
Q&A Webinar 14-07-2022 

 

1. Hoe wordt er omgegaan vanuit de gemeente met beschikkingen die nog niet zijn uitgegeven op 

een bepaalde peildatum? 

In de plekkenafspraak hebben wij ruimte gehouden voor groei. Daarbij is de kern van plekken dat 

naast instroom (waar dan ruimte voor is) ook uitstroom bepalend is voor je toekomstige ruimte 

(uitstroom maakt ruimte instroom).  

 

2. De maatwerkproducten dienen dus gefactureerd te worden i.p.v. voorschotfinanciering? 

De maatwerkproducten dient u te factureren middels het berichtenkeer (pxq) 

 

3. Hoe gaat de plekkenfinanciering afgerekend worden door de Gemeente bergen? Zij werken 

vanaf 01-01-2022 met de plekkenfinanciering en we horen nu alleen de afrekening en 

systematiek vanuit de gemeente Venlo. 

Bergen bevoorschot per maand op basis van de zorg die is geleverd. Daar vindt dus geen 

afrekening plaats.  

 

4. Wordt de toegang geïnformeerd over aantal plekken per aanbieder of ligt dit volledig bij 

aanbieder? 

Wij gaan deze informatie in de loop van het jaar ook delen met de toegang. 

 

5.  

a. Begrijp ik het goed dat wij een aantal plekken per jaar toebedeeld krijgen, 

waarvoor we per plek een gemiddeld tarief krijgen van de betreffende inzet, en 

dat dit gemiddelde tarief is berekend op basis van de inzet in het verleden van álle 

aanbieders die dit hebben geleverd?  

Er is geen gemiddeld tarief. Er zijn twee tarieven per product (micro en macro). Met 

deze tarieven rekenen we.  

 

b. Zo ja, hoe wordt er omgegaan met het feit dat sommige aanbieders langdurigere 

zorg of intensiever zorg leveren op hetzelfde product dan andere?  

Dat is inherent aan de huidige homogene prijsstelling (enkel micro en macro en per 

product). Waar aanbieders een contract voor hebben. 

 

c. Oftewel de ene aanbieder zal hierop over houden en de ander te kort komen. Is 

het niet beter per aanbieder een gemiddeld tarief te berekenen? 

In 2021 had gemeente Venlo tarieven per aanbieder, maar daar is niet voor gekozen 

in de regionale inkoop.  

We zullen dit meenemen in de evaluatie en uitwerking 2024 

 

6. Wordt het product Consultatie & Advies ook meegewogen op het aantal plekken per 

aanbieder? 
Consultatie en Advies behoort niet tot de plekkensystematiek. Dit een PxQ financiering.  

 

7. Gaat deze systematiek ook gelden voor segment 1? Zo ja, hoe ziet u dit voor zich wanneer de 

aanbieder een consortium is? 

De systematiek t.a.v. segment 1 wordt met u gedeeld op het moment dat de uitvraag wordt 

gepubliceerd.  



 

8. Hoe wordt het aantal cliënten bepaald als wij tot op heden geen cliënten in Venlo gehad 

hebben? 

Op dit moment krijgen aanbieders met 0 cliënten geen voorschot. Zij zijn tot 2 plekken vrij om 

zorg in te zetten (in 2022 is dat voor het resterende half jaar 4 cliënten). Boven dit aantal geldt 

de gecommuniceerde werkwijze 

 

9. Hoeveel minder wordt er uitbetaald als je korter dan de de gemiddelde looptijd zorg verleent 

(bijvoorbeeld in 9 van de 12 maanden) en wel de doelen bereikt hebt door bijvoorbeeld 

intensief zorg te verlenen? 

a. Je krijgt de dagen betaald die je zorg levert (3051-3072) 

b. De financiering is dusdanig opgebouwd (spreiding uren, intensief bij aanvang, minder 

uren bij afbouw, vakanties, afwezigheid etc. ) dat er op dit moment voldoende uren zijn 

voor het leveren van zorg. Ook wanneer looptijden korter zijn dan gemiddeld. Daarbij 

zien wij bij geen enkele aanbieder dat de norm dusdanig onderschreden wordt.  

Gemeente Venlo is echter wel van mening dat een beloningsprikkel passend is bij 

succesvolle kortere trajecten. Voor nu is dat nog te vroeg gezien we nog geen data 

hebben over recidive. Deze richtlijn wordt meegenomen in de verdere doorontwikkeling 

 

10. Vraag van Judith ben ik ook erg benieuwd naar, wat als je wel alle uren hebt gebruikt en korter 

dan de looptijd klaar bent dan krijg je toch minder geld zoals het er nu naar uitziet. Hier zou 

een  soort van 'beloningsprikkel' voor komen maar daar hebben we niks meer over vernomen. 

Zie 9b.  

 

11. Bij de afrekening naar plek wordt er géén rekening gehouden met een bepaalde bandbreedte. 

Er vind dus altijd een afrekening plaats tussen zorgaanbieder en gemeente Venlo 

Correct. 

  

 
1 Start van de zorg (305) is bepalend voor financiering. Specifieke werkafspraken jeugd stelt 
(https://tinyurl.com/mr2vnknh > JW305-bericht): 
Binnen 5 werkdagen na de daadwerkelijke datum waarop de hulp / ondersteuning is gestart. 
Specificatie: De hulp / ondersteuning geldt vanaf het opstellen van het behandelplan, met de afspraak dat 
binnen maximaal 2 weken (10 werkdagen) na het opstellen van het behandelplan de daadwerkelijke hulp is 
gestart. 
2 Met het stopbericht geeft de aanbieder aan de gemeente aan wanneer de levering beëindigd is en wat de 
reden is van de beëindiging. Het stopbericht geeft de gemeente inzicht in het daadwerkelijk plaatsvinden van 
de levering van jeugdhulp. Het stopmoment is het laatste moment waarop daadwerkelijk hulp is geleverd. 
(https://tinyurl.com/y6jmpk7f > JW307-bericht) 

https://tinyurl.com/mr2vnknh
https://tinyurl.com/y6jmpk7f


 

12. Bij segment 3 zijn er ook cliënten die twee indicaties krijgen (41L22 en 41L21). Telt dit als 1 

plek of wordt dit als twee aparte plekken gezien per product? 

Wanneer indicaties volgens de stapelingsmatrix naast elkaar mogen lopen, worden deze apart 

afgerekend.  

 

13. Komt er in september een nieuwe contractafspraak? Deze hebben we toch al gemaakt voor 

het jaar 2022. 

Er zijn afspraken gemaakt over de prijs per plek. Er is met u afgesproken dat we halverwege het 

jaar een afspraak zouden maken over het maximaal te leveren plekken. Deze afspraak wordt nu 

met u gemaakt.   


