
Factsheet 
Financiering van een integraal specialistisch team

De Specialist dichterbij?!
De specialist dichterbij is een onderzoeksproject waarin we onze kennis over integraal specialistisch werken bij
gezinnen met ernstige en langdurige problematiek op meerdere levensgebieden verdiepen. De combinatie van
problemen in deze gezinnen overstijgt de deskundigheid van één professional of organisatie en de complexiteit van
de problematiek maakt dat een integraal specialistische aanpak nodig is. Een aanpak waarbij hulp vanuit
verschillende specialismen in samenhang en passend bij het gezin wordt aangeboden.

In het project De specialist dichterbij volgen we vijf integraal specialistische teams en beschrijven we de
werkwijze, werkzame en belemmerende elementen op basis van observaties en interviews. Om een leer- en
verbeterproces in de praktijk te stimuleren, koppelen we deze bevindingen aan bestaande kennis en
reflecteren we hierop in leersessies met gemeenten, praktijkorganisaties, professionals en
oudervertegenwoordiging. Na twee succesvolle bijeenkomsten in juni en oktober 2021 over de thema's
'Partnerschap tussen gemeenten, organisaties en professionals' en 'Partnerschap tussen professionals',
maakten in de derde leersessie (januari 2022) deelnemers zelf de keuze met welk thema zij aan de slag gingen.  
In deze factsheet staat het thema 'Financiering van een integraal specialistisch team' centraal. 

Deze factsheet is een bundeling van wetenschappelijke- en praktijkkennis. De resultaten die we terugkoppelen zijn
verkregen door interviews met vertegenwoordigers vanuit praktijk, organisaties en gemeenten van de vijf

integraal specialistische teams. Deze informatie is gekoppeld aan bestaande wetenschappelijke- en praktijkgerichte
kennis. 

 

Financiering 

Uit de interviews met vertegenwoordigers van gemeenten, organisaties en
professionals uit de deelnemende integraal specialistische teams komt naar
voren dat financiering voor iedere regio complex is. We zien dat de financiering
overal op verschillende manieren wordt vormgegeven, met verschillende voor-
en nadelen. 

De financiering is best wel complex
en er komt een hoop bij kijken. Het
zijn eigenlijk de randvoorwaarden

die een beetje afleiden van het
gezin, afleiden van de doelen die je
hebt, maar die ook goed geregeld

moeten zijn. – Vertegenwoordiger
organisatie 

Het voelt soms bijna als vloeken in de kerk om het over de eigen bedrijfsvoering te
hebben, want het leidende principe is de client staat centraal. Maar om de basis te

hebben móet het over de bedrijfsvoering gaan, het moet voor iedereen kloppen. Iedere
organisatie heeft andere afspraken met de gemeenten over declareren, wat mag je

declareren, hebben een andere cultuur. Als de basis klopt, kun je van daaruit de
inhoud leidend laten zijn. En die focus op de inhoud is begrijpelijk; dat zit in de

bevlogenheid van managers; hart voor kinderen en gezinnen en dat staat voorop, en
dat wordt in de regio ook gepromoot. We doen dingen vanuit de inhoud, leveren hulp

op maat vanuit de zorgbehoefte van het gezin. Maar de basis, het stuk bedrijfsvoering,
moet daarin eerst wel kloppen en dat kan alleen door daarover het dialoog met elkaar

aan te gaan. Dan kan je echt van wal. – Vertegenwoordiger organisatie 



Van een visie naar goede uitvoering komen vraagt om onderling begrip: snappen waar de visie
vandaan komt, de verschillende belangen hierin boven tafel krijgen, de verschillende rollen
verduidelijken en elkaar de ruimte geven om te ontwikkelen in het integrale initiatief, maar

wel binnen bepaalde kaders en afspraken. 
 

 

Verschillende vormen van financiering 

Doordat er één beschikking afgegeven hoeft te
worden aan de hoofdaannemer (aanbieder) is het
voor gemeenten overzichtelijk.

Voor de hoofdaannemer (aanbieder) is er vaak
financiële schade doordat niet alle kosten
gedeclareerd kunnen worden.

Hoofd- en onderaannemerschap
Bij hoofd- en onderaannemerschap is de hoofdaannemer (aanbieder

in team) verantwoordelijk voor de hulp en regelt de financiële
verantwoording richting de gemeente. De onderaannemer (andere

aanbieder(s) in team) wordt door hoofdaannemer betaald.

Deze vorm is voor aanbieders minder risicovol,
omdat iedere aanbieder een eigen beschikking
heeft en kan declareren. 

Voor gemeenten is deze vorm nadeliger omdat er
meer geld gereserveerd moet worden voor de
verschillende aanbieders en dat is in tijden van
financiële krapte niet altijd haalbaar.

Aanbieder als penvoerder
Een penvoerder is één van de deelnemende organisaties in

het team. Dit is de contactpersoon voor de gemeente, maar is
niet verantwoordelijk voor de financiering van andere

organisaties in het team.

Een groot budget voor alle
samenwerkingspartners

Verschillende organisaties binnen een team krijgen vanuit de
gemeente een budget dat zij samen moeten gebruiken en verdelen

(lumpsum financiering).

 Budgetplafonds waardoor bijvoorbeeld
doorverwijzen wordt belemmerd. Wanneer een
budgetplafond is bereikt wordt behandeling
immers niet meer vergoed, en kan een jongere niet
in behandeling gaan. 

Factoren die de financiering van de teams complex maken

Nieuwe initiatieven financieren is voor gemeenten vaak
lastig, omdat er inkoopcontracten voor 4 jaar zijn
vastgesteld. Tussentijds een nieuwe financiering voor
een team opzetten is daarom vaak niet mogelijk, tenzij
het onder de beschikking van de aanbieder(s) past. Vaak
wordt daarom gekozen financiering op pilotbasis, maar
dit zijn tijdelijke gelden., en dat zorgt voor onzekerheid
bij de aanbieders. 

De financiering loopt via diverse productcodes en
afzonderlijke toewijzingen van de verschillende
aanbieders, waardoor het bij declaraties niet
duidelijk is hoeveel geld er naar het integraal
specialistische team gaat. Gemeenten hebben
daardoor weinig zicht op welke hulp er door het
team wordt geboden, of de hulp effectief is en wat de
kosten zijn.

De financiering en declaraties van de verschillende aanbieders in
een team variëren (jeugd-ggz wordt anders gefinancierd dan
jeugd- en opvoedhulp, bijvoorbeeld). Dit heeft invloed op de inzet
van professionals in een team: draaien alle professionals mee in
het team of is de inzet van sommigen enkel op consultatiebasis?

Werken met aanbesteding zorgt voor
concurrentie tussen organisaties, waardoor
het niet vanzelfsprekend is dat aanbieders
met elkaar samenwerken. Er geldt immers
ook een financieel belang van iedere
afzonderlijke aanbieder.

In de samenwerking zitten wij in een formele dans met
elkaar, je hebt inkoop en regels en aanbesteding en wie

wel wie niet, en mag je wel subsidie doen enz enz. 
– Vertegenwoordiger gemeente 

Je moet er als gemeente ook rekening mee houden dat jeugdhulp een markt is en dat aanbieders ook zakelijke belangen
hebben, en dus niet automatisch zullen gaan samenwerken. Het is van belang om dat op tafel te krijgen – welke
belangen een rol spelen – en dan kijken welke mogelijkheden je als gemeente hebt om daar in te faciliteren, om
belemmeringen daarin weg te nemen. Financiering kan daarin een middel zijn; dat je een aparte financiering

beschikbaar stelt en dat je dat niet afhankelijk laat zijn van verschillende budgetten van aanbieders. Of je kunt wat met
de maximale bestedingsruimte van aanbieders doen. - Vertegenwoordiger gemeente 

De Specialist dichterbij?! -Wat werkt voor professionals in een lokale integrale specialistische werkwijze



Het werd uit de interviews duidelijk dat de financieringsvorm moet passen bij
de bedoeling en inzet van het integraal specialistische team, en dat de

financieringsvorm de alliantie van betrokken organisaties bepaalt. Anderzijds
kunnen ook niet alle initiatieven tot uitvoer gebracht worden; waar vanuit de
inhoud soms de wens is om voor verschillende doelgroepen integrale teams op
te richten is dat financieel gezien niet altijd mogelijk. Daarin moet een balans

gevonden worden en vanuit een partnerschap tussen gemeenten en
organisaties gewerkt worden. 

Hoe de financiering zit, wie het betaalt. Dus of de gemeente je direct betaalt
of dat je uit hetzelfde potje komt gemeentelijk, of dat je betaald wordt via

aparte DBC, of juist vanuit de jeugdhulpgelden: dat heeft allemaal invloed
op waar je terecht komt. Als je een lang traject voorstelt moet het

misschien wel Wet Langdurige Zorg zijn. Als het veel meer versterken van
de Civil Society is [...] dus je probeert adviezen te geven, of een JIM

daaraan, hoe is dat, dat zou  misschien juist vanuit de WMO betaald
moeten worden. Dus volgens mij is het erg belangrijk dat de

financieringsstroom past bij de bedoeling van het integraal werken. Je
kunt toch niet alles integraal doen, dus je moet toch ook zeggen wat je niet
doet. Daar moet de financiering bij passen en dat bepaalt ook de alliantie

van de mensen. – Vertegenwoordiger onderwijs/onderzoek 

Balans vinden en partnerschap behouden

Daarom willen wij ook graag als
gemeente weten: wat is het precies voor
een doelgroep en wat hebben ze nodig?
Dan kan je ook met elkaar goed kijken

welk tarief is daar dan bij, of ja wat zijn
dan passende kosten zeg maar. Zodat dat

ook helder is. – Vertegenwoordiger
gemeente 

Lessen uit de leersessie 

Er is vanuit de gemeente een behoefte aan zien en
begrijpen wat er gebeurt in de praktijk. Doordat
hulpverlening op verschillende codes wordt
geregistreerd lukt dit zien en begrijpen vaak niet.
Een meer algemene code voor contractering van een
integraal team zou kunnen helpen. Dan wordt in die
code zichtbaar wat er aan hulp wordt ingezet door
het team. Een zogenoemd integraal arrangement.  

Van verschillende productcodes naar een integraal
arrangement 

 

Verschillende gemeenten, verschillende regels
 

Zowel vanuit vertegenwoordigers van gemeenten
als organisaties wordt het probleem aangestipt van
de verschillende manieren van werken en regels
van gemeenten binnen een regio. Hierdoor kiezen
gemeenten er voor om bijvoorbeeld contractering
met aanbieders op een eigen manier te doen, maar
mist de verbinding met de regio. Afstemmen over de
hulpverlening aan gezinnen op regionaal gebied is
daarmee een belangrijk aandachtspunt. 

Kwaliteitskaders 
 

Het kwaliteitskader heeft invloed op de prijs van de
zorg. Vanuit het BIG-kader zijn bijvoorbeeld
duurdere professionals en meer overlegtijd nodig.
Het is belangrijk om bij een integraal team vooraf
duidelijk te schetsen wiens kader geldt: SKJ, BIG of
neem je de Jeugdwet als kader? Duidelijke afspraken
hierover zijn belangrijk omdat dit eisen en
verwachtingen helder maken. 

Registratie loopt niet parallel met het
hulpverleningsproces 

 Het moment van registratie loopt vaak niet parallel met
het hulpverleningsproces van een jongere, van een gezin.
In sommige gevallen moet om de aantal weken verlenging
aangevraagd worden. Het is daarom belangrijk om het
behandelmoment af te stemmen op het
verantwoordingsmoment of de verlengingsaanvraag. 

Als we weten dat de casus complex is, hoe
realistisch is een verlenging na 8 weken dan? 
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Contact 

Voor welke financieringsvorm is gekozen voor
de integraal specialistische teams in jouw regio?
- Waarom is voor deze vorm gekozen? 
- Wat zijn voor- en nadelen van deze vorm? 

Sluit de financieringsvorm aan op het
doel en de werkwijze van de integraal
specialistische teams, van de
praktijkorganisaties en van de
gemeente?  
- Waarom wel/niet?

Wat is het effect van de financieringsvorm op: 
 - de professionals in het integraal specialistische
   team?
- de praktijkorganisaties?
- de gemeente?

Wat is het effect van de
financieringsvorm op de hulp aan
gezinnen?

De Specialist dichterbij?! -Wat werkt voor professionals in een lokale integrale specialistische werkwijze

Ben je geïnspireerd geraakt door de ervaringen en opbrengsten vanuit de deelnemende
teams. Gebruik onderstaande reflectievragen om aan de slag te gaan met het gesprek

over financiering binnen jouw eigen regio. 

Tijdens de leersessie kwam de vraag naar voren in
hoeverre een verwijzing van - bijvoorbeeld - een
Experttafel voldoende is om te waarborgen dat het
om een complexe casus gaat voor een integraal team.
Dan zijn er voorafgaand aan een traject niet
verschillende beschikkingen nodig, maar kan er
vanuit de Experttafel gezegd worden: er is integrale
zorg nodig voor dit gezin en biedt dat voldoende
indicatie. 

Als duidelijk is wat de kaders zijn en wie
contactpersonen zijn waar je naartoe kan gaan als er
iets onduidelijk is of niet loopt, gaat het gezamenlijk
werken met gemeenten en praktijkorganisaties  best
goed. Het is belangrijk om voor ogen te houden dat
de teams zijn nog jong en in ontwikkeling  zijn. De
samenwerking tussen teams en gemeenten is
daarmee ook nog nieuw, dus de kleine stapjes mogen
gevierd worden. 

Waarborgen doelgroep 
 

Vier je successen: focus op wat wél goed gaat
 

Je moet de mogelijkheden ook omarmen en je feestjes vieren. Als je weet
wat mogelijk is en wat de kaders zijn moeten we ook niet te moeilijk doen

en ieder klein succes vieren. Soms loopt het ook gewoon en moeten we
daar ook blij mee zijn.

- Vertegenwoordiger organisatie


