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Agenda
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13.30 – 14.00 Inloop met koffie en thee

14.00 – 14.05 Opening en toelichting agenda 

14.05 – 14.20 Introductie Jeugdautoriteit en context pilot

14.20 – 15.00 Toelichting op welke gegevens gevraagd 

worden en op welke wijze dat gebeurt 

15.00 – 15.10 Pauze 

15.10 – 15.25 Demonstratie van het portaal voor het 

aanleveren van gegevens 

15.25 – 15.45 Vragen

15.45 – 15.55 Conclusies en vervolgstappen

15.55 – 16.00 Wrap up en einde officiële programma 

16.00 – 17.00 Napraten met een drankje en een hapje



Over de Jeugdautoriteit (JA)
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Missie:

Onafhankelijk en onpartijdig 

bijdragen aan de continuïteit van 

jeugdhulp.

 Bevorderen van continuïteit 

jeugdhulp, 

 Transformatie a.g.v. decentralisatie 

kwam onvoldoende op gang,

 Start JA: 2019,

 Circa 25 medewerkers,

 Beheersmatige inbedding bij 

ministerie van VWS,

 Lopend traject voor wettelijke 

verankering en structurele inbedding 

van (taken) JA.



De JA heeft vier kerntaken

1. Inzicht via monitoren en 

signaleren (financiële positie, 

regionaal inzicht, onderzoek, 

accountmanagement ed.).

2. Oplossen acute knelpunten door 

concrete casuïstiek, bemid-

deling, monitoring en advisering 

aan VWS en JenV over IBT.
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3. Kennisdeling en activeren 

partijen binnen het 

jeugdzorgstelsel.

4. Beleidsadvisering VWS en 

JenV (wetgevingstraject, 

stelselherziening).
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Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp

 Convenantpartners: BGZJ, VNG, VWS, JenV, JA. Ondertekend op 1 juli 2021

 Afspraken en (ontwikkeling van) instrumenten:

1. Meer inzicht in tarieven, middels een handreiking en het verkennen van een Kennis- en 

Informatiepunt tarieven.

2. De oprichting van een geschillencommissie voor jeugd. Voor geschillen over bijvoorbeeld tarieven, 

volume en kwaliteit. (mogelijk ook WMO).

3. Vroegsignalering van continuïteitsrisico’s door de JA, o.a. door dataverzameling en –verwerking, 

(= Pilot informatievoorziening jeugdstelsel) het JA meldpunt en accountgesprekken. 

4. Draaiboek continuïteit met afspraken over rollen, verantwoordelijkheden en taken van o.a. 

opdrachtgevers en opdrachtnemers bij continuïteitsrisico’s, toegespitst op de ernst van de situatie.
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Van convenant naar praktijk: de pilot

 Inrichten projectorganisatie

○ Stuurgroep convenant (opdrachtgever),

○ Projectgroep uitvoering pilot (JA),

○ Klankbordgroep (Brancheorganisaties/VWS/NZa).

 Twee pilotregio’s: Rotterdam/Rijnmond en Hart van Brabant

○ Eerste data ophalen bij zorgaanbieders die betrokken zijn in deze regio’s (circa 35),

○ Data inzake productie, cliënten in zorg en zorgduur via berichtenverkeer gemeenten (I-

sociaal domein),

○ Inrichten portaal voor datalevering instellingen en bouw dashboard t.b.v. 

accountmanagement.



Wat is het doel van de pilot?
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Doel van de pilot:

Het testen van het proces van 

opvragen van actuele informatie en 

het bepalen welke gegevens 

meerwaarde hebben om te komen 

tot een betere vroegsignalering in 

de sector.

De sector heeft meer en 
actuelere informatie nodig om 
vroegtijdig discontinuïteit in de 
jeugdhulp te kunnen signaleren.

De huidige informatie uit DigiMV
loopt te ver achter en is niet 
fijnmazig genoeg voor 
vroegsignalering.

Deel van de informatie uit DigiMV
overstijgt de jeugdhulpverlening 
en is daardoor onvoldoende 
specifiek.

Informatie over 
gemeenten/regio’s en LTA 
ontbreekt nu.



Hoe zijn de indicatoren bepaald?

 Basis vormt het convenant. Daarin zijn de indicatoren in hoofdlijnen benoemd. Deze zijn vertaald 

naar concrete indicatoren met duidelijke definities.

 Qua definities is aansluiting gezocht bij bestaande standaarden en bronnen, met name 

DigiMV/Jaarverantwoording zorg.

 Hierbij is bepaald welke indicatoren uit verschillende bronnen kunnen worden opgehaald  

(DigiMV, inlichtingenbureau en aanvullende vragenlijst zorgaanbieders).

 Met een afvaardiging van Fizi (15 jeugdzorgaanbieders) zijn de indicatoren in detail 

doorgenomen.

 Indicatorenset is zoveel mogelijk inhoudelijk afgeleid van de gebruikelijke managementinformatie 

die terug te vinden is in kwartaalrapportages van zorgaanbieders. 
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Welke informatie wordt bij u 
opgevraagd?

 Financiële-indicatoren,

 Productie-indicatoren,

 Personeelsindicatoren

 Overige gebeurtenissen (open vraag),

 Totaal 34 indicatoren.

Afhankelijk van de indicator:

• Per kwartaal of per jaar,

• Alleen Jeugdhulp (JW), alle zorg van de 
organisatie of beide,

• Realisatie en van sommige indicatoren ook 
de begroting (per jaar),



Definities van de indicatoren

 Sluiten zoveel mogelijk aan bij de standaard DigiMV,

 Indicatoren kunnen dus op dezelfde wijze bepaald/berekend worden,

 Voor kwartaal indicatoren geldt dat deze meestal cumulatief (Year to date) 

worden opgevraagd (dus q1, cumulatief q2, etc.) 

○ Staat in invulsheet vermeld per indicator,

○ Enkele indicatoren vragen wel een kwartaalcijfer of saldo begin/eind van de 

periode.
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Hoe het indicatoren document te lezen

Cumulatief (YTD)

Saldo einde verslagperiode

Eén keer per jaar de 

begroting 

aanleveren

Indicator wordt ieder 

kwartaal opgevraagd

Realisatie van de 

gehele organisatie 

hoeft niet te worden 

aangeleverd

Realisatie van 

zowel de jeugdhulp 

als de gehele 

organisatie per 

kwartaal

Naam indicator

Indicatorenoverzicht voor jeugdhulpaanbieders | 

Publicatie | Jeugdautoriteit

https://www.jeugdautoriteit.nl/documenten/publicaties/2022/03/14/overzicht-indicatoren-jeugdhulpaanbieders


Informatie uit andere bronnen
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Inlichtingenbureau

- Op basis van het iJW berichtenverkeer,

- Productiegegevens, in- en uitstroom,  
zorgduur,

- Gegevens worden geaggregeerd en 
volledig anoniem aangeleverd.

DigiMV

- Jaarcijfers

- Historische cijfers vanaf 2019



De pilot kent drie aanleverperiodes in 2022  

Aanlever periode 1: Van 2 mei tot en met 20 mei

 Aanleveren Q4-2021 data en cijfers begroting 2022

Aanlever periode 2: Van 4 juli tot en met 22 juli

• Aanleveren Q1-2022 data

Aanlever periode 3: Van 5 september tot en met 23 september

• Aanleveren Q2-2022 data

 Aanleverperiode via het portaal is drie weken,

 Vindt plaats minimaal zes weken na het einde van het kwartaal
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Hoe vindt de aanlevering plaats?

 Via een website -> link volgt samen met de 

handleiding.

 Tool is geleverd door Desan en werkt 

vergelijkbaar met DigiMV

○ Inlezen van indicatoren via Excel is tijdens de 

pilot nog niet mogelijk.

 Inloggen in de tool gaat via eHerkenning.

 Vragen? pilot@jeugdautoriteit.nl
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 Na aanlevering en opsturen kunnen de 

gegevens niet meer worden aangepast.

 Er hoeven geen correcties aangeleverd te 

worden als er wijzigingen zijn in de 

kwartaalcijfers.

 Jaarlijks worden ook de DigiMV cijfers 

opgehaald. Eventuele afwijkingen tussen de 

aan de JA geleverde jaarcijfers en DigiMV

hoeven dus niet te worden doorgegeven.

 Gegevens in aanleverportaal zijn altijd terug 

te vinden voor de aanbieder.

mailto:pilot@jeugdautoriteit.nl


Hoe verwerkt de JA uw informatie?

Extern

VWS 

Datalab

Data-

leveranciers

Account-

management

Dashboard

Database
Desan

Aanlevertool

Informatie over:

Gemeenten

LTA

Jeugdhulpaanbieders

Jeugdhulp-

aanbieder

Inlichtingenbureau

DigiMV



Wat doet de JA met uw gegevens?
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1. Ratio’s worden berekend, ratio’s kennen 
signaalwaarden.

2. Kwartaaldashboard voor accountmanagers 
geeft inzicht in welke aanbieders en regio’s 
op basis van de indicatoren extra aandacht 
vragen (vroegsignalering).

3. Op basis van het dashboard wordt indien 
nodig contact gezocht voor het verhaal 
achter de cijfers.

4. Informatievoorziening staat niet op zichzelf 
maar is onderdeel van de totaalaanpak van 
de JA.

5. Gegevens worden ook gebruikt ter 
voorbereiding van (jaarlijkse) account 
management gesprekken.



Wat doet de JA niet met uw gegevens?
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1. Uw gegevens worden, zonder uw 
toestemming, nergens anders voor gebruikt 
dan de vroegsignalering

2. Gegevens worden niet gedeeld met andere 
partijen

3. Afhankelijk van het vervolg op de pilot 
worden de gegevens bewaard. Bij geen 
vervolg worden de  gegevens na de pilot 
verwijderd

4. Er wordt op basis van deze pilotgegevens 
geen vergelijkingscijfers tussen organisaties 
gemaakt 



Pauze
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Demonstratie portaal

19



Vervolgstappen pilot
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Vervolgstappen in het proces

 Doorgeven contactpersoon aan ons indien u dat niet zelf bent,

 Handleiding en link naar het portaal (website) ontvangt u enkele weken voor de 

1e aanlevering, 

 1 week voor de start van een aanleverperiode wordt een email naar u verzonden

 Tijdens de aanleverperiode wordt na twee weken ook nog een herinneringsmail 

gestuurd (als nog niet is aangeleverd)

 Aan het einde van de aanleverperiode is het niet meer mogelijk gegevens aan te 

leveren
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Afronding van de pilot eind 2022

 Inzicht in bruikbaarheid indicatoren voor vroegsignalering,

 Evaluatie van het aanleverproces (samen met u). O.a. inzicht in de extra 

administratieve lasten,

 Ophalen en doorvoeren van mogelijke verbeteringen in gegevens/processen,

 Advies aan de stuurgroep Convenant voor de toekomstige toepassing (vanaf 

2023),

 Besluit stuurgroep over voortzetting.
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Wrap Up

Welke vraag kunnen wij 
nog voor u 
beantwoorden?



Voor alle contacten inzake de 
pilot informatievoorziening 
jeugdstelsel:

pilot@jeugdautoriteit.nl



Bijlage: signaalwaarden
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