
Aanvullende opdracht Lokaal 
Team Jeugd Oude IJsselstreek: 
‘Individuele ondersteuning, basis
GGZ en Persoonlijke Verzorging’ 
per 1-1-2022

1. Aanleiding
In 2019 is middels een subsidietender de opdracht ‘Lokaal Team Jeugd Oude IJsselstreek’ verstrekt 
aan Buurtzorg Jong. Deze opdracht omvatte het bieden van (vrij toegankelijke) opvoed- en 
opgroeiondersteuning, de toegang tot jeugdhulp vormgeven en het voeren van regie op 
gespecialiseerde hulpverlening die voor jeugdigen en hun gezinnen uit onze gemeente is ingezet. 

In de opdracht is destijds ook de ambitie beschreven om op termijn meer vormen van jeugdhulp vrij 
toegankelijk en dicht bij de inwoner te organiseren. In het kader van de lokale inkoop van 
specialistische ambulante jeugdhulp per 1 januari 2022 is in de afgelopen maanden met Buurtzorg 
Jong verkend welke vormen van jeugdhulp dat zouden kunnen zijn. 

Deze notitie beschrijft de aanvullende opdracht per 1 januari 2022 en dient als basis voor Buurtzorg 
Jong om een aanvullende subsidieaanvraag in te dienen. 

2. De opdracht
Op het uitvoeren van deze opdracht zijn dezelfde voorwaarden en eisen van toepassing als voor de 
opdracht ‘lokaal team jeugd’ met uitzondering van de uitvoering van Basis GGZ. De verschillende 
onderdelen van de aanvullende opdracht zijn hieronder uitgewerkt. De opdracht omvat het leveren van 
deze ondersteuning of alternatieve vormen van ondersteuning op basis van de gemeenschappelijke 
visie waarmee eenzelfde resultaat beoogd wordt. Het laatste is ter uitwerking in uw subsidieaanvraag 
en de ontwikkelagenda voor de komende jaren. 

a. Individuele ondersteuning
Deze ondersteuning is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en de deelname aan 
de samenleving en/of het verminderen van opvoed- en opgroeiproblemen, psychische 
problemen en stoornissen. Kenmerkend voor deze opdracht is dat de ondersteuning licht tot 
matig intensief (gemiddeld < 2 uur per week) is. Deze opdracht geeft de jeugd- en 
gezinswerkers meer tijd om zelf de ondersteuning te bieden in een gezin en minder snel een 
andere (extra) aanbieder of hulpverlener in te hoeven schakelen. 
Individuele ondersteuning die matig tot zeer intensief is (gemiddeld > 2 uur per week) wordt 
geleverd door andere, binnen de opdracht ‘specialistische jeugdhulp in de buurt’, 
geselecteerde partners  

b. Basis GGZ
Behandeling van jeugdigen met een lichte tot matige, niet-complexe, psychische problemen of
stabiele chronische problematiek met een laag risico waarbij sprake is van een goed sociaal 
netwerk met een grote kans op herstel. 
Basis GGZ wordt geboden door een regiebehandelaar, eventueel ondersteund door de jeugd- 
en gezinswerkers als medebehandelaar. De regiebehandelaar dient in dienst te zijn bij de 
opdrachtnemer en/of nadrukkelijk onderdeel uit te maken van het team. Als regiebehandelaar 
kunnen o.a. optreden: een GZ-psycholoog, psychotherapeut, kinder- en jeugdpsycholoog, 



orthopedagoog generalist. 
 

c. Persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging is gericht op het aanleren en verbeteren van vaardigheden rondom 
persoonlijke hygiëne en lichamelijke basiszorg zodat de jongere deze taken (weer) zelfstandig
of met behulp van zijn/haar omgeving kan uitvoeren. Persoonlijke verzorging die valt onder de 
Jeugdwet wordt maar zelden ingezet. De opdracht omvat het zelf bieden van deze praktische 
hulp of deze binnen de eigen organisatie organiseren. Wanneer dit niet kan of wenselijk is dan 
kan in overleg met de gemeente maatwerk worden ingezet. 

2.1 Effecten en resultaten
De visie van de gemeente gaat over transformatie van de jeugdzorg en over het realiseren van de 
volgende doelen:

1. Het verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven van de jeugd binnen de gemeente;
2. Het verbeteren van de door de inwoner ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning;
3. Het beheersen en verlagen van de kosten voor de gemeente. 

Door bovenstaande vormen van jeugdhulp vrij toegankelijk en laagdrempelig door het lokaal team uit 
te laten voeren denken wij een bijdrage te leveren aan in ieder geval de eerste twee doelen. Wij zijn ons
ervan bewust dat een verschuiving van deze vormen van jeugdhulp ook betekent dat wij (deels) 
praktische hulp substitueren door de inzet van hoog opgeleide professionals met ook een bijbehorend 
kostenplaatje. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de monitoring en de doorontwikkeling: kunnen 
we de zorg ook efficiënter maken door het bieden van een vaste hulpverlener (continuïteit) die echt 
doet wat nodig is? 

2.2 Hoogte subsidiebedrag en omvang van de activiteiten
De hoogte van de subsidie voor deze (aanvullende) activiteiten bedraag jaarlijks maximaal € 365.000,-.
De subsidie is bedoeld voor door de subsidieontvanger te maken personele kosten en relevante 
overhead (ict., materialen, administratie, accountantskosten, etc.).

De hoogte van het subsidiebedrag is afgeleid van de historische uitgaven op deze vormen van 
jeugdhulp  minus een efficiencykorting door het wegvallen van het administratieve proces en het regie 
voeren op een andere zorgaanbieder. In bijlage 1is de onderbouwing op basis van de cijfers verder 
uitgewerkt. 

2.3 Looptijd subsidie
De looptijd van de ‘Aanvullende opdracht Lokaal Team Jeugd Oude IJsselstreek’ wordt gekoppeld aan 
de opdracht Lokaal Team Jeugd. De subsidie wordt dus jaarlijks verstrekt voor de duur van drie jaar 
(tijdvak 2022 t/m  2024). 

Voor het tijdvak 1-1-2025 t/m 31-12-2029 kan de subsidieontvanger een nieuwe subsidieaanvraag 
indienen, in combinatie met de subsidieaanvraag voor de opdracht ‘Lokaal Team Jeugd Oude 
IJsselstreek’. 

2.4 Subsidieregeling ‘Lokaal Team Jeugd Oude IJsselstreek 
2019’ is van toepassing

Voor de in dit document beschreven gesubsidieerde activiteiten, aangevuld met uw subsidieaanvraag, 
zal door de gemeente een subsidie worden verstrekt. Deze subsidie wordt per 1 januari 2022 
toegevoegd aan de subsidie ‘Lokaal Team Jeugd’ die u al ontvangt. Op deze subsidie is de 
subsidieregeling ‘Lokaal Team Jeugd Oude IJsselstreek 2019’ van toepassing. 

3. Uw subsidieaanvraag
Om de aanvullende opdracht inclusief de beschikbare middelen te kunnen toekennen vragen wij u 
hiervoor een subsidieaanvraag in te dienen. In uw aanvraag zien wij graag een uitwerking van de 
volgende onderdelen:



a. Plan van aanpak
b. Aanvraagformulier subsidie (bijlage 2)

Ad. a: Plan van aanpak
Bij uw aanvraag ontvangen wij graag een plan van aanpak met een korte uitwerking van de wijze 
waarop u invulling gaat geven aan de opdracht. Denk daarbij aan vragen als: 

- Hoe u deze ondersteuning gaat inbedden in uw huidige werkwijze?
- Wat u hiervoor nodig denkt te hebben (personeel/faciliteiten/etc)?
- Welke risico’s u ziet en hoe we deze kunnen beheersen?
- Welke kansen en ontwikkelingen u ziet en hoe we deze in gang kunnen zetten?
- Wat zijn uw ideeën voor de monitoring van deze opdracht? 

Ad. b:  Aanvraagformulier subsidie
Op het aanvraagformulier subsidie geeft u aan welk bedrag u voor de uitvoering van deze opdracht 
aanvraagt en hoe dat bedrag is opgebouwd. 



Bijlage 1: Opbouw subsidiebudget en kengetallen

Opbouw subsidiebudget gebaseerd op historische data.

Individuele ondersteuning

Individuele ondersteuning 2018 2019 2020 2022
cliënten 172 188 166 150
uren totaal 5.808 6.398 5.179 3.750

historische kosten € 398.330 € 449.521 € 370.758 budget € 265.000

Het subsidiebudget voor 2022 bedraagt € 265.000. Dat is lager dan de kosten die voor deze zorg en 
deze doelgroep de afgelopen jaren zijn gemaakt. Enerzijds komt dit doordat een reductie in het aantal 
cliënten wordt verwacht: een deel van de groep die deze zorg ontvangt loopt al jaren terug. In 
onderstaand verloop van het aantal cliënten per maand is dit gedurende 2020 ook duidelijk zichtbaar.

Daarnaast is de verwachting dat gemiddeld minder uren per cliënt nodig zijn, de afgelopen jaren liep 
dit al gestaag terug. Daarbij is de inschatting bovendien dat in de nieuwe situatie er tijdswinst 
ontstaat, onder andere in relatie tot de reeds lopende opdracht van Buurtzorg Jong. De argumenten 
daarvoor zijn als volgt:

 Buurtzorg Jong hoeft geen regie meer te voeren op andere aanbieders, iets dat in de huidige 
situatie wel gebeurt. 

 In de afgelopen jaren waren in totaliteit veel verschillende zorgaanbieders betrokken bij de 
zorg voor deze cliënten, in de nieuwe situatie is dat nog alleen Buurtzorg Jong. Dat maakt dat 
er minder sprake is van versnippering van kennis en kunde.

 In het verleden waren geregeld verschillende zorgaanbieders betrokken bij de zorg voor één 
client, waardoor de inzet van zorg minder efficiënt en minder effectief was. In de nieuwe 
situatie is dat nog alleen Buurtzorg Jong. 

 In de nieuwe situatie is geen indicatiestelling meer nodig

Het gemiddeld uurtarief waarmee voor 2022 is gerekend is vergelijkbaar aan dat van de afgelopen 
jaren. 

Verdeling historische 
caseload

2018 2019 2020
# clienten # uur # clienten # uur # clienten # uur

januari 87 545 108 690 103 602
februari 93 497 99 612 98 526
maart 96 557 100 559 98 508
april 94 515 105 590 83 393
mei 102 498 103 561 91 394
juni 92 455 101 513 87 485
juli 85 425 96 538 83 397
augustus 80 358 80 306 69 253
september 91 464 104 549 76 419
oktober 96 562 103 581 78 419
november 99 518 105 506 78 418
december 101 415 99 437 70 340
totaal 172 5.808 188 6.443 166 5.155



Basis GGZ

Basis GGZ 2018 2019 2020 2022
unieke clienten 126 170 150 150
aantal uur 1.278 1.641 1.528 1.450

historische kosten € 115.797 € 146.739 € 136.607 budget € 100.000

Het subsidiebudget voor 2022 bedraagt € 100.000. Dat is lager dan de kosten die voor deze zorg en 
deze doelgroep de afgelopen jaren zijn gemaakt. Dit komt voor een deel door de verwachting dat in de 
nieuwe situatie er tijdswinst ontstaat, onder andere in relatie tot de reeds lopende opdracht van 
Buurtzorg Jong. De argumenten daarvoor zijn als volgt:

 Buurtzorg Jong hoeft geen regie meer te voeren op andere aanbieders, iets dat in de huidige 
situatie wel gebeurt. 

 In de afgelopen jaren waren in totaliteit veel verschillende zorgaanbieders betrokken bij de 
zorg voor deze cliënten, in de nieuwe situatie is dat nog alleen Buurtzorg Jong. Dat maakt dat 
er minder sprake is van versnippering van kennis en kunde.

 In het verleden waren geregeld verschillende zorgaanbieders betrokken bij de zorg voor één 
client, waardoor de inzet van zorg minder efficiënt en minder effectief was. In de nieuwe 
situatie is dat nog alleen Buurtzorg Jong. 

 In de nieuwe situatie is geen indicatiestelling meer nodig

Daarnaast lag het tarief dat de afgelopen jaren voor deze zorg werd betaald significant hoger dan wat 
hiervoor passend kan zijn. Voor 2022 is gerekend met een tarief dat vergelijkbaar is aan het tarief dat 
wordt gebruikt voor individuele ondersteuning.

Verdeling historische 
caseload

2018 2019 2020
# clienten # uur # clienten # uur # clienten # uur

januari 34 80 56 138 50 115
februari 46 97 51 116 70 159
maart 40 115 61 113 65 177
april 59 109 57 111 58 135
mei 55 107 67 164 55 150
juni 59 142 63 151 61 145
juli 57 110 65 101 55 110
augustus 38 67 46 105 47 107
september 52 110 61 123 66 142
oktober 57 137 66 146 57 140
november 55 120 73 183 52 106
december 51 83 77 191 47 99
totaal 126 1.278 170 1.642 150 1.584



Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging 2018 2019 2020 2022
clienten 3 2 0 0
uren totaal 1.327 59 0 0

historische kosten € 60.501 € 2.698 € 0 budget € 0

Het subsidiebudget voor 2022 bedraagt € 0. De vraag naar persoonlijke verzorging is al geruime tijd 
nihil. De verwachting is dat eventuele toekomstige vragen dermate gering zullen zijn, dat dit binnen het
totale subsidiebudget opgepakt kan worden. 

Verdeling historische 
caseload

2018 2019 2020
# clienten # uur # clienten # uur # clienten # uur

januari 2 108 1 2 0 0
februari 3 104 0 0 0 0
maart 3 117 0 0 0 0
april 3 112 0 0 0 0
mei 3 119 0 0 0 0
juni 2 104 0 0 0 0
juli 3 109 0 0 0 0
augustus 3 113 0 0 0 0
september 2 108 0 0 0 0
oktober 3 117 0 0 0 0
november 3 111 1 30 0 0
december 2 105 1 27 0 0
totaal 3 1.327 2 59 0 0



Bijlage 2: Aanvraagformulier subsidie
Dit formulier is bedoeld voor het aanvragen van subsidie op grond van de Subsidieregeling Lokaal 
Team Jeugd Oude IJsselstreek 2019. 

Naam organisatie:

Postadres / Postcode / Plaats

Naam contactpersoon

IBAN (bankrekeningnummer) 
Ten name van

Inschrijfnummer Kamer van 
Koophandel

Activiteitenplan en begroting
Activitei
t

Naam en/of korte omschrijving van de activiteit Gevraagde 
subsidie 
(per jaar)

FTE

1 Individuele ondersteuning €
2 Basis GGZ €
3 Persoonlijke verzorging €
4 €
5 €
6 €
Etc. €
Totaal €

De subsidie wordt gespecificeerd per FTE en kosten voor minimaal de activiteiten genoemd in 
hoofdstuk 2.

De ondertekenaar verklaart: 

 Bevoegd en/of gemachtigd1 te zijn om deze aanvraag te ondertekenen;
 Kennis te hebben genomen van de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan deze 

subsidie wordt aangevraagd;
 Deze subsidieaanvraag volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam
Functie
Plaats
Datum
Handtekening

1 Voeg een machtiging bij als bijlage bij dit formulier.
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