hatert en Oost) 2 maatschappelijk
werkers extra ingezet. Overall betekent dit dat in minder dan een kwart van de gevallen door de
wijkteams ondersteuning wordt geboden, vooral tijdens de onderzoeksfase.
Figuur 2.2: Ondersteuning door Wijkteams
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We zien dit ook terug in de situatie bij afsluiting. Figuur 2.3 geeft hiervan een beeld. Uit de grafiek blijkt
dat het overgrote deel (elke maand meer dan 60%) van de aanmeldingen nog resulteert in toeleiding naar
een maatwerkvoorziening (zowel Wmo als Jeugd), dan wel (het betreft slechts enkele gevallen) opschaling
naar bijvoorbeeld het veiligheidshuis of regieteam.
Anderzijds wordt een aanzienlijk deel voor ondersteuning verwezen naar de eigen kracht of netwerk, het
algemeen maatschappelijk werk of een overige (wettelijke) regeling. Tussen de 5 en 10% van de
aanmeldingen wordt geannuleerd.
Figuur 2.3: Situatie bij afsluiting door Sociale Wijkteams
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Vervolg Wijkteams
De meeste middelen zijn ingezet voor het inrichten van een Team Centrale Aanmelding (TCA). In figuur 2.4
geven we een overzicht hoe de aanmelding door het TCA zijn doorgezet. Vooralsnog leidt het TCA niet tot
minder aanmeldingen. Daarnaast zou de inzet van de TCA moeten leiden tot verlichting van werkdruk bij
de sociale wijkteams. Dit zou zich op termijn -na ongeveer een kwartaal- moeten vertalen in beter
passende toeleiding (lagere kosten) en kortere wachttijden, waarmee het zich terugverdient.
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Het lijkt nu nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken over de genomen interventies. De meeste
maatregelen zijn pas in de tweede helft van 2018 tot stand gekomen, waarbij de pilot ondersteunende
begeleiding beperkt is van opzet. Vooral het effect van de TCA zullen we kritisch blijven volgen.
Figuur 2.4: Vragen TCA per soort (2019- kwartaal 1)
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3

Interventies Jeugd

3.1

Algemeen beeld: 3,3 % volumegroei
De afgelopen jaren heeft een toename plaatsgevonden van het aantal kinderen dat gebruik maakt van
jeugdzorg3. Ook in Nijmegen is deze trend zichtbaar. Het totaal aantal cliënten dat in 2018 Jeugdzorg
kreeg was 4.389. In 2017 was dit 4.264. Dit komt neer op een stijging van 3,3%. Hiermee heeft in 2018
circa 14,9 % van de Nijmeegse jongeren van 0 t/m 17 jaar een vorm van jeugdzorg gekregen.
Om een gedetailleerder beeld van de trend binnen deze twee jaren te krijgen, hebben we in grafiek 3.1 de
ontwikkeling van het aantal Nijmeegse kinderen met een indicatie voor jeugdzorg tussen januari 2017 en
december 2018 op maandbasis opgenomen 4. Dit hebben we zowel op totaalniveau gedaan, als uitgesplitst
naar ambulante jeugdzorg (rechter-as) en jeugdzorg met verblijf (linker-as).
Figuur 3.1: Kinderen met indicatie Jeugdzorg
jeugd ambulant

jeugd met verblijf
dec-18
3.177

aantal clienten totaal en ambulant

3.300
jun-17
2.975

3.050
2.800
2.550

480

jan-18
2.850

dec-18
3.093

jan-17
2.691
jan-18
2.738

jul-17
396

jan-17
2.606

460
440
420

jul-18
409

400

2.300
2.050

500

380
okt-17
376

jan-17
341

dec-18
373

1.800

360

aantal clienten met verblijf

jeugdhulp totaal

340
320

jan-17

apr-17

jul-17

okt-17

jan-18

apr-18

jul-18

okt-18

jan-19

De grafiek versterkt het beeld dat in Nijmegen het aantal kinderen met een indicatie voor Jeugdzorg
groeit. Tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 nam het aantal (unieke) kinderen dat een indicatie
voor jeugdzorg (rode lijn) had, toe van 2.691 tot 3.1775. Deze cijfers voeden de verwachting dat de
volumestijging ook in 2019 door zal zetten. De trend is nog vooralsnog niet gekeerd. De verwachting is
gegrond dat ook in 2019 het aantal kinderen dat in Nijmegen gebruik zal maken van jeugdzorg doorgroeit.
Ambulante jeugdzorg
De ontwikkeling van het aantal kinderen met een indicatie voor ambulante jeugdzorg, loopt in grafiek
3.1nagenoeg gelijk op met die van het totaal aantal kinderen met jeugdzorg. Circa 97 procent van de
cliënten maakt namelijk (ook) gebruik van ambulante jeugdzorg. Deze steeg van 2.606 in januari 2017 naar
3.093 in de maand december 2018.

3

Recent bracht het ministerie van VWS het onderzoek naar buiten over de volumegroei jeugd, waaruit bleek dat deze voor de
periode 2015 - 2017 landelijk uit kwam op 12,1 procent (“Verdiepend onderzoek jeugd”, Ministerie van VWS, 24 april 2019). Deze
ontwikkeling is niet nieuw; Eerder onderzoek liet bijvoorbeeld voor de periode 2001-2011 al een groei zien van gemiddeld 4,6% per
jaar. Met andere woorden er is een structurele trend waarneembaar naar een groter beroep op jeugdzorg (“Rapport Groeit de
jeugdzorg door?”, Sociaal Cultureel Planbureau, 21 november 2013).
4 Hierin is de preventieve ondersteuning door het voorveld niet meegerekend, mede omdat hiervoor geen indicatie nodig is en deze
nog niet geregistreerd worden. Ook de ondersteuning door de wijkteams ontbreekt hierin nog. Sinds kort wordt deze ondersteuning
wel door de wijkteams geregistreerd, en we zijn aan het bezien hoe deze informatie geïntegreerd kan worden in het dashboard.
5 Dit zou zelfs een stijging betekenen van 18,1 procent over (bijna 2 jaar). Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat een analyse om
maandniveau gevoelig is voor seizoenseffecten. De grafiek geeft echter wel een goed beeld van de trend van de afgelopen twee jaar.

10

Voortgangsrapportage Interventieplan (2018-4)
you want to appear here.

Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that

Tegen deze achtergrond hebben met name de interventies gericht op het terugdringen van ambulante
zorg in 2018 wel de inhoudelijke, maar helaas niet het gewenste budgettaire effect kunnen sorteren.
Hierop gaan we in paragraaf 3.3 nader in.
Jeugdzorg met Verblijf
Het aandeel unieke kinderen met een indicatie voor Jeugdzorg met Verblijf (paarse lijn, vanwege het
schaalverschil weergegeven op de rechter-as) betreft circa 12 procent van de cliënten met een indicatie6.
Deze trend zien we echter afwijken ten opzichte van het overall beeld en ambulante jeugdzorg. Na een
aanvankelijke groei van het aantal kinderen met een indicatie voor Jeugd zorg met verblijf in het eerste
kwartaal van 2017, heeft dit aantal tot aan de zomer van 2018 licht gefluctueerd tussen 376 en 409. Sinds
de zomer van 2018 is echter een daling waarneembaar: in december hadden 373 kinderen een indicatie
voor jeugdzorg met verblijf.
In tabel 3.2 vatten we de huidige tussenstand van de interventies op het domein Jeugd samen7.
Tabel 3.2 Voortgang interventies jeugd 2018
Interventie
Kw. 1

3.2

1.1
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1.2
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1.5
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1.6
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Ambulante Jeugdzorg
Grafiek 3.3 geeft een beeld van de aantallen cliënten met indicatie en kosten over de (getalsmatig) de
belangrijkste producten voor ambulante Jeugdzorg over heel 20188.
De grafiek illustreert dat een groot aantal cliënten niet bij elk product ook leidt tot hoge kosten. Het
leeuwendeel van de indicaties betreft de producten GGZ (specialistisch en basis), behandeling, en
begeleiding (specialistisch en regulier). Dit zijn de onderdelen van ambulante jeugdzorg waar we de
afgelopen twee jaar bovendien de meeste volumegroei hebben gezien.
Als we kijken waar het meeste budget aan wordt besteed, zien we dat niet alle volumegroei even hard
doortikt in de kosten. Zo kennen Basis-GGZ en Dyslexie een relatief lage kostprijs per cliënt, terwijl de
producten dagbehandeling en behandeling juist een relatief hoge kostprijs per cliënt hebben.
Onze focus in interventieplan fase 2 ging uit naar de producten Jeugd-GGZ en dyslexie (paragraaf 3.2.1),
Behandeling en dagbehandeling (3.2.2) en Specialistische en reguliere begeleiding (3.2.3).

6

Het betreft unieke cliënten met een indicatie. Er bestaat overlap tussen beide categorieën; een cliënt kan zowel een indicatie voor
verblijfproduct als een ambulant product hebben, bijvoorbeeld als ondersteuning bij plaagzorg. Om deze reden tellen ambulant en
verblijf niet op tot het totaal.
7
Zie voor een nadere toelichting op de smiley ‘s voortgangsrapportage 2018-1 en 2018-2.
8 Wij beperken ons omwille van het overzicht in deze grafiek tot deze 7 producten. Daarmee hanteren we de facto een ondergrens
van € 660.000. De producten dagbesteding en vervoer laten we als gevolg daarvan buiten beschouwing; daaraan gaven we in 2018
respectievelijk circa € 485.000 en circa € 133.000 uit.
Verder dient vermeld te worden dat deze grafiek handmatig is geconstrueerd, vanuit verschillende bronbestanden. Hoewel hierbij
door ons uiterste zorgvuldigheid is betracht, vallen misinterpretaties hierbij niet met 100% zekerheid uit te sluiten. Desondanks zijn
wij er van overtuigd dat dit beeld een zeer getrouwe indruk geeft van de aantallen en kosten per product.
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Figuur 3.3: Ambulante jeugdzorg in aantallen indicaties en kosten 2018
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Jeugd-GGZ en Dyslexie
Grafiek 3.4 geeft een beeld van de ontwikkeling van het aantal cliënten met een indicatie voor jeugd-GGZ
voor de periode 2017-2018. Hierin maken we onderscheid tussen Basis GGZ en Specialistische GGZ.
Figuur 3.4: Ontwikkeling aantal cliënten met indicatie Jeugd-GGZ in 2017 en 20189
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Jeugd-GGZ
De grafiek laat zien dat er een stijgende trend waar te nemen is ten aanzien van het aantal cliënten. Deze
stijgende trend heeft zich in 2018 duidelijk doorgezet. Het aantal kinderen met een indicatie voor
Specialistische GGZ steeg tussen januari 2018 en december 2018 van 925 naar 1.109. Het aantal cliënten
met een indicatie voor Basis GGZ steeg van 306 in januari 2018 naar 575 in december 2018.
Ook in de uitgaven is een toename waar te nemen, zij het minder sterk. De uitgaven aan specialistische
GGZ stegen van € 4.998.000 in 2017 naar € 5.120.000 in 2018 en de uitgaven aan Basis GGZ van € 614.000
in 2017 naar € 661.000 in 2018.

9

In 2017 waren de indicaties voor dyslexie nog onderdeel van de indicaties voor specialistische GGZ. Dit beperkte het zicht op de
afzonderlijke producten. Met ingang van het nieuwe inkoopkader wordt voor dyslexie daarom een afzonderlijke indicatie
gehanteerd. Dit verklaart waarom het aantal cliënten met een indicatie Specialistische GGZ in januari 2018 optisch met circa 240
daalt. Om 2017 en 2018 desondanks met elkaar te vergelijken hebben we de in de stippellijn de indicaties Dyslexie voor 2018
opgeteld bij specialistische GGZ
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Het beheersen van de uitgaven aan Jeugd-GGZ is onderdeel van interventieplan fase 4, dat het College
onlangs aan uw Raad heeft voorgelegd. In volgende voortgangsrapportages komen wij hier nader bij u op
terug.
Dyslexie
In fase 2 van het Interventieplan is het voornemen opgenomen om de poortwachtersfunctie dyslexie te
versterken. Daarnaast zetten we in op een taakstellend budgetplafond. Hiermee beoogden we een daling
van 25% op de instroom te realiseren en hiermee een besparing van € 100.000 te realiseren. De inrichting
van de poortwachtersfunctie was aan het eind van het eerste kwartaal gereed.
Het effect van deze interventie is zichtbaar in grafiek 3.5. Waar het aantal kinderen met een indicatie het
eerste kwartaal van 2018 een stijging liet zien tot 342 in maart 2018, is met ingang van het tweede
kwartaal een dalende lijn ingezet. In december 2018 hadden nog 294 kinderen een indicatie voor dyslexie.
Figuur 3.5 Ontwikkeling aantal cliënten met indicatie Dyslexie in 2018
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Deze ontwikkeling heeft ook tot een zichtbare financiële verbetering geleid. De uitgaven van de gemeente
Nijmegen zijn ten opzichte van 2017 met circa € 58.000 gedaald van € 934.000 naar € 876.000 in 2018.
Hoewel hiermee niet de volledige beoogde besparing van € 100.000 euro is gerealiseerd, zijn met de
komst van de poortwachtersfunctie de kosten wel beheersbaar geworden.
Gelet hierop, alsmede de relatief beperkte omvang van het budget dat gemoeid is met deze interventie,
kiezen we ervoor om onze aandacht de komende tijd te concentreren op de andere onderdelen van de
ambulante jeugdzorg.

3.2.2

Behandeling J&O / J-LVG en Dagbehandeling Jeugd
Een ander product waar relatief veel gebruik van wordt gemaakt, is behandeling Jeugd & opvoedhulp, JLVG en het product dagbehandeling jeugd10
Figuur 3.6 geeft een beeld van de ontwikkeling van het aantal cliënten met een indicatie voor deze
producten.

10

Bij dagbehandeling wordt een gevarieerd dagprogramma aan kind geboden om zo meer zicht te krijgen op
ontwikkelingsmogelijkheden kind. De dagbehandeling kan plaatsvinden op locatie en in een geïntegreerd aanbod samen met
onderwijs. Behandeling Jeugd- en opvoedhulp /J-LVB is gericht op het verbeteren/verhelpen van problematiek van de jeugdige in de
opvoedsituatie. Het gaat vaak om stabiliseren en normaliseren van het gezin en het leren omgaan met kind-specifieke problematiek.
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Figuur 3.6 Ontwikkeling aantal cliënten met indicatie Behandeling en Dagbehandeling
Behandeling J&O / J-LVG

Dagbehandeling jeugd

Aantal (unieke) cliënten met indicatie

600
500
400
300
200
100
0
jan-17

mrt-17

mei-17

jul-17

sep-17

nov-17

jan-18

mrt-18

mei-18

jul-18

sep-18

nov-18

jan-19

Behandeling J&O/J-LVG
Grafiek 3.6 maakt duidelijk dat het aantal cliënten met een indicatie voor behandeling J&O/J-LVG de
afgelopen periode een forse stijging heeft laten zien. Het leeuwendeel van deze volumegroei heeft zich in
2017 voorgedaan. Hadden in januari 2017 nog 134 jeugdigen een indicatie voor dit product, eind 2017
waren dat er 524. Vanaf dat moment vlakt de stijging af naar 562 in december 2018. Deze groei vertaalt
zich ook in de uitgaven aan dit product.
Figuur 3.7 laat zien dat de uitgaven aan ambulante behandeling J&O / J-LVG in 2018 ten opzichte van 2017
fors zijn gestegen. Een verklaring voor deze stijging ligt onder meer in het feit dat het product ambulante
behandeling vaak wordt ingezet als substitutie voor zorg met verblijf.
Figuur 3.7 Ontwikkeling uitgaven ambulante behandeling J&O / JLVG
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Dagbehandeling Jeugd
Het product dagbehandeling Jeugd heeft een geleidelijke daling in het aantal indicaties laten zien van 274
in januari 2017 naar 203 in december 2018. De uitgaven daalden nauwelijks; van € 3.330.000 in 2017 naar
circa € 3.260.000 in 2018. Bij de jongste groep kinderen (0 tot 4 jaar) doet zich geen daling voor. Tegen de
trend van de andere leeftijdscategorieën in zagen we daar een kostenstijging.
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Begeleiding Jeugd
De afgelopen jaren heeft zich een forse stijging van de uitgaven aan reguliere en specialistische
begeleiding voorgedaan. Tussen 2015 en 2017 stegen de Nijmeegse uitgaven aan reguliere begeleiding
van € 0,7 naar € 1,6 miljoen en aan specialistische begeleiding van € 0,5 miljoen naar € 3,0 miljoen.
Hierom is in interventieplan fase 2 voor 2018 een taakstelling gekoppeld aan de nieuwe inkoop van
€ 650.000 ten opzichte van 2017. In grafiek 3.8 laten we de ontwikkeling van de cliënten aantallen in 2017
en 2018 per maand zien.
Figuur 3.8 Ontwikkeling aantal cliënten met indicatie begeleiding jeugd11
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We zien in de grafiek met ingang van januari 2018 een duidelijke trendbreuk in de grafiek. Die zien we
zowel in het totaal aantal cliënten dat een vorm van begeleiding ontving, als ten aanzien van de stijging
van de cliënt-aantallen specialistische begeleiding. Het aantal cliënten dat begeleiding kreeg daalde in
2018 van 810 naar 734. Het deel daarvan dat een indicatie voor specialistische begeleiding had
stabiliseerde zich aanvankelijk op een niveau tussen 550 en 575 en daalt sinds de zomer van 2018 tot 476
in december 2018.
Anderzijds nemen we vanaf hetzelfde moment een toename waar van het aantal cliënten met een
indicatie voor reguliere begeleiding van 279 in januari 2018 naar 355 cliënten in december 2018. Gelet op
het feit dat het totaal aantal unieke cliënten met een indicatie voor begeleiding niet stijgt, suggereert dat
hier sprake is van substitutie. Specialistische begeleiding wordt vervangen door reguliere begeleiding.
Hoewel cliënten hiermee in beginsel afschalen naar een lichtere en dus goedkopere vorm van
ondersteuning (normaliseren), wil dit niet automatisch zeggen dat de kosten ook zullen dalen. Dat hangt
namelijk tevens af van het aantal uren dat per cliënt wordt ingezet. In grafiek 3.9 geven we hiervan een
beeld.

11

De categorie “alle begeleiding” druk het aantal cliënten uit met een indicatie voor reguliere en/of specialistische begeleiding.
Aangezien er bij individuele cliënten sprake kan zijn van een indicatie voor zowel reguliere als specialistische begeleiding, is er sprake
van overlap en is de som van regulier en specialistisch niet geleid aan de categorie alle begeleiding.
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Figuur 3.9 Ontwikkeling aantal ingezette uren per cliënt per maand
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Uit grafiek 3.9 valt af te leiden dat het aantal ingezette uren per cliënt per maand voor specialistische
begeleiding weliswaar is gedaald (van rond de 12 uur per maand in de eerste maanden van 2017 naar
circa 6 uur per maand in 2018), maar dat er per cliënt juist veel méér uren zijn ingezet aan reguliere
begeleiding (van circa 4 uur per cliënt per maand begin 2017 naar circa 12 uur per maand in het laatste
kwartaal van 2018). Hierbij lijkt sprake van substitutie.
Deze stijging in ingezette uren bij reguliere begeleiding vertaalt zich samen met een hoger tarief en een
gegroeid aantal cliënten met een indicatie tot een stijging van de uitgaven aan reguliere begeleiding
Jeugd, hetgeen goed in figuur 3.10 is af te lezen.
Figuur 3.10 Uitgaven begeleiding jeugd 2017 en 2018 op kwartaalbasis
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Er is in de grafiek weliswaar een daling zichtbaar in de uitgaven aan specialistische begeleiding jeugd (die
valt terug te voeren op een lager tarief, minder uren en minder cliënten) maar deze weegt niet op tegen
de stijging bij reguliere begeleiding.
Figuur 3.11 laat zien hoe dit zich op jaarbasis verhoudt tot de beoogde besparing. Hieruit blijkt dat we er
niet in geslaagd zijn om de beoogde opbrengst te realiseren. Het tegendeel is het geval, ten opzichte van
2017 zijn de uitgaven aan begeleiding verder gestegen.
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Figuur 3.11 Realisatie ten opzichte van eerdere jaren en taakstelling
begeleiding en persoonlijke verzorging
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In het kader van interventieplan fase 4 hebben wij ons voorgenomen om jeugd nadrukkelijk te gaan
betrekken bij de kwartaalgesprekken met de wijkteams en de aanbieders. De wijkteams vormen namelijk
de grootste verwijzer naar reguliere en specialistische begeleiding. In dit kader verwachten wij verder
inzicht te verkrijgen in de factoren die deze groei hebben veroorzaakt.

3.2.4

Conclusie ambulante Jeugdzorg
We hebben in de afgelopen periode te maken gehad met een fors toegenomen instroom in de ambulante
producten Jeugdzorg. Deze ontwikkeling sluit aan bij het beeld dat zich landelijk voordoet en dat we
kennen uit eerder onderzoek. Deels kan een toename van het beroep op ambulante ondersteuning
wenselijk zijn, bijvoorbeeld als daarmee de inzet van Jeugd met verblijf voorkomen kan worden. Een
keihard slot op de deur zou daarom onbedoelde en ongewenste gevolgen hebben.
Op onze interventie ten aanzien van dyslexie na, zijn we er tegen deze achtergrond, ondanks de
beleidsmatig gewenste ontwikkeling van normaliseren, niet in geslaagd de kostenstijging om te buigen. In
het kader van interventieplan fase 4 hebben wij de interventies ten aanzien van ambulante jeugdzorg
gebundeld in interventie 5: “Verminderen beroep op Ambulante Jeugdzorg”. De komende tijd zullen we
onze activiteiten om het volume te beperken intensiveren en actief de vinger aan de pols houden.

3.3

Jeugdzorg met verblijf
Jeugdzorg met verblijf is een zware vorm van zorg met een immense impact op het leven van de jeugdige
en zijn omgeving. De afgelopen jaren hebben we een toename van het beroep op deze zorg gezien. We
streven naar het verminderen van inzet jeugdzorg met verblijf en wanneer daar wel sprake van moet zijn,
zoeken we naar verblijf in gezinsvormen en streven we naar kortdurende trajecten in verblijf. Met andere
woorden: ‘Zoveel mogelijk thuis’. De ambitie uit het interventieplan fase 2 was om per 2018 om € 0,4
miljoen te besparen ten opzichte van 2017. Dit door inzet van o.a. het casusoverleg, stimulans pleegzorg
en stimulans ambulante behandeling)
In grafiek 3.12 zijn voor de getalsmatig belangrijkste producten voor Jeugd met Verblijf de aantallen
cliënten naast de uitgaven in 2018 gezet. De grafiek illustreert dat niet bij elk product een relatief groot
aantal cliënten, leidt tot relatief hoge kosten. Middels pleegzorg worden tegen beperkte kosten relatief
veel cliënten ondersteund, terwijl aan de 24-uurs behandelgroepen, beschermd wonen J-GGZ (inclusief
verslavingszorg) en Jeugdzorgplus relatief veel wordt uitgegeven. Met andere woorden: een verschuiving
naar met name pleegzorg en in mindere mate gezinshuizen verdient, ook met het oog op de kosten, de
voorkeur. Om deze reden focussen we in het vervolg van deze paragraaf op deze producten (en laten we
logeren verder buiten beschouwing).
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Figuur 3.12: Jeugdzorg met Verblijf in aantallen indicaties en kosten 2018
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Ontwikkelingen 2017 en 2018
In figuur 3.13 is voor de belangrijkste producten de ontwikkeling van het aantal kinderen met een indicatie
in 2017 en 2018 weergegeven. De grafiek laat zien dat het aantal kinderen met een indicatie voor
pleegzorg tussen januari 2017 en september 2018 geleidelijk is toegenomen van 130 naar 163. Vanaf dat
moment lijkt het aantal indicaties voor pleegzorg weer (licht) af te nemen tot 150 in december 2018. Het
aantal cliënten met een indicatie gezinshuis is in deze periode licht gestegen, terwijl het aantal kinderen
met een indicatie voor logeren fluctueerde, maar liet geen duidelijke trendmatige beweging zien.
Figuur 3.13: Jeugdzorg met Verblijf - Ontwikkeling aantal cliënten
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Tegenover deze beweging is zichtbaar dat het aantal cliënten met een indicatie voor de intramurale
producten Behandelgroep 24 uur12, Jeugdzorg-plus en Beschermd Wonen, na een stijging in het eerste
kwartaal van 2017, vanaf januari 2018 is gaan dalen van 138 naar 103 in december 2018 13.

3.3.2

Uitgaven Jeugd met Verblijf
In de aanbesteding voor Jeugd met Verblijf (genaamd blok C1) is een deel ambulante behandeling
opgenomen voor de aanbieders die zowel verblijf als ambulante behandeling aanbieden 14. Dit om het
normaliseren (op- en afschalen) van Jeugd met Verblijf te stimuleren en zo eenvoudig mogelijk te maken.
12

Inclusief andere zware producten zoals de drie leefmilieus voorzieningen.
Dit cijfer is gebaseerd op de indicaties dit op eind april 2019 geregistreerd zijn. Niet geheel uitgesloten kan worden dat hier nog
indicaties nakomen.
13

18

Voortgangsrapportage Interventieplan (2018-4)
you want to appear here.

Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that

In figuur 3.14 hebben we verhoudingen van de uitgaven binnen blok C1 afgezet tegenover de andere
producten. Ook in deze grafiek wordt zichtbaar dat geleidelijk een groter gedeelte van het budget
ambulant wordt ingezet en een kleiner aandeel intramuraal.
Figuur 3.14: Ontwikkeling relatieve inzet producten Jeugd met verblijf
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Vervolg Jeugdzorg met Verblijf
In 2018 is met het het casusoverleg, stimulans pleegzorg en stimulans ambulante behandeling een stap
gezet met het ambulantiseren van Jeugd met Verblijf. Voor 2018 was de taakstelling op Jeugd met Verblijf
€ 0,4 miljoen ten opzichte van 2017. Dit is schematisch weergegeven met de zwarte lijn in figuur 3.15.
Figuur 3.15: Realisatie Jeugd met verblijf 2018 t.o.v. taakstelling en 2017
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Uit de grafiek blijkt dat de realisatie 2018 lager is uitgekomen dan in 2017. Deze verbetering zou zodanig
zijn, dat we de geambieerde besparing nipt gerealiseerd hebben. Daarop is echter wel een nuancering op
zijn plaats. Recentelijk zijn er nog facturen over 2018 binnengekomen, die dit beeld doen kantelen. De
verbetering is daarmee niet meer zodanig dat we de ambitie gerealiseerd hebben. We zijn blij met de
ingezette trendbreuk, maar het komt erop aan deze de komende jaren ook financieel te verzilveren.
In interventieplan fase 4 is de ambitie opgenomen om de komende jaren de inzet van Jeugd met Verblijf
verder af te bouwen. De taakstelling loopt op tot in totaal € 2,4 miljoen ten opzichte van 2017. Hiervoor is
inmiddels een regionaal plan van aanpak gemaakt en een landelijk transformatiebudget beschikbaar
gesteld. Wij komen hier in de volgende voortgangsrapportage op terug.
14

Het product ambulante behandeling wordt in paragraaf 3.2 verder verantwoord, als onderdeel van de ambulante jeugdzorg.
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4

Interventies Wmo

4.1

Algemeen beeld
Tabel 4.1 geeft een overzicht van de maatregelen die betrekking hebben op het Wmo-domein, met
uitzondering van Beschermd Wonen, dat in hoofdstuk 5 aan bod komt15.
Tabel 4.1 Voortgang interventies Wmo
Interventie

Implementatie
Kw.
Kw.
2
3

Kw.
1
2.1

Beschikbaarheid en toeleiding naar collectieve voorzieningen

2.2

Meer inzet groepsbegeleiding

2.3

Kortdurende ondersteuning

2.4

Effecten nieuwe aanbesteding

2.5

Kantelgesprekken PGB Hulp bij Huishouden

2.6

Individuele Plaatsing en Steun






















Kw.
4








Kw.
1

Opbrengst
Kw.
Kw.
2
3

Kw.
4



nw

nw

nw

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt













nvt

nvt

nvt

nvt

Ten aanzien van interventie 2.1 (begeleiding naar collectieve voorzieningen) en 2.3 (kortdurende
ondersteuning) verwijzen wij naar paragraaf 2.2 van deze voortgangsrapportage over de wijkteams,
waarin we hebben vastgesteld dat er weliswaar wordt doorverwezen, maar dat nog voor meer dan
driekwart van de cliënten toeleiding naar de tweede lijn de uitkomst van het traject bij de wijkteams is. In
paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de interventie groepsbegeleiding en in paragraaf 4.3 gaan we in op
begeleiding. De interventie 2.5 (Kantelgesprekken PGB Hulp bij Huishouden) was reeds gerealiseerd en de
interventie IPS nemen we mee in de eerstvolgende voortgangsrapportage (over interventieplan fase 4).

Groepsbegeleiding
In figuur 4.2 is het aantal cliënten met een indicatie voor groepsbegeleiding opgenomen. We zien in de
grafiek dat, na een voorzichtige start in het eerste kwartaal van 2018, het aantal indicaties
groepsbegeleiding geleidelijk oploopt. In december 2018 hadden 63 cliënten een indicatie voor
specialistische groepsbegeleiding en 19 cliënten een indicatie voor (reguliere) groepsbegeleiding. Hiermee
is groepsbegeleiding een alternatief aan het vormen voor individuele begeleiding.
Figuur 4.2: Aantal cliënten met indicatie groepsbegeleiding
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In eerdere voortgangsrapportages hebben we reeds aangegeven dat de opbrengsten van maatregel 2.1 door de relatief zeer
beperkte impact, niet afzonderlijk waarneembaar (nw) is. Voor de maatregelen 2.2 en 2.3 en 2.6 was geen besparing ingeboekt. Om
deze reden hanteren we daar de kwalificatie niet van toepassing (nvt).
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Effecten nieuwe aanbesteding: Ambulante begeleiding
De ambulante begeleiding Wmo is één van de producten die in de afgelopen jaren heeft geleid tot de
grootste kostenstijging. Met name de uitgaven aan specialistische begeleiding stegen in drie jaar tijd
explosief. Gaf de gemeente in 2015 nog circa € 3,8 miljoen uit aan specialistische begeleiding, in 2016 liep
dit op naar € 7,1 miljoen en in 2017 gaf de gemeente Nijmegen uiteindelijk bijna € 10,2 miljoen uit aan
deze vorm van ondersteuning. In hetzelfde tijdvak stegen de uitgaven aan reguliere begeleiding van € 3,5
miljoen in 2015 naar circa € 4,6 miljoen in 2017.
Het beheersbaar maken en terugdringen van deze uitgaven heeft daarom de hoogste prioriteit in het
interventieplan. Met een combinatie van maatregelen wordt hierop inmiddels gestuurd. De belangrijkste
hiervan zijn opgenomen in het nieuwe inkoopkader 2018-2020, het hanteren van wijkgerichte
productieplafonds en het voeren van spiegelgesprekken met de wijkteams. Het doel van deze interventie
is een besparing te realiseren van € 2,8 miljoen met ingang van 2018.

4.3.1

Aantallen cliënten
Figuur 4.3 geeft het aantal cliënten met een indicatie voor begeleiding weer, tevens onderscheiden naar
reguliere en specialistische begeleiding.
Figuur 4.3 : Aantal cliënten met indicatie begeleiding Wmo-begeleiding16
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In de grafiek zien we dat het beeld dat we ook al in eerdere voortgangsrapportages beschreven: het aantal
cliënten met een indicatie voor zowel reguliere als specialistische begeleiding was relatief stabiel in 2017.
Met de komst van de nieuwe aanbesteding per 2018 zien we vervolgens een afname van het aantal
cliënten met indicatie voor specialistische begeleiding en een gelijktijdige toename van he aantal cliënten
met een indicatie voor reguliere begeleiding. Grofweg blijft het op totaalniveau gelijk. Dit geeft het beeld
dat wijkteams aan deze lichtere vorm van begeleiding de voorkeur geven. Deze verschuiving lijkt zich sinds
de zomermaanden van 2018 geleidelijk echter weer enigszins te stabiliseren.

4.3.2

Ingezette uren
In eerdere voortgangsrapportages gaven we al aan dat een verschuiving van specialistisch naar regulier als
zodanig niet perse een besparing zou hoeven te betekenen in de uitgaven. Dit is mede afhankelijk van het
aantal uren dat per cliënt wordt ingezet. Daarvan geeft figuur 5.4 een beeld.

16

De categorie “alle begeleiding” druk het aantal cliënten uit met een indicatie voor reguliere en/of specialistische begeleiding.
Aangezien er bij individuele cliënten sprake kan zijn van een indicatie voor zowel reguliere als specialistische begeleiding, is er sprake
van overlap en is de som van regulier en specialistisch niet geleid aan de categorie alle begeleiding.
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In de grafiek wordt zichtbaar dat het aantal uren dat wordt ingezet per cliënt in de afgelopen twee jaar
een dalende trend heeft vertoond. Werd gemiddeld per cliënt in het eerste kwartaal van 2017 nog circa
8 uur per maand aan uren specialistische begeleiding ingezet, in het laatste kwartaal is dit gedaald naar
circa 6,5 uur per maand. Het zelfde beeld zien we bij reguliere begeleiding waar de gemiddelde inzet per
cliënt per maand daalde van circa 7,2 in het eerste kwartaal van 2017 naar circa 6 uur in het laatste
kwartaal van 2018.
Figuur 4.4: Ingezette uren begeleiding Wmo per cliënt per maand
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Financieel beeld Begeleiding Wmo
De hierboven beschreven ontwikkeling vertalen zich in een uitgavendaling. In figuur 4.5 vergelijken we
2018 met 2017 op kwartaalbasis.
Figuur 4.5: uitgaven aan begeleiding Wmo17
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De grafiek maakt zichtbaar dat we in 2018 steeds minder zijn gaan uitgeven aan begeleiding. Weliswaar
stegen de uitgaven aan reguliere begeleiding (door een hoger tarief en meer cliënten) licht, maar dit
wordt ruimschoots gecompenseerd door de daling in de uitgaven aan specialistische begeleiding (door
minder cliënten, die minder uren declareren en tegen een lager tarief).
Wat dit per saldo voor de taakstelling betekent zien we in figuur 4.6. Daarin hebben we de realisatie 2018
afgezet ten opzichte van de taakstelling en de realisatie 2017. In 2017 gaven we € 14,7 miljoen uit aan
begeleiding, hetgeen ertoe leidde dat de ambitie voor 2018 was om onder het plafond van € 11,9 miljoen
te komen.
17

Deze grafiek bevat ten dele een correctie ten opzichte van eerdere rapportages. In eerdere rapportages was voor 2017 de naverrekening aan de combinatiepartijen niet meegenomen. Deze is hier toegevoegd aan het uitgaven niveau 2017.
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Uiteindelijk hebben we in 2018 circa € 13 miljoen uitgegeven aan begeleiding Wmo (waarvan circa € 5,4
miljoen aan reguliere begeleiding en circa € 7,6 miljoen aan specialistische begeleiding). Daarmee is de
taakstelling niet gerealiseerd, maar is wel een significante trendbreuk gerealiseerd ten opzichte van de
groei uit de eerdere jaren.
Figuur 4.6: Realisatie Wmo begeleiding tov taakstelling en 2017
Begeleiding en pers. verz.
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Vervolg Wmo-begeleiding
Middels deze interventies is een eerste stap gezet in het beheersbaar maken van de uitgaven aan
ambulante begeleiding Wmo. Tegelijkertijd moeten we constateren dat we de beoogde besparing hebben
nog niet volledig kunnen realiseren.
Om deze reden is als onderdeel van interventie 2 van interventieplan 4 voorgenomen om de
kwartaalgesprekken (spiegelgesprekken) met de wijkteams en aanbieders volop door te zetten en te
zoeken naar mogelijkheden om verder te versnellen. Hiermee is het onze ambitie de beoogde besparing in
2019 wel volledig te realiseren, mits we daarmee passende ondersteuning kunnen blijven bieden aan onze
inwoners.
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5

Overige interventies

5.1

Casemanagement
Het doel van casemanagement is het vergroten van de kwaliteit en efficiencywinst door een integraal
hulpplan en eenduidige regie op het gezin en de hulpverleners daaromheen. In dit project worden
hulpverleners getraind in het uitvoeren van casemanagement in gezinnen met meervoudige
problematiek.
In 2018 is een vergoeding mogelijk voor het uitvoeren van casemanagement. Inmiddels is de training
ontwikkeld en zijn groepen hulpverleners getraind in het werken volgens de casemanagementmethode. De leeromgeving voor de casemanagers wordt geboden bij de aanbieders zelf. Daarmee is
deze interventie geïmplementeerd.
Ten aanzien van deze interventie is geen opbrengst ingeboekt, mede aangezien we verwachten dat
deze interventie vooral zal helpen de opbrengst van andere interventies te realiseren.
Tabel 5.1: Overige interventies
Interventie
Kw.1
3.1
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Casemanagement



Implementatie
Kw. 2 Kw. 3





Kw. 4

Kw.1



nvt

Opbrengst
Kw 2. Kw. 3

nvt

nvt

Kw.4

nvt
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6

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

6.1

Algemeen beeld
De hoofdopgave binnen het domein Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen betreft de
ambulantisering van zorg voor deze doelgroep. Dit om tegemoet te komen aan de gewenste
beleidsontwikkeling (commissie Toekomst Beschermd Wonen: “Van beschermd wonen naar beschermd
thuis”) en met het oog op toekomstige financiële risico’s samenhangend met het nieuwe
verdeelmodel voor Beschermd wonen, Wmo 2015 en Maatschappelijke opvang.
Tabel 6.1: Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen
Interventie
Kw. 1
4.1

Ambulantisering Beschermd Wonen regionaal

4.2

Indexatie tarieven beschermd Wonen

4.3

Wooncomponent PGB





Implementatie
Kw. 2 Kw. 2





Opbrengst
Kw. 2 Kw. 3

Kw. 3

Kw.1





nvt

nvt

nvt

nvt

















Kw. 3

Mede om de transformatie te kunnen realiseren, zijn een aantal maatregelen genomen om hiermee
transformatiebudget te bewerkstellingen. Het betreft maatregel 4.2 en 4.3. Deze zijn gerealiseerd. In het
vervolg van dit hoofdstuk zoomen we in op de opgave om beschermd wonen te ambulantiseren.

Ambulantisering Beschermd Wonen
In grafiek 6.2 wordt de ontwikkeling van het aantal cliënten met een indicatie voor beschermd wonen
weergegeven.
Figuur 6.2 Cliënten met indicatie Beschermd Wonen
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Het jaar 2018 startte met de instroom van een groep cliënten vanuit de voormalige Awbz GGZ B. Deze
instroom verklaart de piek in de grafiek begin 2018, waarin het aantal cliënten steeg van 1.213 naar 1.296.
Deze groep cliënten zou al eerder instromen in de Wmo, maar vanuit een tijdelijke coulanceregeling
werden deze plekken tot 2018 bekostigd door het Rijk. Middels een intensieve lobby richting het Rijk zijn
we erin geslaagd om voor deze groep ook voldoende structureel budget overgeheveld te krijgen.
Vanaf die piek in maart 2018 wordt de afbouw geleidelijk zichtbaar. In september 2018 is het aantal
cliënten teruggebracht tot 1.231, een daling van 65. Vooralsnog zien we dat de aanbieders qua afbouw
intramurale capaciteit redelijk tot goed op schema liggen.
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6.3

Financiën
Figuur 6.3 geeft een beeld hoe de uitgaven voor beschermd wonen zich hebben ontwikkeld voor 2017 en
2018. In de grafiek is zichtbaar dat het totale uitgavenniveau in 2018 hoger was dan in 2017. Dit beeld
wordt echter vertekend door de instroom van de coulance-groep in het eerste kwartaal van 2018,
waarvoor budget is toegekend.
In de stadsrekening 2018 hebben wij u reeds laten weten in 2018 op dit product een voordeel te hebben
gerealiseerd van € 3,7 miljoen18. Hier staat echter het risico van het nieuwe verdeelmodel tegenover, dat
een vermindering van het budget van onze regio dreigt in te houden van € 13,7 miljoen per 2021.
Figuur 6.3 Uitgaven Beschermd Wonen 2017 en 2018
uitgaven beschermd wonen (x € miljoen)
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Vervolg Beschermd Wonen
Ten opzichte van januari 2017 is het totaal aantal gecontracteerde plekken Beschermd Wonen zorg vrijwel
gelijk gebleven; het beeld wordt vertekend door de coulancegroep. De middelen die vrij kwamen door
afbouw van de intramurale capaciteit (maatregel 4.1) hebben we zoals gezegd gebruikt voor de
transformatie en 1 op 1 weer ingezet als middelen voor opbouw extramurale zorg.
Tegelijkertijd zien we dat de uitnutting van middelen voor extramurale inzet achter blijft. Deels wordt dit
verklaard doordat aanbieders tijd nodig hebben om een en ander goed te organiseren. Daarnaast geven
aanbieders Beschermd Wonen aan dat ook veel gewoon via de reguliere weg van de sociale wijkteams en
dus de reguliere en specialistische begeleiding kan verlopen (zie ook paragraaf 4.3 van deze
voortgangsrapportage). Wij zullen een nadere analyse op cliëntniveau maken om deze beweging beter te
kunnen duiden. Hierop komen we na de zomer in de rapportage over kwartaal 2 van 2019 bij u terug.
Tot slot zien we dat de instroom richting Beschermd Wonen alleen intramuraal is. Dit wordt veroorzaakt
doordat de centrale toegang Beschermd Wonen niet op extramurale, ambulante zorgproducten indiceert,
terwijl dit wel tot de mogelijkheden behoort. Wel geldt hierbij dat zowel GGD als aanbieders aangeven

18

Gelet op deze opgave en het feit dat Nijmegen de taak Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen als centrumgemeente voor
de regio Nijmegen en regio Rivierenland uitvoert, beschouwen we dit domein financieel gezien min of meer afzonderlijk van de rest
van het programma. Het resultaat op het product Opvang en beschermd wonen wordt -na Raadsbesluit- gemuteerd aan de hiervoor
ingestelde bestemmingsreserve Wmo beschermd wonen. Voor de jaren 2019 en verder blijven deze opbrengsten beschikbaar voor
de transformatie Beschermd Wonen. Ook de verwachte besparingen van maatregel 4.1 blijven in beginsel beschikbaar voor de
gewenste transformatie. Immers afbouw van intramurale zorg dient tegelijkertijd gepaard te gaan met opbouw van extramurale
zorg. Het streven is om tegelijkertijd de wachtlijst voor (intramuraal) beschermd wonen zo kort mogelijk te houden. Daarnaast
dienen deze middelen (en de interventie!) om te anticiperen op (het risico van) een forse afname van het regionaal budget
Beschermd wonen met ingang van 2021 van naar verwachting minimaal zo’n 13,7 miljoen en overige risico’s.
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dat, om dit echt te voorkomen een 24-uurs bereikbaarheids-beschikbaarheidsfunctie -die nu nog
ontbreekt- absoluut noodzakelijk is.
Wij sturen hier verder op bij door in 2019 alvast de 24-uurs bereikbaarheid- en beschikbaarheidsfunctie
toe te voegen aan de productcatalogus beschermd wonen en deze kan deels in aanvulling op ambulante
begeleiding worden ingezet om te voorkomen dat mensen noodgedwongen moeten verhuizen naar een
(duurdere) intramurale setting. Hiermee beogen we (vooruitlopend op de nieuw te maken afspraken
beschermd wonen 2020 e.v.) het door cliënten, indicatiestellers en aanbieders ervaren “gat” tussen de
ambulante individuele begeleiding specialistisch/regulier en de 24-uurs intramurale beschermd wonen
zorg deels te dichten.
Tot slot hechten wij er aan dat met de transformatie Beschermd wonen er meer een beroep zal worden
gedaan op de functies specialistische begeleiding/reguliere begeleiding. Dit terwijl hier in het kader van
het interventieplan ook een reductiedoelstelling op ligt. Dit lijkt tegenstrijdig, maar hoeft dit niet te zijn.
Voor beide producten geldt dat wij de ontwikkeling en onderlinge samenhang zorgvuldig zullen (blijven)
monitoren (zie ook de opmerking hierboven over nadere analyse). Op het totaal van circa 2.500 cliënten19
die nu een indicatie ambulante begeleiding heeft is deze extra instroom vanuit Beschermd Wonen
bovendien te overzien.

19

De paarse lijn in grafiek 4.3.
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Bijlage: Aansluiting Interventieplan fase 2 en fase 4
Tabel B.1: Aansluiting maatregelen fase 2 en maatregelen fase 4
Interventieplan fase 2

Interventieplan fase 4

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

5
6
5
5
4

Verminderen gebruik ambulante jeugdzorg
Jeugdzorg met verblijf
Verminderen gebruik ambulante jeugdzorg
Verminderen gebruik ambulante jeugdzorg
Sterke basis kinderen en jongeren

5

Verminderen gebruik ambulante jeugdzorg

1

Welzijn, vrijwilligers leefbare wijken gericht verstreken

2.
2.
2.
2.
3.

Wijkaanpak sociaal domein
Wijkaanpak sociaal domein
Wijkaanpak sociaal domein
Wijkaanpak sociaal domein
Inkomen, werk en schulden

1.6
2
2.1

Jeugd
Vroeginterventie huis- en jeugdarts
Transformatie Jeugdhulp met verblijf
Transformatie J-LVB
Poortwachtersfunctie dyslexie
Inzet tweedelijns Jeugdhulp in primair en speciaal
onderwijs
Effecten nieuwe aanbesteding en budgetplafonds

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Transformatie Wmo
Beschikbaarheid en toeleiding naar collectieve
voorzieningen
Meer inzet groepsbegeleiding
Kortdurende ondersteuning
Effecten nieuwe aanbesteding
Kantelgesprekken PGB Hulp bij Huishouden
Individuele plaatsing en steun

3
3.1

Overige interventies
Casemanagement

2.

Wijkaanpak sociaal domein

4
4.1
4.2
4.3

Wmo Beschermd Wonen
Ambulantisering Beschermd Wonen regionaal
Indexatie tarieven beschermd Wonen
Wooncomponent PGB

7
7
7

Ombouw Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Ombouw Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Ombouw Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
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