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Het programma van de aanbiederssessie 

1. Verslag sessie 1 

2. Vraagstukken begeleiding/behandeling 

3. Vervolgafspraken 

 

 

1. Verslag sessie 1: 

Het gespreksverslag van sessie 1 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

2. Vraagstukken begeleiding/behandeling, met name over perceelindeling en productopbouw 

Hoe kunnen we de definities voor begeleiding en behandeling aanscherpen?  

Op dit moment hanteren we de volgende 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. 
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Aanbieders geven aan in de definitie van begeleiding iets over preventie te missen. In de praktijk gebeurt het 

wel, maar als er iets over in de definitie is opgenomen, is het nog duidelijker. De regio vraagt of afschaling dan 

ook opgenomen moet worden. Aanbieders reageren hier positief op. 

 

Daarnaast geven aanbieders aan dat ook bij begeleiding een start- en een eindpunt bepaald moet worden, ook 

al ligt dat eindpunt eventueel wat verder weg. Op die manier voorkom je onder andere dat cliënten afhankelijk 

worden van de aanbieder/hulpverlener. De toegang moet tijdens evaluaties ook aandacht hebben voor de 

afhankelijkheid van cliënt richting hulpverlener. Daarnaast zie je bij bijv. de Wmo ook dat zij onderscheid 

maken tussen kortdurende begeleiding (mogelijk wat intensiever) en langdurende begeleiding (mogelijk wat 

minder intensief of wisselend van intensiteit).  

 

Vanuit aanbieders wordt aangegeven dat de definitie van behandeling nog niet altijd duidelijk is. Er zijn echt 

verschillen van mening tussen aanbieders en tussen aanbieders en gemeenten over of bepaalde vormen van 

hulp gecategoriseerd moeten worden als begeleiding of als behandeling. Vaak heeft dit ook te maken met 

tariefstelling: Als jij voor de inzet van een (hoger opgeleide) medewerker ook een reëel tarief krijgt, zal er 

minder discussie zijn over of dit begeleiding of behandeling is. 

 

Hoe kunnen we afbakenen binnen producten/trajecten (zoals we nu licht/midden/zwaar hebben): Hoe kan dit 

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

We gaan over van de PxQ-systematiek (regio) naar de trajectensystematiek. Hierbij moeten trajecten 

gedefinieerd worden. 

 

Aanbieders geven aan dat in de huidige licht/midden/zwaar-definiëring zowel naar de zorgvraag van de cliënt 

wordt gekeken (is deze licht/midden/zwaar?) als naar het niveau van de hulpverlener (voldoet die aan de 

kwaliteitseisen voor licht/midden/zwaar?). Daarbij matchen de zorgvraag van de cliënt en het niveau van de 

hulpverlener vaak (beide licht), maar soms ook dan. Dan heeft een lichte hulpvraag soms een zware inzet nodig 

of een zware hulp een lichte inzet (maar dan over bijv. een langere tijd). De oproep van aanbieders is om in de 

nieuwe systematiek te kijken naar de problematiek van de cliënt en op basis daar van in te schalen. 

 

Daarnaast werd aangegeven dat de gemeente het WAT bepaalt (aan welke doelen wordt gewerkt) en dat de 

aanbieder in een traject de vrijheid moet krijgen om het HOE te bepalen.  

Hoe hangt dat dan samen met een sterkere regie vanuit de toegang? 

Daar werd het voorbeeld van de gemeente Venray als goed voorbeeld aangedragen. Cliënt meldt zich bij de 

gemeente met een hulpvraag. Dmv een keukentafelgesprek wordt gekeken wat de vraag is, welke doelen 

worden gesteld en hoe die doelen behaald kunnen worden. Vervolgens wordt er een matchingsgesprek 

(zorgmatiching) gepland met één of meerdere aanbieders, waarbij cliënt, toegang en aanbieder aanwezig zijn. 

Samen wordt dan bepaald wat er aan zorgvormen nodig is en de aanbieder heeft vervolgens de vrijheid om 

binnen die kaders in te zetten wat nodig is. Vervolgens wordt ook een evaluatietermijn afgesproken en wordt 

in diezelfde driehoek van cliënt, toegang en aanbieder geëvalueerd en afgesloten of bijgesteld. Aanbieders 

geven aan dat zij het belangrijk vinden om in een traject dus voldoende vrijheid te hebben om in te zetten wat 

nodig is (HOE bij de aanbieder). 

 

Wat zijn de minimale kwaliteitseisen voor behandeling? 

Ten aanzien van kwaliteitseisen Jeugdhulp behandeling is in ieder geval SKJ of BIG geregistreerd zijn een 

voorwaarde (HBO, HBO+, WO en WO+).  

 

Hoeveel varianten van behandeling zou je dan moeten differentiëren? 
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Tijdens de vorige marktconsultatie hebben we het gehad over de minimale eisen van begeleiding en leken er 2 

varianten gedifferentieerd te kunnen worden:  

- Minimaal MBO4, onder supervisie van een SKJ-HBO’er 

- Minimaal SKJ-HBO’er 

 

Welke varianten zijn bij behandeling te onderscheiden? En hangen daar verschillende kwaliteitseisen aan? 

In trajecten is intensiteit van de behandeling (aantal uren per week en doorlooptijd) de grootste indicatoren 

van de kostprijs. Opleidingsniveau zorgt niet voor een enorm kostenverschil (dit werd genuanceerd dat tussen 

HBO en WO+ toch wel degelijk een flink kostprijsverschil zit). Het is daarom van belang om aan de voorkant 

kwaliteitseisen te stellen waar aanbieders aan moeten voldoen om een bepaalde vorm of zwaarte van hulp te 

kunnen bieden. Maar een tariefbepaling in een trajectensystematiek de intensiteit en duur veel belangrijker 

zijn. De oproep is dat de regio daar rekening mee houdt. 

 

Hoe kun je de opleidingseis HBO+ definiëren? 

HBO+ is een HBO-opleiding (een sociale/pedagogische opleiding!) met daar achteraan een Post-HBO of Master-

HBO-opleiding. Aanbieders geven de regio mee hier eens in te duiken en goed te kijken naar hoe het SKJ deze 

opleidingen waardeert in punten. 

 

Hoe lang zou een traject behandeling mogen duren? 

Een indicatie voor behandeling langer dan 1 jaar wordt als ongewenst ervaren. Dan moet er uiterlijk 

geëvalueerd worden. Zo’n indicatie zou dan nog voor maximaal een half jaar verlengd moeten worden. 

Begeleiding neemt het dan mogelijk over.  

 

Welke producten/zorgvormen vragen om een specifieke inkoop? 

Op dit moment kennen we in de regio een aantal producten die we apart inkopen, omdat ze niet in de huidige 

producten vallen. Wat zijn producten die we apart zouden moeten inkopen?  

OPROEP AAN MEELEZERS VAN HET VESLAG OM HIEROP TE REAGEREN ALS JE AANVULLINGEN HEBT. 

- Vaktherapie (in een aparte marktconsultatie besproken) 

- Integrale vroeghulp 

- Vrijwillige BOR 

- MST/MDFT? 

- Arbeidsgerelateerde vraagstukken en jobcoaching? 

- Hulp aan mensen met andere culturen of talen --> cultuursensitief werken is een thema voor een 

volgende sessie. 

 

Aanbieders geven wel aan om zoveel mogelijk in de trajecten te vatten en zo min mogelijk uitzonderingen te 

maken. Wat zij wel in andere regio’s zien is dat 80% in trajecten is gevangen, maar dat daarnaast nog wel 

maatwerk mogelijk is in een PxQ-systematiek, oftewel, als een hulpvraag niet in een traject te vangen is, blijft 

er een mogelijkheid om dit met maatwerk in te kopen. 

 

Hoe gaan we komen tot trajecten? 

Aanbieders geven aan dat in Zuid-Limburg men werkt met licht/midden/zwaar trajecten. Ze hebben daarnaast 

nog P*Q-producten, voor de 20% als er extra maatwerk nodig is. Alle soorten jeugdzorg zitten in een 

cliëntprofiel (6 profielen?). Aanbieders geven ook aan dat Zuid-Limburg nu experimenteert met werken met 

wijkbudgetten.  
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Een andere aanbieder geeft aan dat er bij trajecten wel heel goed gekeken moet worden naar kostprijzen. Voor 

grote aanbieders geldt dat er meer opgevangen kan worden. Voor kleine aanbieders zijn de kostprijzen snel erg 

krap, als er gemiddeld moet worden over cliënten heen.  

 

De regio geeft aan dat er nog goed naar gekeken moet worden naar de indeling lokaal/regionaal en de 

gevolgen voor grote en kleine aanbieders. 

 

Aanbieders stelden ook nog de vraag of ZZP’ers in de toekomst nog mogen deelnemen aan de inkoop. De regio 

geeft aan dat ZZP’ers niet bij voorbaat worden uitgesloten, maar dat de kwaliteitseisen wel strenger zullen 

worden. Hoe dat precies gaat verlopen is nog niet duidelijk. Doel is wel gesloten contracten, dus zonder 

tussentijdse toetreding (of alleen met hele goede reden). Hoe we dat kunnen vormgeven wordt ook nog nader 

bekeken.  

 

De regio vroeg nog hoe upcoding voorkomen kan worden: valt een cliënt “lichter” uit dan verwacht, dan is het 

voordeel voor de aanbieder, valt de cliënt “zwaarder” uit dan verwacht, dan klopt de aanbieder bij de toegang 

aan dat een zwaarder product (en dus hogere prijs) nodig is. 

Aanbieders geven aan dat dit sturing van de toegang vraagt, maar ook vanuit leveranciersmanagement. Dit kan 

bij grote aanbieders in de geplande gesprekken en bij kleinere aanbieders zou dat bijvoorbeeld op signaalbasis 

kunnen. 

 

Aanbieders geven aan dat bij de omzetting naar trajecten gekeken moet worden naar 3 zaken: 

- duur traject (korte of lange trajecten) 

- Intensiteit ( deze factor is het belangrijkste) 

- opleidingsniveau medewerker 

 

8. Vervolgafspraken 

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

- 11 aug 9.00 uur 

 

Wat bespreken we de volgende keer: 

 

Gedetailleerde vraag die nog op is gekomen: 

- Behoort de Pabo ook tot een sociale/pedagogische opleiding? Kunnen leerkrachten basisonderwijs 

zich ook SKJ-registreren? En kunnen zij daarna bepaalde Master-HBO-opleidingen volgen? 

 

Ontwikkelpotentieel 

- Hoe kunnen we cultuursensitieve hulpverlening stimuleren via inkoop? 

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

 

Contract 

- 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? 


