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Transformatieambitie 

 

• Ondersteuning en aandacht gericht op burgers / inwoners: 
 eigen kracht 

 samenkracht 

 algemene voorzieningen en preventie 

• Gemeenschappen hebben regie op eigen samenleven:  
 vitale gemeenschappen 

• En vooral ook: Verandering in cultuur van samenwerken 



 
Ontwikkelplan MGR 

 

Professionaliseren: 

• Vanuit visie naar operatie  

• Samenwerking aanbieders 

• Andere opzet Ontwikkeltafels: dynamischer, flexibeler en in 
lijn met Transformatieambitie 

• Auditing, kwaliteitsborging 

• Leveranciersmanagement  

 



 
Open house (1) 

Keuze Open house inkoopmodel: sluit aan bij regionale uitgangspunten: 
• burger kiest 
• aanbieders die voldoen aan toelatingseisen krijgen overeenkomst 
• consultatie via Ontwikkeltafels 
• continue toetreding 
 

In feite doorontwikkeling van bestuurlijke aanbesteding (2016 en 2017) 
 

Open house is geen overheidsopdracht (“burger kiest”) 
 

Beginselen 1) non-discriminatie, 2) gelijkheid, 3) transparantie en 4) 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur gelden wel en worden door 
ons nageleefd.   



 
Open house (2) 

Voorwaarde open house:  

Iedere aanbieder die: 

• voldoet aan eisen en  

• bereid is de producten en diensten te leveren tegen  

• vooraf vastgestelde voorwaarden wordt toegelaten. 

 

Dit betekent ook: vaste tarieven i.p.v. maximumtarieven. 

 

Sluit aan bij wens Ontwikkeltafel tot lastenvermindering bij 
aanbieders en gemeenten.  

  



 
Andere wijzigingen 

 
 
• Kwaliteitsborging door Auditing en Penaltysysteem 

 
• Werkafspraken zijn uit het programma van eisen en de overeenkomst 

gehaald en apart vermeld in een flexibele bijlage 
 

• Social return 
 
 
  
  
  



 
 

Maakt Venlo onderdeel uit van de 
inkoop 2018 Sociaal Domein 

Regio Limburg-Noord? 
 

JA! 



 
Inkoop 2018 

Regionale Inkoop 

• Alle percelen voor alle gemeenten  

• met uitzondering van Venlo voor 
bepaalde percelen en Venray 
(onafh. cliëntondersteuning) 

 

• Open house 

Venlo 
• Wmo: Beschermd wonen en  

begeleiding individueel  

• Jeugd in zijn geheel 

• Algemeen maatschappelijk werk 

 

• In de vorm van pilots, andere 
manier van inkopen 

1. Venlo blijft onderdeel uitmaken van de inkoop 2018 

2. in 2018 mogelijke herijking inkoopstrategie. Daarmee zal er 

weer sprake zijn van één gezamenlijke inkoopstrategie 

3. Taskforce voor ontwikkeling pilots en convergentie 



 
Inkoop 2018  

Open house inkoopprocedures voor: 

 

• Onafhankelijke cliëntondersteuning  

• Maatwerkdiensten Jeugd  

• Maatwerkdiensten Wmo  

• Maatwerkdiensten Participatie 

  

  

  



 
Inkoop 2018  

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

 

• Geen inhoudelijke wijzigingen  

• Geen percelen 

• Venlo en Venray doen niet mee (net zoals in 2017) 

• Venray heeft subsidierelatie  

• Venlo heeft ingekocht via openbare aanbesteding 
(overeenkomsten worden voor 2018 verlengd)  

  

  



 
Inkoop 2018  

Maatwerkdiensten Jeugd (1) 
 
7 Percelen: 

1. Persoonlijke verzorging 
2. Begeleiding 
3. Behandeling 
4. Logeren 
5. Wonen (zonder behandeling) 
6. Behandeling met verblijf 
7. Overige jeugdhulp  
  

Contractering vindt plaats per perceel 
 
  



 
Inkoop 2018  

Maatwerkdiensten Jeugd (2) 
 

• Venlo neemt voor 2018 geen diensten af; maakt gebruik van mogelijkheid 
van pilot  

• Veel wijzigingen: 
 Geen inkoop complementaire zorg 
 DBC’s 
 Begeleiding versus Behandeling 
 Jeugdhulp-behandeling versus GGZ-behandeling 
 Logeren  
 Wonen zonder behandeling en Behandeling met verblijf 
 Overige jeugdhulp 
 Kostprijsonderzoek 

 
Het woord is aan Susan Keijsers van de Regionale werkgroep jeugd  
  



Inkoopstamboom 

• Ambulant 
• Persoonlijke verzorging 
• Begeleiding 
• Behandeling 

• Verblijf 
• Logeren 
• Wonen 
• Behandeling met verblijf 

• Overig 



Ambulant 



 
 

Complementaire zorg 
 

• Complementaire zorg, mindfulness, 
kinderyoga valt niet meer onder inkoop 

• Vaktherapie onder jeugdhulp-behandeling 
licht (aansluiting FVB en eisen JH-BH licht) 

 



 
Begeleiding versus Behandeling 

Begeleiding   
Bieden ondersteuning of begeleiding aan 
jeugdigen, ouders en/of hun omgeving, 
gericht op verbeteren, ontwikkelen, 
stabiliseren en/of compenseren van  
zelfredzaamheid, welbevinden en/of  
kwaliteit van leven. Begeleiding kan zowel 
kort als lang duren en kan wisselen in 
intensiteit. Voor begeleiding is geen 
diagnose vereist, wel een beschikking van  
gemeente of verwijzing o.b.v.  Jeugdwet.  
 
Licht: mbo + wenselijke terugval op hbo 
Midden: mbo + terugval hbo op   
Zwaar: hbo + consulteren 
gedragswetenschapper 

 

Behandeling 
Behandeling is gericht op herstel, genezing, 
ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar 
maken van probleem of aandoening. 
Behandeling duurt afgebakende periode, met 
een start- en eindpunt. 
(Beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch 
onderzoek of observatieonderzoek is onderdeel 
van behandeling.  
 

 
Bij elke casus betrokken: 
Jeugdhulp-behandeling: gedragswetenschapper 
+ jeugdhulpcoördinator  
GGZ-behandeling: regiebehandelaar 
 



Ambulant 



 
Behandeling: jeugdhulp versus GGZ 

Jeugdhulp-behandeling 

Primair gericht op behandelen  
problemen in dagelijks functioneren. 
Deze kunnen van pedagogische, 
systemische of psychologische aard 
zijn (zoals gedragsproblemen,  
ontwikkelingsachterstand of sociaal 
emotionele problemen). 

 

• Gedragswetenschapper + 
jeugdhulpcoördinator betrokken 
(factsheet) 

 

GGZ-behandeling 

Primair gericht op behandelen  
psychiatrische stoornissen met als 
doel voorkómen of beperken stagnatie 
in de ontwikkeling en gevolgen 
daarvan voor dagelijks functioneren. 
Een (vermoeden van een) DSM 5-
benoemde stoornis is  voorwaarde 
voor inzet GGZ-behandeling. 

 

• Regiebehandelaar betrokken 

• Uiterlijk 1 april 2018: 
Kwaliteitsstatuut GGZ hebben 

 

 



Vervanging DBC-systematiek 

• Vanaf 1-1-2018 geen DBC’s meer 

• Nieuwe systematiek: 
– Generalistisch: lichte tot matige, niet-complexe 

psychiatrische problemen of stabiele chronische 
problematiek 

– Specialistisch: (zeer) complexe psychiatrische 
aandoeningen, waarbij multidisciplinaire aanpak 
nodig is 

– Diagnostiek: Diagnostiek zonder behandeling 

– Dyslexie: (Diagnostiek en) behandeling van             
dyslexie = traject 

 



Indiceren en factureren ambulante hulp 

Ambulant: alleen directe 
cliëntcontacttijd 

Andere kosten om hulp en 
ondersteuning te bieden 

Indirecte cliëntgebonden tijd 

Directe cliëntcontacttijd 

Uitzondering: GGZ-behandeling 

Directe cliëntcontacttijd en indirecte 
cliëntgebonden tijd 

Andere kosten om hulp en 
ondersteuning te bieden 

Indirecte cliëntgebonden tijd 

Directe cliëntcontacttijd 
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Verblijf 



 
Logeren 

• Respijtzorg 

• Producten 

Logeren etmaal licht/midden 

Logeren dagdeel licht/midden 

Logeren etmaal zwaar 

Logeren dagdeel zwaar 

 



 
Wonen versus behandeling met verblijf 
• Wonen 
 Licht: in gezinssituatie  pleegzorg en gezinshuis 
Midden: beschermd wonen 
 Zwaar: beschermd wonen plus 

• Behandeling met verblijf 
 Licht  - (L)VG 
Midden     - O&O 
 Zwaar  - GGZ  let op: specifieke eisen! 

• 24/7 
• Oude K-codes vervallen, valt onder behandeling met 

verblijf GGZ 
 



• Voldoen aan PvE 

• Afgewezen aanbod 2017 wordt nu weer 
afgewezen 

 

 

 

Overig 



 
Kostprijsonderzoek 

 

• Vragen over 14 tarieven:  

Begeleiding: 3 

Behandeling; jeugdhulp: 3 en GGZ: 5 

Behandelgroepen verblijf; O&O: 3 

• Toelichting huidige stand van zaken 



 
Inkoop 2018  

Maatwerkdiensten Wmo (1) 
 
5 Percelen: 

1. Begeleiding individueel 
2. Persoonlijke verzorging 
3. Dagbesteding 
4. Logeren 
5. Ondersteuning bij huishoudelijk werk 

 
Contractering vindt plaats per perceel 

  
  
  



 
Inkoop 2018  

Maatwerkdiensten Wmo (2) 

 

• Geen inhoudelijke wijzigingen  

• Venlo neemt voor 2018 geen diensten af op perceel 1; maakt 
gebruik van mogelijkheid van pilot 

• Beschermd Wonen (BW) maakt geen onderdeel meer uit van 
Maatwerkdiensten Wmo  

• Venlo koopt BW voor 2018 e.v. in als centrumgemeente voor 
Noord- en Midden-Limburg   

  

  



 
Inkoop 2018  

Maatwerkdiensten Participatie (1) 

 

2 Percelen: 

1. Participatie & Arbeidsmatige dagbesteding 

2. Re-integratie 

  

Contractering vindt plaats per perceel 

 

  



 
Inkoop 2018  

Maatwerkdiensten Participatie (2) 

 

• Alle 7 gemeenten nemen deel; gemeenten beoordelen per 
cliënt of maatwerkdienst wordt ingekocht 

• Geen inhoudelijke wijzigingen  

• Perceel Verkenningstraject maakt geen onderdeel meer uit 
van Maatwerkdiensten Participatie; gemeenten geven aan 
hier geen gebruik van te maken  

 
  

  



 
 

Ter beschikking gestelde documenten 
in Negometrix   

 

• Inkoopdocument Sociaal Domein Limburg-Noord 

• Beschrijving diensten en producten 

• Overeenkomst 

• Werkafspraken 

Extra voor Maatwerkdiensten Jeugd: 

• Conversietabel jeugd 2017 - 2018 

 

 
  

  



 
 

In te dienen documenten in Negometrix  
 

Uitvraag algemene gegevens 

 

• Alleen voor nieuwe aanbieders 

• Op verzoek MGR ook voor bestaande aanbieders 

• Gegevens aanbieder in één Excel-document i.p.v. via 34 ‘losse’ 
vragen 

 

 
  

  



 
 

In te dienen documenten in Negometrix  
 

Overzicht producten en tarieven 

 

• Per perceel de producten aanvinken waarvoor u 
gecontracteerd wilt worden 

• Vaste tarieven 

• Ondertekend indienen op Negometrix 

 

 
  

  



 
 

In te dienen documenten in Negometrix  
 

Programma van Eisen 

 

• Akkoordverklaring met alle eisen die op uw aanmelding van 
toepassing zijn 

• Ondertekend indienen op Negometrix 

 

 

  

  



 
 

In te dienen documenten in Negometrix  
 

Eigen Verklaring 

 

• I.p.v. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 

• Akkoordverklaring met eisen en met niet van toepassing zijn 
uitsluitingsgronden   

• Samenwerkingsverbanden, onderaannemers en beroep op derden 

• Ondertekend  indienen op Negometrix 

 

 
  

  



 
 

In te dienen documenten in Negometrix  
 
Tekenblad 
 

• Aanvinken percelen waarvoor u aanmelding doet en gecontracteerd wilt 
worden 

• Let op! Moet overeenstemmen met aangevinkte producten in Overzicht 
producten en tarieven 

• Ondertekend indienen op Negometrix 
• Tekenbevoegdheid moet blijken uit KvK (of volmacht) 
• Meerdere tekenbevoegden 

 
 

 
  
  



 
 

In te dienen documenten in Negometrix  
 

Format Overige jeugdhulp  

 

• Alleen van toepassing bij aanmelding op perceel 7 Jeugd 

• Indienen op Negometrix 

 

 

 

  

  



 
 
 

 

 

Vragen??? 
 

 

  

  


