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Het Notuleercentrum 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 13.05 uur en heet allen welkom. Er volgt een korte 

voorstelronde. Er komt een geanonimiseerd verslag op de website van MGR. Het doel van deze 

sessie is het polsen van reacties op de ingeschatte te behalen resultaten en het bespreken van enkele 

vooraf toegezonden vragen. Op het vorige verslag, gepubliceerd op 11 augustus, kan gereageerd 

worden tot dinsdag 25 augustus. 

Op verzoek van de deelnemers wordt vandaag fysiek bijeengekomen en is er vooraf informatie 

toegezonden. Nog niet iedereen heeft deze uitvoerig kunnen bestuderen. 

Er wordt kort teruggeblikt op de vorige sessie. De regio is blij met de komst van de aanwezigen en 

hoopt op veel input. 

 

Cijfers 

De regio vertelt dat in de vorige sessie is gevraagd of de aanbieders de aantallen 

jeugdigen/omzetgegevens per subsegment in kaart kunnen brengen, middels een Excel-format. Dat 

is nog niet alle aanbieders gelukt. Ook werd de vraag gesteld of men het format heeft kunnen 

invullen op basis van doelgroepen, in plaats van productinhoud. 

 

Een aanbieder geeft aan dat de cijfers worden aangeleverd op productniveau, maar het is lastig om 

bij het koppelen van de cijfers aan cliënten, onderscheid te maken tussen 2b (naschoolse 

dagbehandeling) en 2c (naschoolse dagbesteding). Daar zit een grijs gebied. 

Een andere aanbieder heeft het overzicht heeft opgesteld op hoofdlijnen. Anders zou er echt naar de 

dossiers moeten worden gekeken. 
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De regio geeft aan dat het verschil tussen dagbesteding en dagbehandeling goed gedefinieerd moet 

worden. Een aanbieder vraagt zich af of de beelden die daarbij horen, matchen met de realiteit. Op 

de vraag of helder is waar het grijze beeld ontstaat, geeft de aanbieder aan dat, gechargeerd, de 

dagbesteding in de omschrijving meer lijkt te zijn toegeschreven naar de chronische doelgroep die 

uiteindelijk in de Wmo komt, en de dagbehandeling toegeschreven naar de GGZ; ‘binnen zeven 

maanden zijn we klaar’. Daartussenin zit een grijs gebied van GGZ- /Lvb-cliënten die qua complexiteit 

lijken aan te sluiten bij het segment dagbehandeling, maar qua product op dat moment de 

(naschoolse) dagbesteding krijgen. Het hangt ervan af wat je er vervolgens aan de onderkant aan 

tarieven, beelden of ratio’s aan gaat hangen.  

Op de vraag of daar dan ook andere doelen bij worden gesteld, geeft een aanbieder aan dat veel grijs 

gebied is. Er is heel specifiek gerichte dagbehandeling met een start en einde, een duidelijk 

ziektebeeld en waarbij wordt toegewerkt naar regulier, maar er is ook een chronische GGZ-populatie 

waarbij het de vraag is of toewerken naar regulier haalbaar is, terwijl het ook weer niet de Lvb-

cliënten zijn die net iets meer nodig hebben. 

De regio concludeert dat het dan eigenlijk dagbesteding zou zijn met af en toe indien nodig een klein 

stukje behandeling. Een aanbieder suggereert om bij dagbesteding aanvullende ambulante 

behandeling in te zetten. Het is lastig om af te bakenen voor welk kopje dat zou zijn; hier zal de regio 

nog naar kijken. Herkennen de andere deelnemers dit, voor zover zij deze doelgroep hebben? 

Een aanbieder weet dat deze discussie voor zijn organisatie in meerdere regio’s op veel vlakken 

continu speelt. Deze aanbieder biedt geen dagbesteding, maar dagbehandeling. Er wordt gewerkt 

vanuit een behandelplan en doelen. Er zijn ook gedragswetenschappers, een kinderarts en 

therapeuten betrokken. 

De regio vraagt of er organisaties zijn die wel beide hebben en hoe zij een opsplitsing maken. 

Een aanbieder vertelt dat bij dagbehandeling wordt behandeld; er worden doelen en een termijn 

gesteld, er wordt geëvalueerd. Er wordt toegewerkt naar gedragsverandering. Dagbesteding is meer 

een invulling van de dag. De aanbieder heeft beide en er is onderscheid, maar er is ook altijd een grijs 

gebied. 

Een aanbieder geeft aan dat de organisatie de financiële gegevens nog moet aanvullen. 

De regio verzoekt de deelnemers de gegevens of aanvullingen uiterlijk volgende week te verstrekken. 

Dat kan via de mail. (afspraak) 

 

KPI’s 

Voordat de geformuleerde doelstellingen, die uiteindelijk moeten leiden tot KPI’s, en de vragen 

daarbij worden doorgenomen, wordt gediscussieerd over het doel van KPI’s. De regio wil toe naar 

een andere manier van samenwerken; het opstarten van trajecten. Daarmee wordt vertrouwen 

opgebouwd voor de toekomst, verantwoordelijkheden liggen veel meer bij de aanbieders. Heldere 

KPI’s geven meer inhoud aan de samenwerking, waarbij de basis van de cijfers uiteraard duidelijk 

moet zijn. Een soort bonus-malus-insteek is niet de achterliggende gedachte. Wel wil de regio 

kunnen zien of bepaalde aanbieders het juist heel goed doen; het gaat immers om de beste zorg voor 

de cliënten. Er dienen KPI’s afgesproken te worden over meetbare resultaten. De doelstellingen zijn 

gebaseerd op gemaakte inschattingen, aan de hand van informatie van de afgelopen jaren. Er is geen 

uitgebreide data-analyse gedaan; de aanbieders wordt bij een aantal punten gevraagd mee te kijken. 

Omdat er wordt gewerkt met nieuwe indelingen van doelgroepen, is het lastig daar goede informatie 

over te vinden. Om voldoende tijd te hebben om een en ander goed uit te zoeken en te bespreken, is 

vroeg met het proces gestart. KPI’s zijn niet zozeer bedoeld om te controleren wat de organisaties 
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doen, maar dienen ook als handvatten voor de aanbieders zelf, om te reflecteren en doelen en 

resultaten te monitoren.  

Een aanbieder vindt het ingewikkeld om eenduidig meetbare KPI’s af te spreken. Bijvoorbeeld in 

huidige contracten is dat nog onvoldoende gelukt. 95% passend aanbod bijvoorbeeld, klinkt logisch. 

Maar hoe wordt dat gemeten? Wie bepaalt wat een passend aanbod is? Voor je het weet ben je daar 

weer een compleet systeem voor aan het opzetten. Definities moeten helder en vergelijkbaar zijn; 

men dacht die in Venlo te hebben, maar gaandeweg bleken die toch verschillend geïnterpreteerd te 

worden. 

Een aanbieder ziet het gevaar dat KPI’s geëvalueerd worden in plaats van de effecten van de 

interventies. Er zijn veel variabelen die het grijze gebied beïnvloeden. Een valkuil is dan om heel veel 

KPI’s op te stellen, in een poging alles te dekken. Om discussie te voorkomen, is het beter zo min 

mogelijk KPI’s op te stellen. 

Een aanbieder meent dat werken vanuit client mapping voor gemeenten wellicht makkelijker is. Een 

cliënt doorloopt bijvoorbeeld zes aanbieders in drie jaar. Het maakt nogal uit of de organisatie de 

eerste aanbieder is, met betrekking tot KPI’s. Een bepaalde aanbieder kan ook 80% van de cliënten 

doorsturen naar een volgende aanbieder. 

 

De vraag is of voor alle aanbieders dezelfde KPI’s kunnen gelden, of moet er gedifferentieerd 

worden? Nu Venlo dashboards heeft ontwikkeld, is het misschien goed daarop voort te borduren. Als 

er straks per regio KPI’s zijn, moet een organisatie er bijna een fte bij gaan zetten om dat op elkaar af 

te stemmen. Er ligt al heel veel informatie bij de gemeenten/regio, op basis van berichtenverkeer. 

Kees Jonkers adviseert om in het begin, niet te veel KPI’s te formuleren. Sommige aanbieders werken 

in meerdere regio’s, soms wel in tien. Als die allemaal eigen KPI’s opstellen met andere definities, 

betekent dat nogal wat. Sluit dus vooral aan bij landelijke definities en ontwikkelingen en bekijk 

gaandeweg specifieker zaken/maatwerk voor deze regio. 

Een aanbieder vindt dat de gemeente de meeste cijfers heeft en daarmee aan de slag kan gaan. 

Omgekeerd moet je bij een uitvraag steeds alle dossiers lichten en details in een format gieten en 

krijg je voortdurend discussie en is het niet duidelijk of de maatschappelijke doelstellingen gehaald 

worden. Aanbieders hanteren zelf ook KPI’s en sturen daarop, maar als iedereen bouwt en 

interpreteert en er eigen ‘sausjes’ overheen giet, krijgt de regio de informatie niet op de gewenste 

wijze boven tafel. Het gaat er ook om hoe de administratie is ingericht; of iemand weer naar school 

gaat, staat bij de aanbieder alleen in het dossier maar niet in een te raadplegen systeem. 

Berichtenverkeer: dat stuk zou onderwerp van gesprek moeten zijn, dat is het mooiste. Bij 

beschermd wonen gebeurt het op die manier en worden er geen appels met peren vergeleken, maar 

worden eigen data vergeleken. Er is dan een accountgesprek op basis van eigen ontwikkelpotentieel, 

op basis van de doelgroep. Men kan immers niet alle doelgroepen over een kam scheren, maar wel 

het liefst het gesprek voeren over dezelfde data. 

De regio concludeert dat men over het algemeen voor het opstellen van KPI’s is, als die maar 

bijdragen aan het uiteindelijke doel, te weten een goede cliëntondersteuning. Als je dezelfde KPI’s 

hebt als andere regio’s, maar een ander servicelevel percentage, geeft dat voor de organisaties 

weinig tot geen lastenverhoging. 

Een aanbieder meent dat dat ervan afhangt. Maastricht gaat nog een stap verder en stelt eisen aan 

het te gebruiken systeem, werkt met geaccrediteerde lijsten. 
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De regio vraagt de deelnemers zaken te melden die in andere regio’s anders worden gemeten, of 

goede voorbeelden aan te dragen uit andere regio’s. De regio proeft nog wat onrust over de KPI’s. Er 

moet een goede afweging komen en een reële keuze worden gemaakt. Praktische vragen over 

beschikbare informatie en te ontwikkelen aspecten moeten nog beantwoord worden. 

Een aanbieder adviseert om te beginnen met het berichtenverkeer goed op orde te krijgen. Dan 

bekijken welke KPI’s daar uitgehaald kunnen worden en vandaaruit kijken naar aanvullingen. 

 

Subsegment 1a 
Er is een 95% passend aanbod voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking 

Een aanbieder vraagt zich af wie bepaalt wat passend is. Hoe meet je dat? Wie meet dat? 

De regio meldt dat deze vragen in dit stadium nog niet beantwoord zijn. Het gaat erom welke 

bewegingen er zijn en hoe de resultaten straks verder vormgegeven worden; dat is nu nog niet 

uitgewerkt. Er moet straks een aanbod zijn dat in 95% van de gevallen voor deze doelgroep 

toereikend is. Er zal straks een indicatie afgegeven moeten worden; er zullen dan aanbieders zijn die 

zeggen: dit kunnen we zo verzorgen. 

Een aanbieder meent dat als er in 95% van de gevallen een aanbod is, dat nog niet betekent dat het 

ook passend is. Dat meet deze KPI niet. Pappen en nathouden moet worden voorkomen. 

 

90% van de jeugdigen die op grond van het afsprakenkader in de Wlz thuishoort, stroomt tussen de 

vijf en zeven jaar door naar Wlz-gefinancierde zorg 
Het betreft onder andere twee aanbieders in de regio. Een aanbieder geeft aan dat ook het CIZ er 

iets van moet vinden. Het lukt niet altijd om Wlz-financiering te krijgen voor zo’n jonge leeftijd. 

Een aanbieder meent dat als het percentage niet wordt gehaald, dat een mooi onderwerp van 

gesprek met het CIZ en het Zorgkantoor is. Als dat de criteria zijn, zouden negen van de tien kinderen 

op tijd moeten doorstromen, en anders kan men gezamenlijk escaleren. Hier is nog winst te behalen. 

Er zijn nog wel wat vragen over hoe dit dan zou gaan, maar de formulering van de doelstelling is 

prima. Deze is niet onhaalbaar, maar men moet het wel samen doen; alle betrokken partijen, zoals 

het CIZ, Zorgkantoor en MEE, moeten gezamenlijk goed bekijken hoe dit gerealiseerd kan worden. 

De regio memoreert het perspectief voor deze kinderen, uit de vorige sessie; dat is er dan ook. 

Sommige kinderen vallen nu tussen wal en schip omdat afspraken niet helemaal helder zijn, of een 

en ander niet goed is afgebakend. Door heldere afspraken is de doorstroom naar de Wlz meer 

gegarandeerd. 

De regio wijst erop dat de KPI’s gezamenlijk door partijen bereikt moeten worden. Ook de regio is 

medeverantwoordelijk voor het resultaat, het is een wederkerig iets.  

 

Alle jeugdigen die niet in de Wlz thuishoren, stromen uiterlijk vanaf zeven jaar uit naar een vorm 

van passend onderwijs, met of zonder aanvullende hulpverlening 

Een aanbieder staat hier volledig achter, maar samenwerking met het onderwijs is daarbij wel hard 

nodig. 

Een aanbieder noemt als voorbeeld het Knooppuntoverleg Midden-Limburg, waar men alle 

leerlingen boven de vijf jaar die niet in het onderwijs zitten, bespreekt men het CJG en de 

leerplichtambtenaar. Op basis daarvan wordt dan een toekomstplan gemaakt. Het gaat om een pilot 

om dit in kaart te brengen, omdat er thuiszitters zijn die niet in beeld zijn. 

De regio vraagt of de deelnemers denken dat dit doel (100% van de jeugdigen die niet in de Wlz 

horen) kan worden behaald. 
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Een aanbieder denkt van niet, omdat het in het onderwijs zowel regulier als speciaal vaak moeizaam 

gaat. Ondanks ambulante steun in de klas, moeten onderwijsgevenden bij een aantal kinderen 

concluderen dat zij het niet meer kunnen. 

Een aanbieder mist ook de samenwerking. De regio geeft aan dat kinderen uit het nu aan de orde 

zijnde segment 1a, op enig moment ook in een ander segment kunnen vallen als blijkt dat er meer 

aan de hand is. Maar 1a is uiteindelijk eindig, omdat het gaat om kinderen met zulke specifieke 

beperkingen dat daar dan wel op jonge leeftijd een andere oplossing voor is, vandaar uitstroom naar 

de Wlz of, als dat echt niet kan, een andere oplossing. Dan vallen ze buiten de doelgroep, dan is er 

iets anders nodig dan het vaste aanbod. De regio is van mening dat kinderen gewoon naar school 

moeten. Een aanbieder deelt dat, maar de praktijk is weerbarstig. Er zijn kinderen van zeven jaar die 

nog geen Wlz krijgen toegekend maar ook moeilijk worden toegelaten in het onderwijs, of na enige 

tijd toch moeten stoppen. De aanbieder is wel enthousiast over het afspreken van dit doel, want dat 

is wat men voor de kinderen wil, ook voor de EMB-groep. 

De regio licht toe dat eenzelfde gesprek gevoerd gaat worden met het onderwijs, met name de 

samenwerkingsverbanden. Daar wordt deze ambitie ook getoetst en zullen de hier genoemde 

opmerkingen worden aangegeven. 

 

Subsegment 1b  

Vroegsignalering leidt ertoe dat jaarlijks minder kinderen dan de huidige situatie (2020) in andere 

(sub)segmenten thuishoren, doordat zij in dit subsegment zijn geholpen. Hiervoor worden 

afspraken gemaakt met o.a. jeugdartsen (GGD), consultatiebureaus, kinderopvang en integrale 

vroeghulp. 

De regio vraagt hoe dit is te kwantificeren. Het betreft jonge kinderen die nog behandeling nodig 

hebben, met name voordat zij naar het basisonderwijs gaan. Dit speelt ook bij PSW. Het eerste punt 

is nog niet zozeer kwantitatief. Er moet een nulmeting worden afgesproken. Het sluit aan bij de 

formulering dat vroegsignalering verstevigd moet worden. 

Een aanbieder meldt dat deze dat simpel meet, door de leeftijd bij toegang te noteren. De laatste 

jaren worden er steeds jongere kinderen aangemeld. Op de vraag of kinderen misschien eerder op 

de juiste plek hadden kunnen komen, antwoordt de aanbieder dat dat steeds minder voorkomt. Een 

positieve ontwikkeling, sinds de jeugdzorg bij gemeenten ligt, is dat deze aanbieder steeds meer een 

voortraject is, dat doorverwijst naar partijen met een brede inzet. 

De regio vraagt of de uitstroom ook groter wordt als de aangemelde kinderen steeds jonger zijn. Een 

De aanbieder vindt het ingewikkeld om dat te zeggen voor deze specifieke doelgroep. In algemene 

zin is het wel zo dat men steeds meer jongeren in een langdurig traject heeft, die dan doorgroeien 

naar de Wmo. Jongeren kunnen nu wat langer blijven dan tot achttien jaar, waarmee voorkomen kan 

worden dat zij naar complexere zorg moeten. 

De regio licht toe dat de ambitie als volgt is: het is beter dat kinderen via vroegsignalering op tijd 

instromen in segment 1b, dan dat zij in groep 1, 2 of later uitvallen omdat men er niet op tijd bij was. 

Een aanbieder denkt dat men kinderen die bij deze aanbieder op deze leeftijd instromen, minder 

vaak terugziet dan de acht-, negen- of tienjarigen. Het is dus het beste kinderen al vroeg binnen te 

krijgen. 

Een aanbieder ziet bij steeds meer gemeenten dat er gezinscoaches op de scholen zijn en dat is 

positief. Vandaaruit, en ook door de huisartsen, verwacht de aanbieder steeds meer 

vroegsignalering. 
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De regio merkt op dat men graag zou willen dat kinderen al goed voorbereid naar school gaan en niet 

later weer uitvallen. Morgen is er een gesprek met de GGD, een belangrijke partner in dezen. 

Een aanbieder merkt op dat de regio wil dat 95% naar regulier onderwijs gaat en 5% naar speciaal 

onderwijs; bij de aanbieder is dat andersom. 

 

Na de eerste drie jaar van het contract stroomt 80% van het huidige aantal jeugdigen in regulier of 

speciaal basisonderwijs in zonder aanvullende ondersteuning, doordat zij in subsegment 1b zijn 

geholpen. 

Een aanbieder vraagt waarom bij de ambities bij dit subsegment alleen speciaal basisonderwijs (sbo) 

wordt genoemd. Het speciaal onderwijs (so) moet wel worden toegevoegd. Als op een leeftijd van 

twee jaar al zichtbaar is dat er iets aan de hand is, is dit ernstig. 

Een aanbieder vult aan dat met nul- tot vierjarigen die in dagbehandeling komen, echt wel iets aan 

de hand is. 

Een aanbieder constateert dat bij het ambulante karakter waar de aanbieder met name in zit, 

gemeente en school wel vroegsignaleren, maar dat de ouder(s) niet in beweging komen. 

De regio vult aan dat met vroegsignalering wordt beoogd dat de kinderen in het basisonderwijs niet 

of minder snel uitvallen. 80%, in de veronderstelling dat kinderen, als ze zijn geholpen, vanaf vier, vijf 

jaar in het basisonderwijs zo veel mogelijk zelfstandig verder kunnen. 

Een aanbieder wijst erop dat er een verschil is tussen uitval op latere leeftijd en volledig verder 

kunnen zonder hulp. Als een kind op zo’n jonge leeftijd dermate afwijkend gedrag vertoont, is het 

niet realistisch te verwachten dat de basisschool zonder verdere hulp wordt afgerond. Door vroeg 

ingrijpen, kan wel erger (zoals traumatisering en uithuisplaatsing) voorkomen worden. 

Een aanbieder vindt dit vanuit holistisch kader mooie KPI’s op kindniveau, die nu gefinetuned 

worden. Echter, de ervaring leert dat de faalfactor op ouderniveau bepalend is in deze trajecten, ook 

voor schoolgaan. Er zijn vaak maar beperkte interventies op ouderniveau bij de aanbieders die hier 

betrokken zijn. Die component ontbreekt. De aanbieder heeft bijvoorbeeld geen expertise voor 

ouders met borderline. Bij kinderen met zo’n ouder is de schoolgang vaak verstoord en daar blijft het 

in rondetafelgesprekken met gezinscoaches vaak hangen. Er moet goed worden bekeken welk 

aanbod er regionaal is om ook ouders mee te nemen, om de KPI’s haalbaar te maken. 

De regio geeft aan dat aanbieders meer de kennis van andere aanbieders zouden kunnen inzetten. 

Een aanbieder vindt dat er vaak in het systeem iets niet goed zit. Daarom zou er niet eng vanuit 

producten gekeken moeten worden. Bij een aanbieder zijn behandelingen vaak een combinatie van 

dagbehandeling en ambulante inzet in de thuissituatie. Als een organisatie iets niet zelf kan, moet er 

samenwerking komen met een partij die dat wel kan. Dan speelt de discussie wie dat betaalt. Toch 

lukte dat altijd redelijk goed, maar sinds de transitie is financiering een grote rol gaan spelen en is dat 

veel moeilijker geworden. Om goed samen te werken, moet een organisatie goed weten wat zij zelf 

kan en wat een ander beter kan. 

Een aanbieder licht toe dat deze de pedagogische, behandelende rol heeft. Als er voor ouders 

belemmerende elementen zijn, worden zij gemotiveerd om zelf ook hulp te zoeken. De aanbieder 

hoeft niet alles in eigen hand te houden. 

Een aanbieder geeft terug dat mensen vaak eerst een tijdje bij hen komen, voor ze naar de andere 

aanbieder gaan. Ouder accepteren vaak voor zichzelf niet zo’n traject. De gemeenten hanteren 

inmiddels regelmatig de strategie om dan ook geen jeugdhulp meer te bieden. Het traject bij hen 

stopt dan. Dat is soms ingewikkeld, omdat het dan in de komende jaren fout gaat met het kind. Die 
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kinderen zie je na een paar jaar terug voor langdurige trajecten, die nooit binnen deze KPI’s gaan 

vallen. 

Een aanbieder merkt op dat een KPI een gemiddelde is. Als een bepaalde groep er altijd buiten valt, 

wil dat niet zeggen dat de KPI’s gemiddeld niet gehaald kunnen worden. 

Een aanbieder weet dat er bij hen in de regio in één gemeente al zes van deze kinderen zijn. De vraag 

is hoe de volwassenen-GGZ, op ouderniveau, ook bijdragen aan het haalbaar worden van de KPI’s. 

Een aanbieder ziet dat er sprake is van een vrijwillig kader, tot er wordt opgeschaald. Als een ouder 

geen hulp voor zichzelf accepteert en daardoor de ontwikkeling van het kind schaadt, is er in 

Nederland ook iets georganiseerd. 

De regio vraagt of het punt geparkeerd kan worden, er zal verder worden nagedacht over een 

oplossing. Er moet aandacht zijn en blijven voor de aansluiting met ondersteuning vanuit de 

volwassenen-GGZ. 

Een aanbieder wijst erop dat dit voor meer segmenten geldt. 

Een aanbieder vindt dat multi-complexiteit in gezinnen sterk toeneemt. 

De regio gaat ervan uit dat de KPI bij de aanbieders ligt: het kind is hun verantwoordelijkheid, als 

men signaleert dat een van de ouders de bepalende factor is in het succes van het kind, zouden de 

aanbieders de verantwoording waarom een KPI wel of niet gehaald wordt, terug moeten leggen bij 

de gemeente. De regio wijst erop dat het op casusniveau toch wordt teruggebracht naar de 

consulent. De regio vindt dat dan in elk geval vanuit een aanbieder aantoonbaar is dat iets 

gesignaleerd is, het is aan de gemeente om dat verder op te pakken. Dan is het in elk geval belegd. 

De regio concludeert dat verbinden en koppelen van hulpverlening een knelpunt is, en dat moet in 

de vervolgstappen terugkomen. 

 

Van het aantal jeugdigen in subsegment 1b stroomt 95% door naar regulier basisonderwijs zonder 

(of: met zo min mogelijk) aanvullende hulpverlening. Voor 5% is plaats binnen het speciaal 

basisonderwijs. 

Een aanbieder geeft aan dat bij de hen het percentage andersom ligt, slechts een enkeling gaat naar 

het regulier basisonderwijs. Eigenlijk zouden er heel kleine klasjes moeten zijn, voor veel kinderen 

zijn er veel te veel prikkels. 

Een aanbieder vertelt dat bij hen dat aantal een op tien is. 

Een aanbieder merkt op dat het iets zegt over de ernst van de problematiek van de kinderen. Soms 

moet er bij deze jonge kinderen, samen met het Samenwerkingsverband, nog gelobbyd worden bij 

een school voor speciaal onderwijs om een kind daar überhaupt op te krijgen. Dat is omdat de 

problematiek complex is en het kind veel aansturing nodig heeft om te kunnen functioneren. Als het 

kind dan stabiliseert, is de overgang naar een school met een klas vol kinderen erg groot. 

Desgevraagd licht de aanbieder toe dat in een andere regio met een kind van meestal drieënhalf jaar, 

langzaam gaat toewerken naar een passende school. Daar wordt het Samenwerkingsverband bij 

betrokken en vaak moeten er uiteindelijk afspraken gemaakt worden met het onderwijs. Een school 

zegt nogal eens het kind onvoldoende schoolrijp te vinden en laten het niet toe. Als de aanbieder zou 

denken dat het kind er niet aan toe is, zou men het niet aanmelden. De aanbieder begrijpt het soms 

voor leerkrachten ingewikkeld is, maar een andere aanbieder denkt vanuit mogelijkheden en het 

onderwijs vanuit beperkingen. 

Een aanbieder vertelt dat zij een zorgklas hebben gecreëerd, waar twee hulpverleners de hele dag 

aanwezig zijn. Van de gemeente mag dat niet omdat er geen schoolcompenserende zorg geboden 

mag worden, maar het Samenwerkingsverband van Brabant heeft groen licht gegeven. De kinderen 
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kunnen nergens anders terecht. De integratie in het onderwijs is complex. Veel scholen willen wel, 

maar weten niet hoe. Men kan de benodigde nabijheid niet bieden. Er is een aantal KPI’s 

afgesproken, zoals vermindering van het aantal thuiszitters en steeds jongere signalering en 

instroom. 

Een aanbieder merkt op dat men dat ook doet, zij het onder een andere constructie. Dat geeft geen 

problemen. Een grote groep stroomt wel meteen door naar speciaal onderwijs, maar er blijft een 

groep over voor wie dat moeilijk is. Samenwerking met het onderwijs is belangrijk. 

Een aanbieder zegt dat voor deze kinderen bij hen een dagbehandelingsgroepje is gestart op school, 

om het integreren van onderwijs en zorg mogelijk te maken. 

Een aanbieder geeft aan dat het hier gaat over leerlingen die uitvallen in het regulier onderwijs en 

enkelen die vanuit trajecten vanuit een locatie komen en gaan integreren in het speciaal onderwijs. 

Hoe dan ook is de ambitie dat 95% zou moeten doorstromen naar regulier onderwijs niet reëel. Er 

zijn binnen de scholenkoepel waar de aanbieder mee samenwerkt al grote verschillen; de ene school 

is veel selectiever dan de andere. 

De regio concludeert dat kinderen bijna zeker uitstromen naar het speciaal onderwijs en soms eerst 

nog een voortraject nodig hebben. De geformuleerde ambitie komt dus niet overeen met de praktijk; 

de regio vraagt de aanwezigen nog een keer kritisch naar de doelgroepenomschrijving te kijken. 

Een aanbieder merkt op dat de omschrijving wel klopt, maar dat de aanbiederj daar een heel ander 

beeld bij kan hebben. De regiomedewerkers zouden moeten gaan kijken bij een aantal locaties. 

Er wordt gesproken over de aantallen kinderen waar het om gaat in deze regio. Dat is niet direct aan 

te geven, maar het is een behoorlijk grote groep. 

 

Aanbieders dragen aantoonbaar bij aan bevorderen van kennis bij kinderopvang, 

consultatiebureaus en verwijzers, om signalen voor (mogelijke) benodigde voorschoolse 

hulpverlening eenvoudiger te herkennen. 

Deze ambitie is bewust nog niet verder SMART gemaakt. Het gaat om meer en goede samenwerking 

en in het veld van elkaar leren. Wat doen de deelnemers al op het vlak van bevorderen van kennis 

naar de verwijzers?  

Een aanbieder stelt dat dit gelukkig steeds meer gebeurt. Daardoor wordt men eerder gevonden en 

dat maakt uit in de duur en/of intensiteit van de begeleiding.  

Een aanbieder ziet dat men continu in gesprek probeert te gaan met verwijzers, waar een hele 

variëteit aan is in veel gemeenten die het soms weer heel anders hebben ingericht. 

 

De regio vult aan dat het vooral gaat om het kennisniveau bij de ‘vindplaatsen’. Hoe zorg je ervoor 

dat bijvoorbeeld bij een kinderopvang eerder wordt opgemerkt dat er iets niet goed gaat? 

Een aanbieder ziet dat in alle mogelijke geledingen gebeuren. Het is lastig om dit soort zaken 

kwantitatief uit te drukken. In een andere regio bijvoorbeeld is de afspraak dat elk kwartaal een 

aantal inhoudelijke zaken gerapporteerd wordt, waarbij samenwerkingen ook aan de orde komen. 

Dat is minder cijfermatig. Bepaalde acties waarbij over organisaties heen wordt gekeken naar wat 

een kind echt nodig heeft en hoe dat geregeld wordt, gebeurt vaak onder regie van een gemeente. 

Tegelijk begint zo’n proces vaak heel voortvarend maar wordt het dan toch lastig omdat geld een 

belangrijke rol gaat spelen. Dat gebeurt zeker bij multiprobleemgezinnen, waar er veel van zijn. 

Een aanbieder vindt een goede wijkanalyse van belang en daaraan gekoppeld preventieve 

programma’s. In een wijk kunnen bijvoorbeeld veel jonge moeders zijn terwijl een andere wijk sterk 

vergrijsd is. 
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Een aanbieder vindt het belangrijk om expertise naar het voorliggend veld te brengen, bijvoorbeeld 

door af en toe mee te kijken bij een kinderopvangorganisatie, uitleg te geven, of bepaalde 

vaardigheden, methodieken, benadering toe te lichten. Soms kan de inrichting van een ruimte al veel 

uitmaken.  

 

Subsegment 2a 

Aanbieders zorgen ervoor dat een jeugdige niet langer dan zeven maanden in behandeling blijft bij 

schoolvervangende dagbehandeling. 

De regio geeft aan dat voor zeven maanden is gekozen, omdat uit cijfers blijkt dat een behandeling 

na die periode vaak niet meer effectief is. 

Een aanbieder geeft aan dat de men een schooljaar aanhoudt. Sinds de coronamaatregelen is dat 

overhoopgehaald. Het hangt ook samen met de schooltelling, aan het begin van een schooljaar. 

Een aanbieder vult aan dat zeven maanden voor de kinderen die zij behandelen, erg kort is. De 

aanbieder is vaak al de vierde of vijfde zorgaanbieder. Vijf jaar geleden was de behandelperiode 

gemiddeld zeven maanden, maar dat is nu langer, waarschijnlijk minstens een jaar. 

Een aanbieder geeft aan dat bij hen dit gemiddeld een schooljaar is, zo’n tien maanden. De 

aanbieder kent het gemiddelde voor dagbehandeling voor de gehele populatie, maar niet die voor 

deze subgroepen. Afgesproken wordt dat de cijfers nog aangeleverd worden, bij voorkeur volgende 

week. De aanbieder merkt op dat jej naar vorige jaren zal moeten kijken, omdat dit jaar erg 

vertroebeld is. 

Een aanbieder vindt zeven maanden niet realistisch. Als dat de KPI zou zijn, vreest de aanbieder dat 

sommige cliënten te vroeg vertrekken en niet elders geplaatst kunnen worden. Dat leidt tot 

draaideurcliënten, wat cliënten van de aanbieder overigens vaak al zijn. Dat de behandelperiode 

langer wordt, komt deels doordat kinderen in een voorfase niet goed zijn geholpen en lang thuis 

hebben gezeten. Dat geldt voor pubers, maar ook al voor kinderen van zeven tot tien jaar. 

De regio licht toe dat het nu gaat om schoolvervangende dagbehandeling. Het is wenselijk die zo kort 

mogelijk te houden, zodat kinderen snel weer naar school gaan. Als de doorlooptijden langer zijn, 

wat is er dan nodig om die te bekorten? 

Een aanbieder wijst erop dat schoolvervangende dagbehandeling niet helemaal opgaat. Bij de 

aanbieder is onderwijs in de behandeling geïntegreerd. Vanaf het begin wordt geprobeerd onderwijs 

in te bouwen, al is het maar een halfuur per dag en eventueel samen met een groepsleider. 

Doorlooptijden in de subsegmenten aanleveren en een percentage aangeven: wat is het nu, wat is 

reëel? (afspraak)  

 

Een aanbieder vraagt waarom bij deze KPI/ambitie wel een doorlooptijd wordt aangegeven en bij de 

vorige subsegmenten niet. De regio antwoordt dat het hier gaat om het verbeteren van de 

aansluiting met het onderwijs en het verkorten van de doorlooptijd. Bij de vorige subsegmenten zijn 

er andere doelen; iemand met een ernstige meervoudige beperking moet zo snel mogelijk naar de 

Wlz en daarbij is de doorlooptijd minder relevant. Bij 1b gaat het om voorbereiding op school, groep 

1 in welke onderwijssetting dan ook; dan stopt het subsegment en is de doorlooptijd niet meer 

relevant. 

 

Aanbieders zorgen er met hun inzet voor dat 100% van de jeugdigen in een schoolvervangende 

dagbehandeling uitstroomt naar passend onderwijs of naschoolse dagbesteding. 
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Dit sluit aan bij de ambitie dat kinderen altijd teruggaan naar een vorm van onderwijs. Op de vraag 

wat naschoolse dagbesteding is - het gaat hier eigenlijk om schoolvervangende dagbesteding, geeft 

Een aanbieder aan – antwoordt de regio dat een kind niet eeuwig in behandeling kan blijven, ook als 

het niet naar school gaat. Het gaat inderdaad om óf een vorm van onderwijs, óf een vorm van 

dagbesteding. Deelnemers geven aan dat het duidelijker is als dit dan ook zo wordt genoemd. 

Een aanbieder wijst erop dat sommige kinderen niet of slechts gedeeltelijk naar school kunnen. Voor 

hen zal er een vorm van schoolvervangende dagbesteding moeten zijn, die moeilijk te vinden is. De 

meeste kinderen kunnen terug naar school, geven meer deelnemers aan. Vroeger waren dat eigenlijk 

alle kinderen, maar tegenwoordig niet meer. En wat dan? De cliëntenpopulatie is de laatste jaren 

veranderd; voor een aantal kinderen of jongeren is het bijna een eindstation. Er is al veel 

geprobeerd, op een gegeven moment is dit het maximaal haalbare. Kinderen voor wie dat geldt, zijn 

er de laatste jaren meer bij Een aanbieder. Het gaat om wat het kind nodig heeft en het is echt 

maatwerk. 

Op de vraag of de kinderen dan zo veranderd zijn, antwoordt Een aanbieder dat er in het onderwijs 

veel veranderd is. De aanbieder is de laatste jaren veel meer gepositioneerd als vangnetorganisatie. 

Kinderen komen in een veel later stadium, als een laatste redmiddel. Verblijf is sterk gekoppeld aan 

eenoudergezinnen, waar er steeds meer van zijn. Het aantal tienermoeders daalt landelijk sterk, 

maar in de regio bijna niet. Kinderen worden minder vaak klinisch opgenomen en dus gaan er meer 

kinderen naar dagbehandeling.  

De regio beschouwt dat gemeenten de tijd op school in principe niet hoeft te financieren. Maar als 

de verdeling zo variabel is, is het moeilijk daar een vast traject voor te verzinnen. 

Een aanbieder geeft aan dat de dagbehandelingsplek voor het kind beschikbaar blijft, ook in de tijd 

dat het op school is. Aan het begin van de behandeling zijn kinderen vaak nauwelijks op school, later 

wordt dat als het goed is steeds meer. 

Een aanbieder ziet dat sinds de transitie bij hen de populatie sterk is veranderd en men krijgt 

trajecten, die voorheen al bij een andere aanbieder zouden zijn aangemeld. Dat is een beweging die 

door gemeenten in gang is gezet en waar de organisatie in mee is ontwikkeld; er werken inmiddels 

heel andere professionals dan vijf jaar geleden. De aanbieder moet ervoor waken sommige trajecten 

aan te nemen, omdat de juiste expertise ontbreekt. Andere partijen met aanvullende expertise 

worden actief opgezocht. Dit zal ook gelden voor andere organisaties. 

Een aanbieder herkent dat. Ook is de maatschappij veel complexer geworden, mensen kunnen het 

tempo niet bijbenen. Ze verdwalen en dat heeft zijn weerslag op kinderen. 

Een aanbieder noemt dat mensen moeilijk uit de schulden komen, als zij die eenmaal hebben. Dat 

soort zaken speelt allemaal mee. 

 

De regio vraagt hoe groot de groep van kinderen tussen vier en twaalf jaar is, die niet of niet volledig 

terug kan naar onderwijs en een vorm van dagbesteding nodig blijft hebben. Deze informatie kan 

niet uit systemen gehaald worden, omdat alleen geregistreerd wordt dat de zorg beëindigd is en 

gegevens ook niet zomaar gekoppeld mogen worden. 

Het is voor de deelnemers lastig om dat precies aan te geven. 10% is te hoog ingeschat. Voor een 

aanbieder gaat het ongeveer om tussen 5 en 10%. 

Afspraak: de regio zoekt uit wat het meest duidelijk is qua terminologie en werkt dit uit. 

 

Subsegment 2b 
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Aanbieders zorgen ervoor dat een jeugdige niet langer dan zeven maanden in behandeling blijft. 

Het gaat om kinderen in een vorm van naschoolse dagbehandeling, in de basisschoolleeftijd. 

Hier is ook de periode van zeven maanden aangegeven, waar nog nader naar gekeken gaat worden. 

 

Aanbieders zorgen er met hun inzet voor dat 95% van de jeugdigen in een naschoolse 

dagbehandeling zonder aanvullende ondersteuning gebruik kan maken van passend onderwijs. 

Een aanbieder meldt dat de aanbieder geen naschoolse dagbehandeling aanbiedt. 

Een aanbieder geeft aan dat deze het aanbiedt, maar kan geen getal noemen. De aanbieder heeft de 

indruk dat de doorlooptijd tussen de tien en twaalf maanden ligt. 

Een aanbieder vindt dat hier moet staan ‘gebruik kan maken van een reguliere voorziening’. De regio 

beaamt dit. Bedoeld wordt dat er geen hulpverlening meer is. 

De ambitie dat kinderen zo veel mogelijk weer naar school kunnen en zonder hulpverlening kunnen, 

wordt onderschreven. 

 

Aanbieders zorgen er met hun inzet voor dat 5% van de jeugdigen in een naschoolse 

dagbehandeling binnen xx maanden gebruik kan maken van (reguliere) naschoolse dagopvang. 
Slechts een kleine groep kinderen maakt hier dus na een bepaalde periode nog gebruik van. 

Een aanbieder wijst erop dat het voorkomt dat kinderen die klaar zijn met een behandeling, later 

toch weer hulpverlening nodig hebben. 

De regio begrijpt dat. Het is de bedoeling dat te voorkomen met de inzet, maar er kunnen natuurlijk 

altijd zaken voorvallen, waardoor weer hulp nodig is. 

Een aanbieder licht toe dat veel cliënten een beperkt sociaal netwerk hebben. De aanbieder 

investeert tegenwoordig veel in het versterken daarvan. Dat kinderen bijvoorbeeld wel door opa en 

oma worden opgevangen, in plaats van steeds maar naar de aanbieder gaan. Een aanbieder vraagt 

zich af of 95% haalbaar is. De regio benadrukt dat het hier gaat om behandeling, niet om 

dagbesteding. 

Een aanbieder noemt overlap in 2b en 2c. Bij naschoolse dagbehandeling volgt een kind na een dag 

op school nog een gerichte behandeling. Bij complexe problematiek heeft dat wel wat effect, maar 

behandeling is intensief en gecombineerd met school valt dat niet mee. Ook verandert de 

problematiek op zich niet, zeker niet als die kind-eigen is. Uiteindelijk stopt de behandeling want die 

heeft een eindduur. Het kind komt dan terecht bij dagbesteding, waar met doelen gewerkt moet 

worden omdat de kinderen zich op veel punten nog moeten ontwikkelen. Heet dat dan behandeling 

of begeleiding? Er is een groep waarbij de naschoolse dagbesteding zou kunnen toewerken naar een 

meer reguliere vorm, en er is een groepje waarbij dagbehandeling niet meer aan de orde is omdat 

het behandelplafond is bereikt, maar waarbij de complexiteit wel groot is; deze kinderen zijn niet in 

staat om naar reguliere bso te gaan. 

 

Voor de regio is het nog niet duidelijk of 95% reëel is. 

Een aanbieder meldt dat de aanbieder nauwelijks overdraagt naar bso en wel vaak naar 

zorgboerderijen. 

Een aanbieder geeft aan dat er veel kinderen die klaar zijn met dagbehandeling naar de 

zorgboerderijen komen, maar voor wie ontlasting voor thuis nodig is voor woensdagmiddagen en 

zaterdagen. Dat is dagbesteding, maar bij welk segment hoort het? 95% uitstroom na 

dagbehandeling naar regulier lijkt erg veel.  

De regio licht toe dat naschoolse dagbesteding op zaterdag ook in dit segment hoort. Wat is wel een 

reëel getal? 



 
 

 
 

12 

Een aanbieder vertelt dat het bij hen niet gaat om dagbehandelingstrajecten, dus niet eens de 

zwaarste gevallen, en toch gaat daarvan al 95% naar zorgboerderijen. De ambitie vindt de aanbieder 

totaal niet haalbaar. De regio geeft aan dat men hier meer doelt op subsegment 2c, maar het gaat bij 

2b om kinderen die wel naar school gaan, maar gedurende een bepaalde periode naschoolse 

dagbehandeling krijgen. Een klein deel blijft iets nodig hebben; hoe is die verhouding? De aanbieder 

meldt dat de doelgroep van de aanbieder zelden naar reguliere opvang gaat. 

Een aanbieder geeft desgevraagd aan dat voor kinderen met complexe problematiek die onder 

dagbesteding vallen bij de aanbieder, naschoolse dagbesteding wordt gefactureerd en niet 

dagbehandeling.  

Een aanbieder gaat na wat de verhouding zou kunnen zijn. (afspraak) De regio komt hierop terug. 

Een aanbieder vindt het een hele klus om alle segmenten goed in beeld te hebben, ook bij alle 

aanbieders en vooral bij de toegang. Het is lastig om de juiste definitie bij de juiste segmenten te 

hebben. De regio geeft aan dat dat dit nog getoetst wordt bij de toegang en dat men de aanbieders 

nodig heeft om te komen tot goede definities. Binnenkort komt er een aangepaste versie.  

 

Subsegment 2c 

Aanbieders dragen aantoonbaar bij aan bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van 

de jeugdige, om gebruik te kunnen maken van (reguliere) voorzieningen zoals buitenschoolse 

opvang en passend onderwijs. 

Het gaat erom dat kinderen die dagbesteding hebben uiteindelijk naar een reguliere voorziening 

kunnen, niet zijnde jeugdhulp. Ook zaterdag- en woensdagmiddagopvang en naschoolse opvang valt 

in dit subsegment. 

Een aanbieder meldt dat er bij hen juist een stijging is en dat er mindere kinderen uitstromen. 

Een aanbieder merkt op dat dit ook komt door minder klinische opnames. Daardoor is er een grotere 

groep die toch iets nodig heeft en voor langere tijd. Sommigen gaan jaren naar dagbesteding, omdat 

het thuis niet gaat. 

Een aanbieder wijst erop dat het deels ook gaat om respijtzorg voor ouders. Als er geen reguliere 

voorziening voor een kind is en ouders werken, moet het toch ergens naartoe kunnen. 

 

Aanbieders zorgen er met hun inzet voor dat 100% van de jeugdigen in een naschoolse 

dagbesteding binnen twaalf maanden gebruik kan maken van (reguliere) voorzieningen zoals 

buitenschoolse opvang. 
De regio vraagt hoe groot de groep kinderen is die voor lange tijd een vorm van dagbesteding nodig 

heeft. En is er dan bijvoorbeeld wel een afbouw in het aantal dagdelen? 

Een aanbieder splitst dagbesteding en naschoolse opvang wel uit, omdat het verschillende dingen 

zijn. Er zijn kinderen die naar een vorm van onderwijs gaan, meestal speciaal onderwijs, maar niet 

terecht kunnen bij reguliere bso. De aanbieder heeft ook een eigen, specialistische bso. Een 

beperking in bijvoorbeeld het IQ kan men niet opheffen. 

De regio wil ook bekijken wat het jeugdhulpcomponent is en welk deel eigenlijk onder kinderopvang 

valt, waar jeugdhulp niet voor is ingericht. 

Een aanbieder beaamt dat daar zeker nog wat in kan, maar maximaal twaalf maanden is een te 

spannende ambitie. 

De regio vraagt om welke aantallen het gaat, als er een knip is tussen kinderen die een hulpvraag 

hebben voor langere tijd, en kinderen waarvoor dat korter nodig is en perspectief is op verder 

kunnen zonder jeugdhulp of dagbesteding. 
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Een aanbieder antwoordt dat bij hen een topje van de ijsberg op de zaterdag of naschoolse opvang 

terechtkomt. Het gaat om de complexe gevallen, waar je vroeger zag dat de groepsbegeleiding een 

groter pgb-deel was. De jeugdigen die in staat waren tot toeleiding naar regulier, zijn al zo veel 

mogelijk uitgefaseerd. Het lijkt erop dat de aanbieder pas in beeld komt als de problematiek 

complexer is en andere organisaties al hebben aangegeven dat begeleiding voor hen niet haalbaar is. 

Dat is wel een regionaal beeld. In een andere regio is de aanbieder aan de voorkant heel kritisch die 

meekijkt naar opties; kortdurend starten en vervolgens meteen toewerken naar een reguliere vorm 

van sport, dagbesteding of bso. Het is fantastisch als dat lukt, maar er moet bij de verwijzers en 

ouders wel een knop om; op andere plekken krijgen zij wel een keuze voor dagdelen. Het kost meer 

energie, en voor ouders vaak geld, om te zoeken naar oplossingen in het reguliere. Daar zit een 

perverse prikkel in. Daarom is het van belang om bij binnenkomst aan te geven: wij gaan kijken wat 

bij het kind past, zodat het zo normaal mogelijk kan. Die boodschap krijgen ouders nergens. Zolang 

de gemeente de indicatie geeft, kunnen zij blijven. Bij een reguliere/andere bso wordt een kind 

bijvoorbeeld niet gehaald en gebracht en dat is voor ouders lastiger. 

Een aanbieder vindt het, met het oog op het sociale aspect, ook belangrijk dat kinderen kunnen 

blijven. Zij ontwikkelen contacten, wat in een reguliere opvang moeilijker kan gaan. 

De regio vraagt of ouders zelf een bijdrage kunnen leveren. 

Een aanbieder antwoordt dat dat nu niet kan, als maatwerkvoorziening, door de manier waarop het 

is georganiseerd. In samenwerking met reguliere kinderopvang kan het wel. Op de vraag of de 

problematiek te zwaar is voor bijvoorbeeld bso-plus, geeft de aanbieder aan dat dat niet per se zo is. 

In één gemeente is er nu een bso-plusgroep en dat zou meer doorontwikkeld kunnen worden. Er zal 

echter een kleine groep kinderen blijven bestaan waar intensieve ondersteuning voor nodig is. 

Een aanbieder bespreekt dat beleid niet goed op elkaar aansluit. Op sportgebied bijvoorbeeld wordt 

bezuinigd en dat maakt het voor verenigingen een stuk lastiger. Het zou goed zijn als die een stukje 

van de middelen voor jeugdhulp krijgen, maar dat is ingewikkeld. Helaas, want veel vrijwilligers 

werken al in de jeugdzorg en hebben de benodigde bagage. 

Een aanbieder wijst erop dat er in een andere regio een uitvraag is op basis van sport- en 

verenigingsleven en activiteiten per wijk, versus de zorgvraag van dagbesteding. Daar worden linken 

gelegd; wordt in kernen/wijken waar weinig georganiseerd en waar weinig preventief aanbod is, 

meer gebruikgemaakt van het dagbestedingsstuk uit jeugdzorg? 

 

De regio formuleert de volgende vragen: hoe zit het met de knip tussen de wat zwaardere doelgroep, 

met een zwaardere zorgvraag en de wat lichtere doelgroep, ook in relatie tot hoelang de kinderen 

dan in een vorm van dagbesteding zitten en hoe het perspectief is? Is dat kwantitatief wat 

makkelijker in beeld te brengen, voor degenen die daarbij betrokken zijn? Hoe zit het met die 

specifieke vormen van dagbesteding? Dat zat op die manier ook niet in de uitvraag van de cijfers de 

vorige keer. Stroomt een groot gedeelte wel uit, als vanuit de toegang misschien niet meer telkens 

een beschikking afgegeven zou worden? 

Een aanbieder vindt dat het een niet het ander betekent. Men ziet dat veel jongeren waarvoor is 

afgeschaald en die niet meer komen voor opvang maar integratie in het sociaal netwerk of bij een 

vereniging, thuis komen zitten in een isolement. De ouders blijven nogal eens hangen in ‘ik krijg niks, 

dus ik doe niks, het is zo lastig’. Anderzijds hebben verenigingen en bso’s niet de knowhow om de 

deur voor deze jeugdigen open te zetten. Jongeren willen zelf vaak ook niet, omdat ze negatieve 

ervaringen hebben opgedaan in het reguliere. Dus zitten ze thuis. De ‘winst’ is dat ze niet meer 

worden opgevangen en het dus geen geld kost. 
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De regio vraagt hoe betrokken partijen samen kunnen zorgen voor een betere stimulans. 

Een aanbieder zou daar met de toegang weleens goed naar willen kijken. Het klopt dat er 

‘gemakkelijke’ ouders zijn, die het goed bevalt dat een kind op zaterdag naar de dagbesteding gaat 

en gehaald en gebracht wordt, ook al zijn de doelen daar misschien al bereikt. 

Een aanbieder wijst erop dat iedereen heeft aangegeven systemisch te willen behandelen, maar 

vooralsnog komt het gezin in de doelgroepenomschrijvingen niet voor. 

De regio geeft aan dat systeemgericht werken de overstijgende KPI is. Die is nu niet besproken, maar 

staat wel in het document. Het is duidelijk dat men dit wil, maar de vraag is: hoe kun je ervoor zorgen 

dat het ook echt gebeurt en je elkaar er dan ook op kunt aanspreken? 

Een aanbieder vult aan dat er een afname is van dagopvangbeschikkingen, maar een kleine toename 

in laagdrempelige een-op-eenbegeleidingen. De opdracht is dan het kind te helpen om te integreren 

bij de sportvereniging, of zelfstandig mee te lopen bij een boer of zorgbedrijf. De opdracht voor de 

aanbieder is veranderd van opvang naar zorgen dat jeugdigen zelf ergens integreren. Dat is wel 

positief, maar eigenlijk is het geld gewoon verschoven. Wel naar iets met wat meer perspectief. 

 

Subsegment 3a 

Het gaat om dagbehandeling voor kinderen in de voortgezet-onderwijsleeftijd. 
Een aanbieder informeert naar de dagbestedingscomponent voor deze groep. De regio geeft aan dat 

in de vorige sessie aan de orde is geweest dat die er niet in zit en hieraan toegevoegd moet worden. 

Bekeken wordt nog hoe dat precies wordt afgebakend. 

 

Aanbieders zorgen ervoor dat een jeugdige niet langer dan zeven maanden in behandeling blijft. 

Hier geldt dezelfde vraag als bij de vorige subsegmenten, voor de aanbieders. 

 

100% van de jeugdigen heeft binnen zeven maanden een passende daginvulling. 
Bedoeld wordt dat wordt uitgestroomd uit behandeling naar school, werk of een 

dagbestedingsvorm. Sommige jeugdigen zullen doorstromen naar de Wmo, maar het is niet de 

bedoeling dat zij tot hun achttiende jaar in dagbehandeling blijven; behandeling is na zeven maanden 

meestal niet meer effectief. 

Een aanbieder vraagt hoe het zit met trajecten richting werk, zoals de entree-opleiding, als school 

niet lukt. Dat is geen dagbehandeling; valt dat dan niet onder 3c? De regio wijst erop dat het dan om 

een soort arrangement gaat, een combinatie. Het is moeilijk om aan te geven waar dat onder valt. 

Wellicht zou het toch onder behandeling kunnen vallen; jeugdigen zitten thuis, gaan in een traject en 

gaan daarna terug naar school of richting werk. 

Een aanbieder geeft aan dat zeven maanden in die gevallen te kort is. 

Een aanbieder vraagt of het om gemiddelde tijdsduren gaat. De regio antwoordt dat binnen zeven 

maanden is wat het is. Vierenhalve maand is prima, maar zeven maanden ook. Het is een maximum. 

De deelnemers geven aan dat je al snel aan een of anderhalf schooljaar zit.  

Voor een aanbieder is het de vraag of de termijn meer gaat zeggen als KPI, of de 

perspectiefinschatting. Als je zegt: bij elke cliënt die instroomt op dagbehandeling is er binnen een 

halfjaar een perspectiefinschatting, die samen met de gemeente is getoetst, heb je iets waarin je wel 

gaat meten en kritisch gaat kijken, maar je je niet vastpint op een termijn. Stel dat een kind negen 

maanden nodig heeft om naar regulier te kunnen, maar je stopt na zes maanden omdat je anders de 

KPI niet haalt? 

De regio vindt deze suggestie het overwegen waard. 
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Een aanbieder merkt op dat, als in een regio lumpsum-financiering wordt ingevoerd of andere grote 

stelselwijzigingen, aanbieders zich opeens anders gedragen: bijvoorbeeld dat de uren op zijn bij een 

aanbieder en er naar een andere gegaan moet worden. Het is goed na te denken over wat voor 

ongewenst gedrag kan optreden als de KPI’s van alle groepen naast elkaar worden gelegd. 

 
De regio vraagt of de aanbieders iets kunnen zeggen over de uitstroomvarianten. Hoeveel jongeren 

stromen terug naar onderwijs? Hoeveel hebben een andere vorm van perspectief? 

Een aanbieder geeft aan dat bij hen zo’n 90 tot 95% terugstroomt naar onderwijs, maar die cliënten 

zijn wel jong. Sommigen redden onderwijs niet of maar gedeeltelijk en hebben dan nog een stuk 

dagbesteding nodig. 

Een aanbieder ziet een beweging van instroom vanuit deze leeftijdscategorie, die uitstroomt uit 

onderwijs, zonder dat er een tussenfase is van dagbehandeling. Dus het onderwijs is in feite klaar, 

daar kan men niets meer bieden, waarna via de jeugdzorg de dagbesteding wordt georganiseerd. 

Vroeger werd vanuit het onderwijs creatief gekeken naar stageplekken en bleef het onderwijs ook 

betrokken, maar nu zie je allerlei dagbestedingsvarianten, al dan niet met onderwijsachtige 

component, die een alternatief zijn voor onderwijs. Het is een stuk goedkoper. Het 

Knooppuntoverleg in Midden-Limburg wil grip krijgen op dat stuk. Voor er een indicatie wordt 

gegeven voor schoolvervangende dagbesteding, moeten Leerplicht, het Samenwerkingsverband en 

de gemeente aan tafel om samen te bekijken of dit echt is wat men voor die jongere wil. 

Desgevraagd geeft de aanbieder aan dat het nu gebeurt dat er snel wordt geïndiceerd, omdat 

jongeren dan in elk geval niet thuis zitten. Bij beschermd wonen (BW) zit dagbesteding er gratis bij, 

want die is al geregeld voordat ze achttien werden. Uiteindelijk stromen ze door naar BW en 

daarbinnen is het pakketje al geregeld: acht dagdelen. Dat mag de zorgaanbieder BW betalen. Het is 

dan hard aanpoten om weer toe te werken naar reguliere vormen van daginvulling. 

 

De regio vraagt in hoeverre inzet van expertise kan bijdragen aan het voorkomen van uitval van 

jongeren in het onderwijs. Wordt daar voldoende gebruik van gemaakt en wat is daarin nodig? 

Een aanbieder antwoordt dat het onderwijs daar een belangrijke rol in heeft. Na de peildatum 

1 oktober is dagbesteding wel makkelijk en voor je het weet, lijkt het of een perspectief voor een 

vijftienjarige dagbesteding is, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. 

Een aanbieder stelt voor onderwijs en andere betrokken partijen bij elkaar te zetten: vul dat gat eens 

op. 

De regio vraagt of het een kwestie is van samenwerking, of het ontbreken van kwalitatief de juiste 

oplossingen. Een aanbieder vindt beide; vanuit samenwerking kunnen kwalitatief juiste oplossingen 

komen. 

De regio vermoedt dat het idee ook is: als het niet meer op ons bordje ligt, ligt het op een ander en 

hoeven wij er niet meer naar te kijken. 

Een aanbieder vindt dat er veel op het bordje van het onderwijs ligt. Docenten hebben soms wel zes 

niveaus in een klas en zijn gewoon blij als er eentje wegvalt. 

Een aanbieder geeft aan dat ook hier ouders een rol hebben en nogal eens de makkelijke weg kiezen. 

 

Omwille van de tijd wordt het vragenblokje verschoven naar de sessie van volgende week. 

Met betrekking tot de termijn voor het aanleveren van de gevraagde gegevens, wordt afgesproken 

dat de aanbieders bekijken wat haalbaar is en dat de regio daarop terugkomt. (afspraak) 
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Een aanvullende vraag is: de regio wil uiteindelijk toe naar een vorm van trajecten. Die kenmerken 

zich in elk geval door een verhouding tussen de doorlooptijd, de inzet/inhoud en de benodigde 

personele inzet. Dat is bij dagbehandeling uiteraard heel anders dan bij dagbesteding. Vanuit de 

huidige subsegmenten/doelgroepen: welke inzet/inhoud is vanuit de aanbieders redelijkerwijs 

nodig? Kunnen zij daarvan een inschatting maken, zodat de regio die kan meenemen bij het 

uitwerken van de trajecten? Het zijn eigenlijk twee vragen: wat doe je ervoor en wat zet je daarvoor 

in? Kwalitatief: wat gebeurt er? Kwantitatief: wat zet je daar nu op in? 

Om een traject te kunnen opbouwen, moet duidelijk zijn wat er precies gebeurt op een groep.  

Desgevraagd geeft de regio aan daar een format voor te zullen maken. (afspraak) 

 

De nieuwe omschrijving van de doelgroepen komt pas na 26 augustus, als de termijn van input geven 

voorbij is. Opgemerkt wordt dat het format daar wel op dient aan te sluiten. In elk geval moet bij 

subsegment 3 dagbesteding worden toegevoegd. 

 

Morgen bekijkt de regio hoe de agenda van de werksessie van volgende week eruitziet. Dit wordt 

uiterlijk vrijdagmiddag doorgegeven. (afspraak) Er is nog niet besloten of de sessie fysiek of digitaal 

plaatsvindt. Sommigen geven aan liever ‘live’ bijeen te komen, anderen vinden zeker voor een wat 

korter overleg, digitaal praktischer. Het helpt als vooraf duidelijk is wat er gevraagd wordt. 

 

De regio bedankt de aanwezigen voor het op zo’n korte termijn reageren. 

 

De voorzitter dankt iedereen voor de bijdrage en sluit de sessie omstreeks 16.00 uur. 

 


