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Bijlage 4 Conceptlijst met gegevens benodigd voor 
vroegsignalering 

Deze bijlage beschrijft welke gegevens gemeenten/jeugdzorgregio’s en hun gecontracteerde aanbieders die deelnemen aan de pilot dataverzameling en -
verwerking aanleveren aan de JA voor analyse. Het pilotproject zal uitwijzen welke informatie uit de lijst wel en niet noodzakelijk is, of er andere informatie 
wenselijk is voor vroegsignalering, met welke frequentie de informatie aangeleverd moet worden en wie de informatie aanlevert. Ook de reikwijdte van de 
doelgroep voor vroegsignalering door de JA – de EWS-aanbieders – is onderwerp van de pilot.  

Betreft Data Wat is precies nodig? Frequentie Toelichting Vergelijking 
EWS ZK34 

Aanbieders     
 

1 Begroting Beeld van verwachte inkomsten en uitgaven, 
gespecificeerd naar twee hoofdcategorieën: 
uitgaven overhead en zorg en investeringen 

Jaarlijks Met informatie over het verwachte resultaat en solvabiliteit 
kan dit bij 'negatief' een signaal zijn voor discontinuïteit en 
vraagt dat extra aandacht gedurende het jaar. Omdat de 
JA ook informatie heeft over welke aanbieder met welke 
gemeente/jeugdzorgregio contracten heeft, kunnen 
begrotingen van aanbieders en gemeenten op hoofdlijnen 
worden opgeteld en kan regionaal en landelijk worden 
ingeschat of hier een mismatch in zit. Aansluiting omzet - 
contracten - begrotingen gemeenten (aanbiederniveau, 
regionaal en landelijk beeld). 

 

 2 Financiën  

 
 

Nettoresultaat  
Operationeel zorgresultaat overall  
 
 

Kwartaal Dit geeft inzicht in kosten en baten van de organisatie als 
geheel. Bij een resultaat dat zich negatief ontwikkelt door 
het jaar (en/of over meerdere jaren) heen, kan dit een 
belangrijk signaal zijn voor mogelijke risico’s voor 
problemen in liquiditeit en continuïteit van zorg. Bij 

Nettowinst 
EBITDA 
Operationeel 
resultaat 

 
34 Early warning system zorgverzekeraar Zilveren Kruis. 
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Betreft Data Wat is precies nodig? Frequentie Toelichting Vergelijking 
EWS ZK34 

 
 
Exploitatieresultaat m.b.t. Jeugdwet (indien 
mogelijk) 
 
Liquiditeit 
Liquiditeitsprognose  

gecombineerde aanbieders kan een negatief ontwikkelend 
resultaat gevolgen hebben voor het jeugdhulpdeel.  
Specifiek inzicht in kosten en baten van een organisatie 
met betrekking tot de Jeugdwet. Hierbij wordt alleen 
gekeken naar de afgebakende taak voor jeugdhulp. 
In staat om financiële verplichten te voldoen en daarbij aan 
de continuïteit van hulp. 

∆ Operationeel 
resultaat 
 
 
Cashflow 
Schulden 
DSCR ZK 

 3 Productie jeugd (op basis van 
declaraties) 

Gedeclareerde productie Kwartaal Aansluiting productie op begroting en op contracten 
(instroom en doorstoom) en continuïteit van zorg, heeft de 
gemeenten de juiste producten ingekocht, bestaat er een 
match tussen inkoop en levering. 

Vergelijkbaar met 
omzetratio ZK 

4 Financieel, vooruitblik 
Financiële prognose positief of negatief  Kwartaal Algemeen signaal dat er iets aan de hand is, dit kan een 

reden zijn om door te vragen. 
Vergelijkbaar met 
solvabiliteitsratio's 
ZK 

5 Personeel  
# Instroom personeel 
# Uitstroom personeel 
 
 
 
 
 
 
Formatie en bezetting personeel primair proces 
Formatie en bezetting totaal 
 
Ziekteverzuim primair proces/uitvoerend personeel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Half jaarlijks Is in het algemeen genoeg personeel beschikbaar om de 
afgesproken productie te leveren, is er bij vacatures 
noodzaak extern personeel in te huren. Bij een tekort aan 
personeel kan dit tot verminderde productie leiden, hogere 
kosten door noodzaak inhuur extern personeel en daarmee 
risico op continuïteit van de hulpverlening. Daarnaast kan 
hiermee een landelijk arbeidsmarktprobleem inzichtelijk 
worden/ondersteund worden.  
Hoge uitstroom van personeel kan een signaal zijn van 
onderliggende problematiek, die kan leiden tot een risico 
op discontinuïteit.  
Het beschikbare personeel volgens formatie op primair 
proces en ander personeel kan de overhead inschatten. Bij 
een scheve balans kan sprake zijn van oplopende 
administratieve lasten of ontwikkelingen in de 
bedrijfsvoering.  
Ziekte van personeel kan een signaal zijn van 
onderliggende problematiek, die kan leiden tot een risico 
op discontinuïteit. Is er op korte termijn genoeg personeel 
om afgesproken productie te leveren, is er noodzaak om 
extern personeel in te huren?  

Vergelijkbaar met 
in en uitstroom ZK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzuim ZK  
 
 
 
 
PNILZK 
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Betreft Data Wat is precies nodig? Frequentie Toelichting Vergelijking 
EWS ZK34 

Personeelskosten 
 
 
 
Inhuur extern personeel primair proces  

Personeelskosten zijn voor organisaties een grote 
kostenpost en als die kosten zich ontwikkelen, kan dat 
effect hebben op de financiële positie en de continuïteit 
van zorg.  
Inhuur van extern personeel kan wijzen op niet voldoende 
(opgeleid) vast personeel, levert mogelijke hogere kosten 
dan voorzien, waardoor zorg duurder wordt, waarvoor 
geen dekking is of waardoor wordt gekozen voor minder 
zorg. Overigens kan wisselingen van behandelaren (door 
flexibele inhuur) effect hebben op effectiviteit en efficiency 
van behandeling. 

6 Openstaande facturen, niet 
vergoed  

Bedrag openstaande facturen Kwartaal Met deze informatie wordt inzichtelijk of zorg geleverd 
wordt conform contract. Als dat niet het geval is, kan dat 
aanleiding zijn om door te vragen of sprake is van 
overproductie, en mogelijk later ondeclareerbare zorg, of 
dat er andere zorgvormen dan gecontracteerd zijn worden 
geleverd, bijvoorbeeld door veranderde vraag, of dat er een 
knelpunt is in de bedrijfsvoering. 

  

7 Contracten gemeenten, 
regio's, LTA(aantal, met welke 
opdrachtgever en waarde)  

Met wie is het contract gesloten voor welke 
waarde? 

Jaarlijks Doel is inzicht in welke regio's met welke aanbieders 
contracten sluiten, zodat de effecten van ontwikkelingen 
bij één van hen op de ander(en) in beeld gebracht kunnen 
worden. Secundair geeft dit een indicatie van de 
administratieve lasten en kan worden bepaald of de 
aanbieder een systeemaanbieder is of niet. Bij de uitvraag 
bij zowel aanbieders, als gemeenten en regio's is er een 
kwaliteitscheck op de aansluiting van informatie vanuit 
gemeenten (op regioniveau en landelijk niveau) en 
aanbieders. De waarde van de contracten geven een grof 
beeld over beschikbaarheid van hulp in de regio's en 
landelijk. 

  

8 Doorstroom Instroom, doorstroom, uitstroom (totaal). Duur 
behandeling realisatie t.o.v. raming. 

Kwartaal 
Jaarlijks aandacht 
voor duur 
behandeling t.o.v. 
raming 
(gemiddeld) 

De duur van behandelen kan meerdere zaken betekenen: is 
de vraag complexer geworden, is de verwijzing juist, zijn er 
contractafspraken die een perverse prikkel geven in meer 
instroom of doorstroom, hierbij kan worden doorgevraagd 
indien nodig.  
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Betreft  Data Wat precies nodig? Frequentie Toelichting Bron 

Gemeenten/jeugdzorgregio's      

 1 Kwartaalrapportages op jeugdhulp 
(Q rapportages centrum gemeenten) 
inzake realisatie 

Type zorg gerealiseerd 
Aantallen 
Trends en ontwikkelingen 
Begroting versus realisatie 

Kwartaal Specifiek inzicht in kosten t.o.v. ramingen 
van taken o.g.v. de Jeugdwet. Met inzicht in 
aansluiting van productie op verschillende 
zorgvormen kan in combinatie met de info 
uit begroting en contracten de match tussen 
inkoop en realisatie worden getoond. Is de 
juiste zorg ingekocht, dus past aanbod bij 
de vraag? 

Gemeenten/jeugdzorgregio 

 2 Contracten (duur, type, 
inkoop/aanbestedingsvorm, 
bekostiging, welke aanbieders) 

Duur, type, inkoop/aanbestedingsvorm, 
type bekostiging, welke aanbieders), 
periodiek overleg, 
voortgangsrapportages, tussentijdse 
wijzigingen. 

Jaarlijks Met het inzicht in de regio's en aanbieders 
die met elkaar contracten sluiten, kunnen de 
effecten van ontwikkelingen bij één van hen 
op de ander(en) in beeld gebracht worden. 
Daarnaast geeft dit een indicatie van de 
administratieve lasten, kan worden bepaald 
of de aanbieder een systeemaanbieder is of 
niet. Bij de uitvraag bij zowel aanbieders, als 
gemeenten en regio's is er een 
kwaliteitscheck op de aansluiting van 
informatie vanuit gemeenten (op 
regioniveau en landelijk niveau) en 
aanbieders. Wijzigingen geven aan of wordt 
ingespeeld in ontwikkelingen en kunnen 
aanleiding zijn voor aanvullende vragen. De 
waarde van de contracten geven een grof 
beeld over beschikbaarheid van hulp in de 
regio's en landelijk.  

Gemeenten/jeugdzorgregio 

 3 Aanbestedingskalender Datum nieuwe aanbesteding, 
bekostigingsvorm, duur contracten 

Jaarlijks Met inzicht in de contractduur en 
bekostigingssystematiek kunnen verschillen 
over gemeenten en regio's heen inzichtelijk 
worden gemaakt en kan vroegtijdig een 
signaal worden gegeven als een 
verandering in regio X effect heeft voor een 

Gemeenten/jeugdzorgregio 
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Betreft  Data Wat precies nodig? Frequentie Toelichting Bron 

aanbieder die ook met regio Y een contract 
heeft.  

 4 Verwijzingen (verwijzing, 
aanmelding , aanvang zorg) 

Aantal, wie is de verwijzer, 
zorgvorm/product (verwijzing, 
aanmelding , aanvang zorg) 

Kwartaal Met informatie over verwijzers kan de 
voorspelbaarheid van zorg worden bepaald 
(toegang via gemeente is te sturen, andere 
toegang niet). Gegevens over zorgvorm, 
datum verwijzing, datum aanmelding en 
datum aanvang zorg kan inzicht worden 
verkregen over beschikbaarheid van zorg of 
wachtlijsten.  

Inlichtingenbureau 

5 Tarieven Tarief per zorgvorm/product Jaarlijks Op basis van informatie over tarieven kan bij 
grote verschillen een inschatting worden 
gemaakt van de effecten daarvan op de 
dekking van kosten voor benodigde zorg. 

Gemeenten/jeugdzorgregio 

VNG      

1 Mantelovereenkomsten jeugdhulp 
LTA 

Inkoop 2e lijns-jeugdhulp  
 
Duur, type, inkoop/aanbestedingsvorm, 
bekostiging, welke aanbieders) 

Jaarlijks Inzicht in beschikbaarheid van jeugdhulp 
bovenregionaal. Met het inzicht in de regio's 
en aanbieders die met elkaar contracten 
sluiten, kunnen de effecten van 
ontwikkelingen bij één van hen op de 
ander(en) in beeld gebracht worden. 
Daarnaast geeft dit een indicatie van de 
administratieve lasten, kan worden bepaald 
of de aanbieder een systeemaanbieder is of 
niet. Bij de uitvraag bij zowel aanbieders, als 
gemeenten en regio's is er een 
kwaliteitscheck op de aansluiting van 
informatie vanuit gemeenten (op 
regioniveau en landelijk niveau) en 
aanbieders. Wijzigingen geven aan of wordt 
ingespeeld in ontwikkelingen en kunnen 

VNG 
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Betreft  Data Wat precies nodig? Frequentie Toelichting Bron 

aanleiding zijn voor aanvullende vragen. De 
waarde van de contracten geven een grof 
beeld over beschikbaarheid van hulp in de 
regio's en landelijk. 

2 Realisatie LTA Duur, type, inkoop/aanbestedingsvorm, 
bekostiging, welke aanbieders), periodiek 
overleg, voortgangsrapportages 

Kwartaal Met inzicht in aansluiting van productie op 
verschillende zorgvormen kan in combinatie 
met de informatie uit de begroting en de 
contracten de match tussen inkoop en 
realisatie worden getoond. Is de juiste zorg 
ingekocht, dus past aanbod bij de vraag? 

Inlichtingenbureau 

3 Aanbod en geografische spreiding 
zorg 

Aanbod per zorgvorm per regio Jaarlijks Met een landelijk en regionaal inzicht in het 
aanbod kan bij signalen over wegvallen van 
zorgaanbod de impact daarvan op diverse 
schaalniveaus worden ingeschat. Het 
wegvallen van een type zorg in regio X kan 
zowel in de eigen regio, als in andere regio's 
voor aanbieders effect hebben 
(waterbedeffect door verplaatsen van 
zorgvraag of juist bij contracten in meerdere 
regio's het volledig wegvallen van zorg). 

VNG 


