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geen

De uitgaven in de jeugdzorg zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Dit geldt niet alleen voor de gemeente
Haarlem, maar bij veel gemeenten in Nederland. Follow the Money doet onderzoek naar de geldstromen in
de jeugdzorg. Vragen als ‘waar gaat het geld naartoe’, ‘aan wie wordt het besteed’ en ‘wie houdt daar
toezicht op’ worden in dit onderzoek beantwoord. De gemeente Haarlem neemt deel aan dit onderzoek. Dit
is al eerder mondeling gecommuniceerd tijdens de commissie samenleving op 29 oktober 2020. U wordt in
deze brief verder geïnformeerd over dit onderzoek.
Doel van het onderzoek
Follow the Money wil met het onderzoek een landelijk representatief beeld geven waarom de uitgaven in de
jeugdzorg stijgen. Het college staat achter deze doelstelling en gelooft dat transparantie de weg is naar
passende én betaalbare jeugdzorg. De gemeente Haarlem krijgt door deelname beter inzicht in de eigen
uitgaven én de mogelijkheid om dit te vergelijken met andere gemeenten.
Ook de VNG roept gemeenten op om mee te doen met het onderzoek. De participatieraad van de gemeente
Haarlem heeft geadviseerd om de data aan te leveren. Naast de gemeente Haarlem leveren ook andere
gemeenten gegevens aan. Follow the Money verwacht in totaal dat meer dan 30 gemeenten gegevens zullen
aanleveren.
Welke gegevens leveren we aan?
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden vraagt Follow the Money gemeenten in Nederland data
aan te leveren. Het gaat om gegevens over producten, aantal cliënten, gemiddelde doorlooptijd en uitgaven.
Ook wordt per aanbieder gevraagd naar gedeclareerde producten, aantallen cliënten per productcategorie
en gemiddelde doorlooptijd. Geen van deze gegevens is herleidbaar tot individuele personen.
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Wat gebeurt er met deze informatie?
Follow the Money bundelt alle aangeleverde gegevens in een database. Deelnemende gemeenten kunnen de
database gebruiken om te benchmarken met andere gemeenten. Daarnaast zal Follow the Money landelijke
analyses uitvoeren op de data. Lokale en regionale media brengen specifiek nieuws naar buiten als het gaat
om hun verspreidingsgebied.
Kanttekeningen
 Follow the Money, lokale en regionale media maken op basis van de aangeleverde data eigen
afwegingen en conclusies. Deze conclusies en afwegingen zijn gebaseerd op hoor en wederhoor,
maar kunnen evengoed gevolgen hebben voor de gemeente Haarlem en zorgaanbieders.
 De data wordt aangeleverd, omdat het college gelooft dat transparantie de weg is naar passende én
betaalbare jeugdzorg. Tegelijkertijd ligt er geen overeenkomst onder de aanlevering van de data,
vanwege de opzet van het onderzoek. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om de data te
retourneren.
Afsluiting
Het college wil transparant zijn over de uitgaven in de jeugdzorg. Transparantie leidt immers tot inzicht in de
uitgaven. Op basis van de aangeleverde gegevens trekken Follow the Money, lokale en regionale media eigen
conclusies. Deze conclusies kunnen gevolgen hebben voor de gemeente en voor zorgaanbieders. Desondanks
levert de gemeente Haarlem gegevens aan, omdat het inzicht uit het onderzoek leidt tot meer mogelijkheden
om te sturen op passende en betaalbare jeugdzorg in Haarlem en Nederland.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris

de burgemeester
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