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In dit magazine blikken we met Rita Verdonk terug op haar
periode als speciaal adviseur administratieve lastenverlichting
sociaal domein. Na drie jaar stopt zij met haar functie. In die
periode realiseerde ze onder andere het Model Prestatiecodes
Jeugd, dat onlangs werd gepresenteerd tijdens een webinar.
Hoe dit model de administratieve lasten sterk kan verminderen,
leest u verderop in dit magazine. Ook laten Ouder- en Kindteams
Amsterdam en Levvel/Haarlemmermeer zien hoe zij stoppen met
tijdschrijven.

Wij wensen u veel leesplezier!
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“Problemen zijn er om op te lossen, samen met de uitvoering.
Niet praten, maar doen!”
Rita Verdonk stopt na drie productieve jaren als speciaal
adviseur administratieve lastenverlichting sociaal domein.
Ze kijkt met trots terug op de vele mooie gesprekken met
zorgprofessionals door heel het land. Samen met hen zorgde
ze voor het convenant ‘Stoppen met tijdschrijven’ en het
verminderen van productcodes met het nieuwe Model
Prestatiecodes Jeugd.

Minister Hugo de Jonge van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
benaderde Rita Verdonk eind
2018 vanwege haar daadkracht
en doortastendheid. Beiden
waren hard nodig om de
administratieve lasten in het
sociaal domein terug te
dringen. Onder het moto
‘Snappen, Schrappen en
Kappen’ ging Verdonk direct
aan de slag met lokale, regionale en landelijke schrapsessies.
Zorgprofessionals uit alle
hoeken van het land konden
tijdens deze schrapsessies
administratieve knelpunten
aandragen. “Ik wilde met de
mensen zelf praten. Pas tijdens
die schrapsessies besefe ik hoe
groot de administratieve last is
en hoe frustrerend dat is voor al
die professionals. Ik heb heel
veel emoties gezien. Dat maakte
me alleen maar meer
gemotiveerd.”
Uit de vele schrapsessies zijn de
Paarse Lijnen voortgekomen:
een overzicht van de zes
grootste administratieve
ergernissen van professionals.
Tijdschrijven stond met stip
op één, gevolgd door
beschikkingen, verantwoor-

dingsprocessen van aanbieders,
controlerende instanties,
toegang en de verschillen
binnen een regio en tussen
gemeenten. “Het veld omarmde
dit stuk. De volgende stap was
zorgen voor mede-eigenaren
van het probleem.”

Ergernissen en oplossingen
Tijdens de schrapsessies was het
niet alleen maar klagen.
Verdonk: “Professionals
mochten hun frustraties uiten,
maar moesten ook altijd zelf
een begin van de oplossing
aandragen.” Ze voegt toe: “Ik
vond het heel bijzonder om met
hulpverleners aan tafel te ziten.
Want ook al hadden zij veel last
van administratie, er was vaak
toch begrip voor. Die hulpverlenersmentaliteit gaat diep.
Bij de eerste schrapsessie
schoven alleen zorgprofessionals aan, maar bij vervolgsessies
werden ook bestuurders van
gemeenten en aanbieders om
tafel gevraagd. Mensen die
elkaar nooit spraken, dachten
nu samen na over de oplossing.
Daardoor ontstond een heel
positieve sfeer en kwamen
mensen in beweging.”

Stoppen met tijdschrijven
Tijdens de Landelijke
Schrapweek Jeugd in februari
2020 besloten het Ministerie
van VWS, de VNG, Jeugdzorg
Nederland, FNV en CNV te
stoppen met de grootste
administratieve ergernis:
tijdschrijven. Hiervoor ondertekenden de partijen in juni
2020 het convenant Stoppen
met Tijdschrijven. “Het convenant bevate ook de afspraak
om het aantal productcodes
drastisch te verminderen en een
nieuwe ministeriële regeling op
te stellen om aanbieders en
gemeenten te verplichten zich
aan de afspraken te houden.
En niet onbelangrijk: in het
convenant namen we op dat we
goede praktijkvoorbeelden in
het veld zouden zoeken en
verspreiden ter inspiratie.”
En die mooie voorbeelden, die
bleken er genoeg. Enthousiast
somt Verdonk er een aantal op:
“Zoals de Pilot Hendig in de
gemeente Peel en Maas. Daar
gebruiken ze bijna geen
productcodes meer. Of de
Ouder- en Kindteams Amsterdam, waar ze slechts twee keer
per jaar de tijdverdeling polsen
zodat medewerkers de rest van

Cliënt-ervaringsonderzoek:
productcodes en tijdschrijven
het jaar geen tijd hoeven te
schrijven. Of het initiatief van
Foar Fryske Bern, die naar
aanleiding van mijn eerste
schrapsessie één gezamenlijk
ondersteuningsplan voor alle
gemeenten hebben gemaakt.”

Model Prestatiecodes Jeugd
Met het Programma Productcodes werden afspraken dit jaar
nóg concreter gemaakt. Ook
hier stond betrokkenheid van
het veld weer centraal. In dit
programma is een brede groep
professionals uit het hele
werkveld van de jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering aan de slag gegaan
met een nieuwe aanpak. Een
aanpak die het proces versimpelt en daardoor meer ruimte
biedt voor maatwerk en goede
zorg. “We wilden van 3.800
productcodes naar enkele
tientallen. Of dat er twintig of
tachtig zouden worden maakte
me niet uit: het moest worden
waar het veld behoefe aan
had.”
“Hoewel dit traject vanwege
corona via het scherm moest,
lukte het om allerlei mensen
met andere achtergronden op

één lijn te krijgen. Het resultaat
is het Model Prestatiecodes
Jeugd (MPJ): een eenvoudig,
landelijk uniform toewijzingsen declaratiesysteem voor de
inspanningsgerichte zorg in het
jeugdveld. We zijn teruggegaan
van 3.800 naar 26 codes.” Vanaf
maart volgend jaar wordt het
model ingevoerd als
Ministeriële Regeling. “Zo’n
regeling is eigenlijk juristenwerk, maar ook die is besproken in de projectgroep, met de
mensen over wie het gaat, om
hen ook bij dit gedeelte van het
resultaat te betrekken.”

Verantwoordelijkheid
Verdonk kijkt niet alleen met
trots naar het resultaat van drie
jaar werk, maar ook naar het
proces: “Aanbieders en gemeenten praaten niet met elkaar. Nu
wel. Ik zag dat mensen écht
wilden luisteren en samen
keken of zaken anders konden.
En het mooie is, het gros van de
mensen die aan dit programma
werkte, doet dat nog steeds –
naast hun al drukke werkzaamheden. Dat is toch het grootste
compliment dat je kunt
krijgen?”

“Dat zorgprofessionals minder
administratieve lasten ervaren,
dat was het doel van mijn
aanstelling”, blikt Verdonk
terug. “Dat ik uit het veld hoor
dat dat is gelukt, is natuurlijk
fantastisch. Maar ik wil ook een
tweetal oproepen doen, want
bij te veel organisaties draait
het nog te veel om de belangen
van bestuurders en hun eigen
organisatie. Spring als bestuurder eens over je eigen schaduw
heen en houd het einddoel, een
maximale zorg voor de jeugdigen, als kompas. En neem ook
als zorgprofessional je eigen
verantwoordelijkheid als je
vindt dat een procedure te veel
tijd en energie van je vergt.
Maak het bespreekbaar in de
organisatie. Vraag gewoon eens
waarom je bepaalde procedures
moet volgen. Je hebt vanuit je
professionaliteit het recht om
deze vragen te stellen.”

Met het convenant Stoppen met Tijdschrijven hebben een
groot aantal partners uit de jeugdzorg zich tot doel gesteld
om de regeldruk merkbaar te verminderen voor zorgprofessionals en patiënten/cliënten. Expertbureau JB
Lorenz heef in opdracht van VWS een onderzoek
uitgevoerd naar het cliëntperspectief op regeldruk in de
jeugdzorg.
Onderzoeksvraag
De vraag die tijdens het cliëntervaringsonderzoek centraal stond, is:
In hoeverre ondervinden cliënten hinder van productcodes en tijdschrijven bij het verkrijgen van jeugdhulp?
Bevindingen
Uit de cliëntervaringen komt duidelijk naar voren dat (de gevolgen van)
tijdschrijven en productcodes als hinderlijk worden ervaren en remmende
factoren zijn op de ervaren kwaliteit van jeugdhulp:
• Bij het gebruik van jeugdhulp wordt meer gekeken naar het aanbod dan
naar de vraag. Oplossingen moeten vaak passen binnen de beschikbare
productcodes (aanbodgericht).
• Het keurslijf van de productcodes werkt remmend op de ervaren
kwaliteit, met name bij complexe hulpvragen. Doordat gezocht wordt
naar zorg die binnen een productcode past, is deze niet altijd passend
voor de cliënt en duurt het langer voordat de jeugdige geholpen is.
• Wanneer niet direct passende hulp wordt gevonden, neemt de wachtijd
toe doordat meerdere keren onderzocht wordt welke hulp passend is.
Daarbij moet ook vaak worden gewacht voordat de gekozen hulp
beschikbaar is.
• Jeugdigen en gezinnen voelen zich onvoldoende gehoord en betrokken,
met name bij de totstandkoming van de analyses en besluitvorming
over welke zorg nodig is.
De uitkomsten van het cliënt-ervaringsonderzoek worden meegenomen
in het Model Prestatiecodes Jeugd. Benieuwd naar het hele onderzoek?
Lees het hier.

Model Prestatiecodes Jeugd (MPJ) gepresenteerd in webinar
Een model voor het eenvoudig toewijzen en
declareren van zorg binnen de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant. Dat presenteerde
het Programma Productcodes op dinsdag 30
november tijdens een webinar.
Momenteel gaat zo’n 30% van het jeugdhulpbudget op aan
coördinatiekosten, mede veroorzaakt door de 3.800
productcodes en de (bijna) 352 verschillende werkwijzen
van gemeenten. De gevolgen hiervan zijn merkbaar in het
hele systeem, opende programmaleider Rita Verdonk het
webinar. Zo is het ziekteverzuim en verloop onder professionals hoog en blijkt dat de vele administratie ook een
negatief efect heef op de ervaringen van cliënten.

Gert-Jan van Vorst vertelt vanuit zijn rol als contractmanager, Entrea Lindenhout: “Door het nieuwe model wordt het
matchingsvraagstuk een korter traject, kun je sneller aan de
slag, gaan de wachtijden omlaag en kan de professional
meer tijd steken in waarvoor hij of zij is opgeleid.”
David Smeets (data-analist, jeugdhulpregio Food-Valley)
houdt zich bezig met de verantwoording, sturing en
monitoring: “Wij proberen als regio aan de voorkant het
gesprek over de inhoud aan te gaan. Er ging te veel tijd toe
naar het bepalen van welke productcode toegewezen moest
worden. Nu kijk ik als data-analist van de gemeente aan de
achterkant hoeveel tijd er is ingezet op een behandeling.
Want het blijf onze rol om daar zicht op te hebben.
Doordat we dit achteraf doen, kan de zorgverlener eerder
aan de slag.”

Uitgaan van vertrouwen
Rita Verdonk sloot het webinar af: “Het programma eindigt
per 1 januari 2022. Dan is de Ministeriële Regeling klaar,
wordt tijdschrijven geminimaliseerd en gaat het aantal
codes terug van 3.800 naar ongeveer 30. Dat alles zal enorm
schelen!”

Terugkijken en lezen
• Bekijk het Webinar Model Prestatiecodes Jeugd.
• Lees ‘Het Model Prestatiecodes Jeugd:
wat is het en wat levert het op?’

Refectie vanuit de praktijk
Verschillende projectleden vertelden tijdens het webinar
hoe het MPJ voor hen in de praktijk een groot verschil
maakt. “Ons werk laat zich soms moeilijk meten, maar
meetbaarheid wordt wel steeds belangrijker gemaakt”,
vertelde GZ-psycholoog Inge Basaran, werkzaam bij
zorgorganisatie Driestroom. “Dat gaat ten koste van de
inhoud en dat merkt de cliënt. Wachtijden lopen op en het
systeem gaat onbedoeld in je hoofd ziten tijdens een
consult.”

“Ons werk laat zich soms moeilijk meten,
maar meetbaarheid wordt wel steeds
belangrijker gemaakt”
Van links naar rechts: Isabelle van Kessel, Davids Smeets, Rita Verdonk, Marian De Kleermaeker en Gert-Jan van Vorst

Visuele weergave van het Model Prestatiecodes Jeugd

Stoppen met tijdschrijven: goede voorbeelden
Ouder- en Kindteams Amsterdam

Zorgaanbieder Levvel en gemeente Haarlemmermeer

Werken zónder tijdschrijven. De professionals van de Ouder- en
Kindteams Amsterdam weten niet beter. Zij houden slechts één dag
per jaar hun tijd bij in een online dagboekje.

Werken zonder tijdschrijven kan, ook als er sprake is van een
inspanningsgerichte fnanciering (ook wel p*q genaamd). Dat bewijst
zorgaanbieder Levvel samen met de gemeente Haarlemmermeer.

Met 22 wijkteams en twee onderwijsteams verzorgt Ouder- en Kindteams Amsterdam
laagdrempelige jeugd- en gezondheidszorg aan jeugdigen en ouders. De teams bestaan
uit ouder- en kindadviseurs en jeugdverpleegkundigen, psychologen en artsen.

De gemeente Haarlemmermeer stapte in 2018 over van taakgerichte naar inspanningsgerichte fnanciering. Na een halfaar bleek de frustratie over tijdschrijven
groot bij de medewerkers van Levvel. De zorgaanbieder besloot het gesprek aan te
gaan met de gemeente voor een werkbare oplossing voor beide partijen. Met succes,
want de gemeente bleek niet zozeer geïnteresseerd te zijn in de gewerkte uren, maar
in het soort gezinnen en hoe intensief de zorg is.

Al bij de start in 2015 wilde de organisatie het anders doen. Minder administratie, meer
tijd voor de jeugd. Want daar gaat het om. De gemeente Amsterdam deelde deze visie
en stond open voor een werkwijze met meer ruimte én vertrouwen voor de professionals. De oplossing werd gevonden in een jaarlijks ‘online dagboekjesonderzoek’. De
aanpak is simpel. Alle professionals registreren één dag per jaar hun werkzaamheden
in een online dagboekje. Om een representatief beeld te vormen, worden de
registratiedagen van medewerkers over twee weken te verspreid.

Concrete oplossingen:
Alle professionals registreren één dag per jaar hun werkzaamheden in een online
dagboekje. Ze gebruiken daarbij vooraf vastgestelde activiteitencategorieën.
Resultaat:
De uitkomsten van het onderzoek geven niet alleen inzicht in de taken en tijdsbesteding, maar ook in de thematiek van het werk en de verdeling tussen verschillende
doelgroepen en wijken. Ook de ontwikkelingen ten opzichte van eerdere jaren worden
bijgehouden.

“Door het dagboekjesonderzoek werd mij duidelijk dat ik veel
tijd kwijt ben aan overleggen, terwijl die niet altijd ten dienste
staan van de ouders en jongeren. Ik vraag me nu sneller af: wat
levert dit overleg het gezin op?”
Rosa, ouder- en kindadviseur

Concrete oplossingen:
Door uit te gaan van een gemiddeld aantal uur zorg per etmaal voor verschillende
zorgcategorieën, hoeven medewerkers geen tijd meer te schrijven. En krijgt de
gemeente de informatie die ze nodig heef.
Resultaat:
Het nieuwe systeem houdt bij wat nodig is. Door uit te gaan van een gemiddelde ligt
het vertrouwen weer bij de professional, om binnen dit gemiddelde de juiste dingen te
doen.

“Gebruik het systeem op een makkelijke manier, zodat je data
met elkaar kunt combineren. Bij Levvel wordt er afgerekend op
het aantal zorgdagen dat het systeem zelf heef berekend,
daar hoef geen hulpverlener iets voor te doen.”
Deborah Knijnenburg, accounthouder bij Levvel
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