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R4 Tijdregistratie 
 
Was: 
 
R4 Tijdregistratie De GI registreert uiterlijk vanaf 1 januari 2020 volledig direct en indirect cliënt 

gebonden tijd op medewerkersniveau.  
 

 
Wordt: 
 
R4 Vernieuwde bekostiging De opdrachtgever en GI werken samen het traject om te komen tot de 

vernieuwde bekostigingsstructuur (functiegerichte bekostiging) uit zoals 
vermeld  in paragraaf 3.4 van het toelatingsdocument. 
 

 
 

3.4.1 Tarieven wettelijke taken 2019 
 
Was: 
De deelnemende jeugdhulpregio’s gaan vanaf 1 januari 2019  voor de wettelijke taken uit van vaste 
en gelijke all-in tarieven. Dit zijn eenduidige tarieven per product voor alle GI-en de jeugdhulpregio’s 
(25 gemeenten). Om te komen tot deze tarieven hebben de jeugdhulpregio’s de tarieven voor 2018 
als basis genomen. De tarieven zijn vastgesteld op basis van een gewogen gemiddelde in de 
jeugdhulpregio. Het gewogen gemiddelde houdt rekening met het financieel volume dat de 
gecontracteerde GI´en in de vijf jeugdhulpregio´s in 2017 hebben geleverd. Dat wil zeggen hoe meer 
volume, hoe zwaarder het tarief meeweegt op het totaaltarief voor het desbetreffende taak c.q. 
product. De tarieven zullen voor 2019 ten opzichte van 2018 worden geïndexeerd. Aangezien de 
indexatiecijfers pas in september van 2018 bekend worden, kan op het moment van publicatie van 
dit Toelatingsdocument de feitelijke indexering nog niet worden toegepast. In de tarieven voor 2019 
wordt de indexering wel doorberekend.  
 
Wordt: 
De deelnemende jeugdhulpregio’s gaan vanaf 1 januari 2019  voor de wettelijke taken uit van vaste 
en gelijke all-in tarieven. Dit zijn eenduidige tarieven per product voor alle GI-en de jeugdhulpregio’s 
(18 gemeenten). Om te komen tot deze tarieven hebben de jeugdhulpregio’s per taak telkens het 
hoogste tarief voor 2018 in een van de deelnemende jeugdhulpregio’s als basis genomen.  
De tarieven zijn vervolgens ten opzichte van 2018 geïndexeerd.  
 

z.o.z. 
  



3.4.4 Ontwikkeling van de tarieven 
 
Was: 
Om te komen tot tarieven die recht doen aan de kwaliteit van de dienstverlening  die voor 2019 en 
verder wordt gevraagd, zullende de deelnemende jeugdhulpregio’s (onafhankelijk) onderzoek 
verrichten naar passende tarieven. Belangrijke input voor deze exercitie zijn landelijke benchmarks 
en andere objectieve informatiebronnen, alsmede opgaven van aanbieders en  gesprekken met 
aanbieders. 
 
Wordt: 
De tarieven zoals gepubliceerd in dit toelatingsdocument zijn het startpunt. Om te komen tot 
tarieven die recht doen aan de kwaliteit van de dienstverlening  die voor 2019 en verder wordt 
gevraagd, zullen de deelnemende jeugdhulpregio’s (onafhankelijk) onderzoek verrichten naar 
passende tarieven. De toeslag die de Gi’en krijgen voor bijzondere cliëntgebonden kosten, wordt 
meegenomen in het kostprijsonderzoek. De regio’s zullen het onderzoek in overleg met de GI’en 
vormgeven. Om te komen tot passende tarieven kunnen bijvoorbeeld pilots worden uitgevoerd, dit 
traject zal opdrachtgever in gesprek met GI’en uitwerken. De input van de GI’en wordt meegewogen 
in de uiteindelijke tarieven. Daarnaast zullen  landelijke benchmarks en andere objectieve 
informatiebronnen meegenomen worden in het onderzoek naar de tarieven. Het streven van 
opdrachtgever is om zo in zorgvuldigheid en gezamenlijkheid tot gedragen en passende tarieven te 
komen. 
 
 

3.4.5 Ontwikkeling nieuwe bekostigingssystematiek  
 
Was: 
Om goed te sturen op de veranderopgave willen in ieder geval vier jeugdhulpregio’s binnen drie jaar, 
dus uiterlijk voor 1 januari 2022, toegroeien naar een functiegerichte bekostigingssystematiek (PxQ 
op basis van functieniveau waarbij per functieniveau een tarief inclusief overhead wordt gehanteerd) 
in plaats van de huidige trajectfinancieringen.  
 
In het eerste kwartaal van 2019 zullen de deelnemende jeugdhulpregio’s en de op dat moment 
gecontracteerde GI-en afspraken maken om te komen tot de vernieuwde bekostigingssystematiek.   
Het tijdschrijven is hierbij onlosmakelijk verbonden.  
 
Wordt: 
Om goed te sturen op de veranderopgave willen de vier jeugdhulpregio’s toegroeien naar een 
functiegerichte bekostigingssystematiek (PxQ op basis van functieniveau waarbij per functieniveau 
een tarief inclusief overhead wordt gehanteerd) welke inspanningsgericht wordt afgerekend, in 
plaats van trajectfinanciering. Uitgangspunt van deze bekostiging is dat opdrachtgever de 
opdrachtnemer de ruimte wil bieden om de ondersteuning die noodzakelijk is in een gezin in te 
zetten, waarbij dit ook volledig wordt bekostigd door opdrachtgever. 
 
In het eerste kwartaal van 2019 zullen de deelnemende jeugdhulpregio’s en de op dat moment 
gecontracteerde GI-en in overleg treden  om te komen tot deze vernieuwde bekostigingssystematiek. 
In gezamenlijkheid zullen afspraken worden gemaakt over het tijdspad waarin dit redelijkerwijs te 
realiseren valt en de daarbij behorende uitvoeringseisen. 
 
 
 


