
 
 

 

   
 
 

1 

Verslag aanbiederssessie 1 Ambulante Begeleiding    23-07-2020 

 

Aanwezigen 

Organisatie Aanwezige 

Unik  

Anacare 

Talenti A Casa 

Rubicon 

Zelfwerkt 

PSW 

Kracht in Verandering (SZL) 

Gemeente Horst aan de Maas 

Gemeente Venray 

Programma Sturing en Inkoop 

Tannie Peters  

Wilma Graus 

Anniek Houben 

Miriam Theunissen 

Bjorn van Vught 

Marjolein Dohmen 

Cindy van Vliet 

Susan Keijsers 

Monique Timmermans 

John Raadschelders 

 

Verslag gesprek 

 

Het programma van de aanbiederssessie 

1. Voorstelrondje 

2. Spelregels marktconsultatie 

3. Stand van zaken project 

4. Context en ontwikkelpotentieel 

5. Gemaakte keuzes in het segment ambulant 

6. Mededeling persoonlijke verzorging (en andere afbakeningen) 

7. Onderzoeksvragen 

8. Vervolgafspraken 

 

Agendapunt 1 t/m 3 zijn besproken. 

 

4. Context en ontwikkelpotentieel 

Zie bijlage 1. 

 

5. Gemaakte keuzes voor het segment Ambulant 

Zie bijlage 1. 

 

6. Mededeling persoonlijke verzorging (en andere afbakeningen) 

Persoonlijke verzorging  

We willen persoonlijke verzorging niet meer apart inkopen. Als persoonlijke verzorging als 

maatwerkvoorziening nodig is, valt dit onder de lichtste vorm van begeleiding. Regionaal betrof dit in 2019 5 

cliënten. 

Aanbieders reageren hier positief op. 

 

Begeleiding en behandeling 

De regio koopt op dit moment begeleiding en behandeling als aparte producten in. Venlo koopt het als één 

product ambulante begeleiding in.  Vanaf 2022 willen we dit als aparte producten inkopen, omdat met 

begeleiding en behandeling aparte doelen behaald worden. Er is een grijs gebied, maar dat is er met elke 

afbakening. 
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Aanbieders reageren hier positief op. Als aandachtspunt benoemen ze een duidelijke afbakening tussen 

begeleiding en behandeling, maar om hier ook niet teveel tijd aan te besteden. 

Deze kadering is ook van belang voor het kostprijsonderzoek, wat vanaf oktober plaats zal vinden. 

Vraag van aanbieders was wie de kostprijs bepaalt. Uiteindelijk worden deze vastgesteld door de colleges van 

de 7 gemeenten en dat zal gebeuren op basis van het kostprijsonderzoek wat HHM uitvoert, samen met 

adviezen uit het programma sturing en inkoop. We moeten reële kostprijzen betalen en daarbij zal ook 

informatie bij de markt opgevraagd worden. Hoe dit er precies uitziet, wordt later bekend gemaakt. 

 

Vaktherapie 

Vaktherapie is een apart onderwerp, waarbij we vragen hebben aan de markt. Op donderdag 30 juli vindt een 

gesloten marktconsultatie plaats met enkele vaktherapeuten. 

Aanbieders vragen of zij hier ook input op kunnen geven. Ja, dit kan door te reageren op het gespreksverslag, 

wat ook op de website van de MGR gepubliceerd zal worden. 

 

Subsegment vs perceel Jeugd 

Aanbieders vragen zich af waar alles bij elkaar komt. Elk onderdeel is nu erg versnipperd, maar de zorgmarkt 

hangt juist erg met elkaar samen.  

Als regio zijn we ons hier erg van bewust, maar omdat er nu zo’n druk staat op het opleveren van 

productbeschrijvingen, zijn we genoodzaakt hier op te focussen. Deze productbeschrijvingen komen wel vanuit 

een grotere visie (zie o.a. het ontwikkelpotentieel) en de projectgroep jeugd en de brede programmagroep 

zorgen voor de samenhang. 

Waar kunnen aanbieders dan hun overkoepelende vragen/opmerkingen kwijt, over bijv. de samenhang tussen 

producten/zorgvormen? Doe dat bij een specifiek onderwerp, wat jou triggert om iets over het bredere 

zorglandschap te zeggen of geef deze aan bij de MGR. 

Ook is het de bedoeling dat er in september een volgende aanbiederssessie wordt georganiseerd om het 

bredere verhaal bij elkaar te brengen. 

 

Complementaire zorg 

Complementaire zorg kopen we niet in. Deze aanvullende zorg hoort onder de zorgverzekeringswet (Zvw). Dit 

is nu ook het geval. 

Geen opmerkingen van aanbieders. 

 

Drangtrajecten van BJZ en WSG 

Dit onderwerp wordt opgepakt met BJZ en WSG. 

 

Inkopen van aparte producten als IVH en BOR 

De regio vraagt zich af welke producten zij apart moeten inkopen. Nu zijn dat bijv. IVH en BOR. 

 

7. Onderzoeksvragen 

Hoe krijgen zorgaanbieders meer bewegingsruimte in trajecten ? Wat is vrij in te zetten? 

Er zijn nog geen concrete duidelijke afspraken gemaakt.  

 

Hoe kunnen we consultatie en advies inzetten? 

Het inzetten hiervan is tweeledig: 

 Advies en expertise inzetten als onderdeel van de vraagverheldering: Hier hebben we momenteel niks 

over afgesproken en wordt bijna niet toegepast. 
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 Expertise inzetten, omdat het probleem nog niet helemaal duidelijk is (soort coaching van bijv. 

jongeren). Hier moet via bijv. begeleiding maatwerk geboden worden.  

 

Kwaliteitseisen 

In het ontwikkelpotentieel staat opgenomen dat we strengere kwaliteitseisen willen stellen. Hoe kunnen we dit 

bewerkstelligen? 

Aanbieders geven aan dat vooral de SKJ-registratie (en BIG) van belang is, samen met de Norm Verantwoorde 

Werktoedeling. 

Een HBO’er of WO’er moet SKJ- of BIG-geregistreerd zijn. 

Een MBO’er mag ingezet worden volgens de Norm Verantwoorde Werktoedeling, maar stel dan eisen als: 

 Een afgeronde specifiek zorggerichte 4-jarige opleiding (zoals social work) die onder supervisie van 

een SKJ-HBO’er werkt. 

 Werkervaring (houding is ook erg belangrijk) 

 Multidisciplinair werken (o.a. onder supervisie door een SKJ-HBO’er) 

 Intervisie en bijscholingen moeten georganiseerd zijn. 

 

Zo voorkom je dat iemand die een coachingscursus van een half jaar heeft gedaan, jeugdhulp kan bieden. 

 

Daarnaast werd aangegeven eens bij het UWV te kijken hoe e.e.a is ingericht ten aanzien van het meten van 

kwaliteitseisen achteraf. Denk bijvoorbeeld aan klanttevredenheid, doelrealisatie, enz. 

 

Tot slot werd er nog een opmerking gemaakt over de breedte van het zorglandschap. Wil je zoveel aanbieders 

contracteren. Hiervan is aangegeven dat hier al keuzes op zijn gemaakt (zie keuzes segment ambulant). 

 

8. Vervolgafspraken 

Vervolgsessies zijn gepland om e.e.a. concreter uit te gaan werken. 

 30 juli 13.00 uur 

 11 aug 9.00 uur 

 

Wat willen we bespreken: 

Perceelindeling en productopbouw 

- Waar nodig: aanscherping van de definities begeleiding en behandeling (zie bijlage 2) 

- Afbakening binnen de producten/trajecten (zoals we nu licht/midden/zwaar hebben): Hoe kan dit er 

in de toekomst uit zien? Welke kwaliteitseisen stellen we dan minimaal? 

- Wat zijn de minimale kwaliteitseisen voor behandeling? 

- Zijn er goede voorbeelden uit het land? 

- Welke producten/zorgvormen vragen om een specifieke inkoop? 

- Hoe gaan we komen tot trajecten? 

 

Ontwikkelpotentieel 

- Hoe kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen dat wachtlijsten bij producten als IAG afnemen? 

- Hoe kunnen we via de inkoop de samenwerking met het voorliggend veld stimuleren? 

- Hoe kunnen we via de inkoop de gemiddelde kosten per cliënt terugdringen? 

- Hoe kunnen we cultuursensitieve hulpverlening stimuleren via inkoop? 

 

Contract 

- Zijn er bepaalde afspraken die belangrijk zijn om op te nemen in het contract? 
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o Zowel algemeen(denk hierbij aan overbruggingszorg, deelname expertteam) als specifiek 

voor dit subsegment. 

o Hoe ziet de samenwerking met andere aanbieders eruit voor dit product? Welke zaken 

moeten hiervoor contractueel worden vastgelegd? 
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Bijlage 1: Voorbereidende gespreksnotitie 

 

Inleiding 

Bij deze werksessie staan we stil bij de volgen vormen van ambulante jeugdhulp: 

- Persoonlijke verzorging 

- Individuele begeleiding 

- Individuele behandeling 

 

In de regio worden deze vormen op dit moment apart ingekocht, in Venlo wordt dit als één vorm ingekocht, 

namelijk ambulante hulp. 

 

In de regio Noord-Limburg zien we In dit segment ervaren we momenteel de volgende problemen en 

ontwikkelingen: 

- Onvoldoende grip op de kosten doordat de kosten per jeugdhulptraject onvoorspelbaar zijn 

(gemiddelde kosten per cliënt stijgt al jaren). 

o Veel stapeling van ambulante hulp. 

o De praktijk leert dat er aan de voorkant vaak een onjuiste inschatting wordt gemaakt van de 

juiste vorm van jeugdhulp die ingezet moet worden, waardoor niet meteen de juiste hulp 

wordt ingezet. 

o Aanbieders hebben de neiging om zware trajecten in te zetten. De omslag naar lichtere 

ondersteuning wordt te weinig gemaakt. 

o De inzet van individuele begeleiding in het onderwijs neemt fors toe. 

- Onvoldoende grip en sturing op kwaliteit van hulp 

o De regio heeft onvoldoende instrumentarium om aanbieders te kunnen sturen, onder andere 

op kwaliteit. 

o Zelfstandigheid van gezinnen staat in veel begeleidingsvormen onvoldoende centraal. 

o Op een aantal vormen van ondersteuning ontstaat de discussie of deze ondersteuning wel of 

geen jeugdhulp is. 

 

Ontwikkelpotentieel 

Om de hulp voor jeugdigen beter te organiseren, en de kosten binnen dit segment beter te reguleren hebben 

we een ontwikkelpotentieel geformuleerd voor dit segment. 

Met dit segment willen we bereiken dat: 

- Meer voorspelbaarheid van de kosten van de inzet van de jeugdhulp per product. 

- Het verkorten van de gemiddelde behandelduur.  

- Het stimuleren van de inzet van een lagere intensiteit van de hulp. 

- Voorkomen van stapeling van verschillende ambulante producten. 

- Hogere kwaliteitseisen en betere regie op casussen (doelen stellen en deze evalueren), om de 

kwaliteit van ambulante begeleiding te verbeteren. 

- De komende 3 jaar de schadelijke wachtlijsten halveren. 

- Het verminderen van administratieve lasten voor zowel gemeenten als aanbieders. 

- Aanbieders/hulpverleners werken toe naar onafhankelijke gezinnen, die zonder hulp verder kunnen 

(loslaten). 

- Opvoedproblemen normaliseren en ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid. 

- Medewerkers van de toegang (en andere verwijzers) indiceren kostenbewust. 

- Samenwerking met de sociale basis. 
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Dit gaan we meten aan de volgende doelstellingen: 

1. 100% van de aanbieders leveren gevraagde data, zodat wij daarop kunnen sturen. 

2. Inzicht krijgen in de gemiddelde behandelduur en vervolgens deze gemiddelde behandelduur 

verkorten met 10%. 

3. De intensiteit van langdurige trajecten wordt verminderd met 20%.  

4. We ontwikkelen een schema waarin duidelijk wordt welke producten gestapeld kunnen worden, wat 

maximale intensiteiten zijn. In maximaal 5% van de casussen wordt afgeweken van dit schema.  

5. De kwaliteit van aanbieders is van zo’n niveau dat in 90% van de casussen de doelen uit het 

leefzorgplan binnen de daarvoor gestelde termijn behaald zijn. Daarbij is het leefzorgplan er altijd op 

gericht om een maximaal doel te stellen voor cliënt.  

6. De komende 3 jaar de schadelijke wachtlijsten halveren. 

7. Bij elke ondersteuning aan een cliënt is het systeem een onderdeel van de begeleiding of behandeling.  

8. In elk leefzorgplan/plan van de aanbieder is opgenomen hoe de eigen kracht, het voorliggend veld of 

de sociale basis ingezet worden. 

9. In elk leefzorgplan/plan van de aanbieder zijn SMART doelen gesteld, waarop geëvalueerd kunnen 

worden richting afloop van het plan.  

10. Medewerkers van de toegang, andere verwijzers en aanbieders zetten zo licht in als mogelijk, zo zwaar 

als nodig.  

11. Binnen een school of KDV zijn maximaal 3 verschillende organisaties actief voor 

begeleiding/behandeling en professionals worden daarbij effectief en efficiënt ingezet. 

 

Gemaakte keuzes 

Bekostiging 

• Perceel lokaal 

• Aanbieders selecteren obv strenge 

kwaliteitseisen 

• Trajecten 

• Perceel regionaal 

• Beperkt aantal aanbieders 

• Trajecten of plekken (keuze per 

gemeente) 

Contract 

• Meerjarig 

• 2 percelen 

• Sturen op ontwikkelpotentieel 

Leveranciersmanagement 

• Perceel lokaal 

• Beperkt 

• Perceel regionaal 

• Intensief 

Toegangsmanagement 

• Toegang bepaalt doelen + soort hulp, 

vervolgens in overleg met aanbieder over 

duur en intensiteit. Toegang bepaalt. 

• Regie op doelen, mate verschilt per 

gemeente 

• Uniformeren werkprocessen 

 

 

 

Onderzoeksvragen 

- Perceelindeling vaststellen 

o Persoonlijke verzorging kopen we niet meer apart in. Als PV nodig is, wordt dit geindiceerd 

onder de lichtste vorm van begeleiding. 

o Begeleiding en behandeling als aparte zorgvormen blijven inkopen. 
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o Hoe willen we vaktherapie inkopen? Apart gesprek met vaktherapeuten. 

o Complementaire zorg kopen we niet in. Dit valt onder de zorgverzekering.  

o Drangtrajecten BJZ en WSG. Mogen zij jeugdhulp bieden? Zo ja, dan apart inkopen, zo niet, 

dan niet meer inkopen. 

o IVH, BOR. Willen we dit als aparte producten inkopen? 

- De regio wil kwalitatief goede zorg inkopen. Op dit moment ervaren we veel verschil in kwaliteit 

tussen aanbieders. De ene aanbieder heeft alleen een opleiding van een half jaar tot kindercoach 

gedaan (en daarnaast een MBO-opleiding in een andere sector), terwijl een andere aanbieder een 

volwaardige opleiding in sociaal werk heeft gedaan. Welke kwaliteitseisen zijn belang om deze 

producten/trajecten te bieden? 

- Hoe kunnen we cultuursensitieve hulpverlening stimuleren via inkoop? 

- Hoe gaan we komen tot trajecten? 

- Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van meerdere producten op bijvoorbeeld begeleiding 

(denk hierbij aan bijvoorbeeld begeleiding licht/midden/zwaar?) 

o Denk ook aan de verschillen in productbeschrijving, doelgroep, kwaliteitseisen, etc. 

o Hoe wordt dit elders in het land gedaan? 

- Zijn er bepaalde afspraken die belangrijk zijn om op te nemen in het contract? 

o Zowel algemeen(denk hierbij aan overbruggingszorg, deelname expertteam) als specifiek 

voor dit subsegment. 

o Hoe ziet de samenwerking met andere aanbieders eruit voor dit product? Welke zaken 

moeten hiervoor contractueel worden vastgelegd? 

 

 

Ontwikkelingen 

- Hoe kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen dat wachtlijsten bij producten als IAG afnemen? 

- Hoe kunnen we via de inkoop de samenwerking met het voorliggend veld stimuleren? 

- Hoe kunnen we via de inkoop de gemiddelde kosten per cliënt terugdringen? 
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Bijlage 2: Huidige definities 

 

Begeleiding 

Doel 

Het bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving, gericht op het 

verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de zelfredzaamheid, het welbevinden en/of de 

kwaliteit van leven. Begeleiding kan zowel kort als lang duren en kan wisselen in intensiteit. Voor begeleiding is 

geen diagnose vereist, maar wel een beschikking van de gemeente of verwijzing op basis van de Jeugdwet. 

Doelgroep 

Jeugdigen, hun ouders, gezin en/of omgeving die ondersteuning of begeleiding nodig hebben bij het 

verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de zelfredzaamheid, het welbevinden en/of de 

kwaliteit van leven. 

 

Behandeling 

Behandeling is met ingang van 2018 onderverdeeld in 2 vormen van behandeling: 

1. Jeugdhulp-behandeling: primair gericht op het behandelen van problemen in het dagelijks functioneren. 

Deze kunnen van pedagogische, systemische of psychologische aard zijn (zoals gedragsproblemen, een 

ontwikkelingsachterstand of sociaal emotionele problemen). 

2. GGZ-behandeling: primair gericht op het behandelen van psychiatrische stoornissen met als doel het 

voorkómen of beperken van stagnatie in de ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor het dagelijks 

functioneren. Een (vermoeden van een) DSM 5-benoemde stoornis is een voorwaarde voor inzet GGZ-

behandeling. 

Doel 

Behandeling is gericht op het herstel, genezing, ontwikkeling, stabiliseren en/of hanteerbaar maken van het 

probleem of de aandoening. De behandeling duurt een afgebakende periode, met een start en eindpunt. 

(Beeldvormend/handelingsgericht) diagnostisch onderzoek of observatieonderzoek is onderdeel van de 

behandeling. Uiterlijk na deze periode van onderzoek worden de behandeldoelen opgesteld, met een daaraan 

gekoppelde behandeltermijn. 

 

Licht, midden, zwaar 

 Licht  Midden Zwaar 

Beschermende factoren Veel Redelijk Weinig 

Risicofactoren Weinig Redelijk Veel 

Vraag Enkelvoudig Meervoudig Meervoudig complex 

Zelfstandigheid Hoge mate Niet vanzelfsprekend Beperkt 

Samenwerking Goed Niet vanzelfsprekend Beperkt/complex 

Onvoorspelbaarheid - - In gedrag en zorgbehoefte 

Veiligheid Niet in geding Nauwelijks 

veiligheidsrisico’s 

Veiligheidsrisico’s aanwezig 

 


