
Digitale informatiesessie

Segment 1: opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf

Noord- en Midden-Limburg 9 april 2021



Agenda

1) Aanpak marktconsultatie

2) Aanleiding

3) Proces tot nu toe en vraag

4) Aanpak 23 april en vervolg
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Aanpak marktconsultatie



2 sessies

9 april 2021

23 april 2021

Informatiesessie

Ontwikkelingen tot nu toe

Inhoudelijke documenten delen

Concrete vragen voor de 2e bijeenkomst

Reflectie van aanbieders

Verduidelijkingsvragen MGR en 

gemeenten

Planning na 23 april
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Kaders

 Verslaglegging door Notuleercentrum, geen opname

 In beide sessies zullen wij geen gebruik maken van de 

chatfunctie in Teams

 9 april zullen wij voornamelijk informatie zenden

 23 april willen we u als aanbieder aan het woord laten

Uw antwoord op onze vragen staat centraal, inclusief 

de onderbouwing die u wilt geven

Wij zullen daar waar nodig verduidelijkingsvragen 

stellen
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Kaders

 Let op! 

We willen u als deskundige consulteren, uw advies nemen we 

mee en zullen we niet direct van een reactie voorzien

De gemeenten bepalen de uiteindelijke procedure en de 

bijbehorende tarieven

Aanbestedingsstukken zijn straks leidend

 Verslagen en stukken komen op de website van de MGR

 Alle stukken, inclusief deze presentatie, worden na de 

bijeenkomst ter beschikking gesteld

6



Aanleiding



Aanleiding

Vertrekpunt

Aanleiding

Ambities

Bestuurlijk traject

Vastgesteld Koersdocument

Martconsultatie 16 oktober

Onderzoek HHM

Publicatie niet begin maart

Opstellen aanbestedingsstukken

Aanvullende vragen aan de markt
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Waar gaat segment 1 over?

 Behandeling van complexe problemen (jeugdige en gezin)

 Behandelvormen binnen dit segment:

 Opname vervangende behandeling: ambulante behandeling 

in de thuissituatie

 Behandeling met verblijf: tijdelijke opname met behandeling 

in een aangepaste omgeving
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Ambities segment 1

 Belangrijkste ambitie: sterke afname uithuisplaatsingen →

verschuiving van behandeling met verblijf naar opname vervangende 

behandeling → maatwerk per casus

 Werken vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en partnerschap 

tussen gemeenten en aanbieders

 Innovatieve oplossingen voor complexe problematiek doelgroep en 

transformatie van hulp

 Reële prijs voor goede kwaliteit zorg

 Vereenvoudiging in aanbod en bekostigingssystematiek 
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Bestuurlijk traject 2020
Niveau Datum Onderwerp / doel

Bestuurlijk 16-07-2020 Eerste verkenning aanpak, ambities en rollen.

Bestuurlijk 27-08-2020 Kaders voor het Koersdocument.

Ambtelijk 01-10-2020 Planning, scope van het segment en toegang.

Bestuurlijk 08-10-2020 Verdieping op visie en ambities, scope, doelgroep-definitie, 

samenwerkingsmodel tussen de aanbieders (koepelcontract) en 

verbijzonderde toegang.

Ambtelijk 16-10-2020 Marktconsultatie mbt productstructuur segment 1 tbv kostprijsonderzoek.

Ambtelijk 22-10-2020 Bespreking gezamenlijk voorstel van de aanbieders voor Koersdocument.

Ambtelijk 29-10-2020 Bespreking toegang en bekostiging (de rol van bouwstenen) op basis van 

de meest recente versie van het Koersdocument.

Bestuurlijk 05-11-2020 Vaststellen van het Koersdocument en wens van aanbieders om 

gezamenlijk een voorstel te doen voor de ambitie (de “lat”) voor de afbouw 

van bedden en ambulantisering.

Ambtelijk 19-11-2020 Keuzes in sturing en monitoring (de “lat”) en een eerste uitwerking van de 

bekostiging.

Bestuurlijk 26-11-2020 Bespreking van gezamenlijke “lat” van de aanbieders mbt de ambities.
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Resultaat: Koersdocument

 Onderwerpen Koersdocument:

 De doelgroep

 De gezamenlijke visie en ambitie en randvoorwaarden

 Rollen en verantwoordelijkheden in het verbijzonderde 

toegangsproces

 De samenwerking tussen aanbieders en tussen aanbieders 

en gemeenten

 Contouren voor de bekostiging

 Basis voor de uitwerking van de aanbesteding
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Marktconsultatie 16-10 en 

kostprijsonderzoek

 Onderwerp: toekomstige productstructuur en tarieven in 

relatie tot het anders organiseren van de dienstverlening 

binnen het segment. 

 De resultaten zijn meegenomen in het kostprijsonderzoek 

van HHM. 

 Uitkomst HHM: bouwstenen waarmee de tarieven binnen 

segment 1 kunnen worden onderbouwd.
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Proces tot nu toe en vraag



Proces tot nu toe (1)
Keuze voor één aanbesteding voor het hele segment

 Eerdere insteek: bedden en ambulante trajecten los van elkaar aan 

besteden. Maar past niet bij de ambities van het Koersdocument.

 Voordelen van één aanbesteding:

 Relatie tussen ambulante hulp en bedden gemakkelijker gelegd

 Past beter bij partnerschap

 Gezamenlijk verantwoordelijkheid kan beter worden vormgegeven

 Samen ontwikkelen is hierdoor veel gemakkelijker

 Programma van eisen en definitie van de scope zo goed als gereed.
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Proces tot nu toe (2)
Keuzes met betrekking tot de tariefstructuur

 Eerdere insteek: aanbieders vrij laten om (op basis van  

bouwstenen HHM) een aanbod te doen zonder vooraf 

vastgestelde tarieven of productbeschrijvingen → niet 

objectief vast te stellen of tarieven passend en reëel zijn.

 Gemaakte keuzes: 

 Vertreksituatie per 1-1-2022: vast houden aan bestaande 

bedden en ambulante behandelingen met een maximum 

tarief.

 Vanaf 2022 max 2 jaar gezamenlijk door ontwikkelen van 

een passende bekostiging. 
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Vragen voor marktconsultatie 23 april
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1. Is de voorgestelde vertreksituatie acceptabel voor u (met het oog op 

de ontwikkeling van een nieuwe, beter passende bekostiging)?

2. Welke input kunt u meegeven op de voorgestelde vertreksituatie?

3. Indien de huidige vertreksituatie onacceptabel is (of gedeeltelijk), 

welke alternatieven heeft u hiervoor?



Kaders marktconsultatie
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 Belangrijkste ambitie: sterke afname uithuisplaatsingen →

verschuiving van behandeling met verblijf naar opname vervangende 

behandeling → maatwerk per casus

 Segment indeling en Koersdocument staan vast 

 Koepelcontract

 Alle zorgvormen in 1 contract

 Duidelijkheid tarieven

 Gezamenlijke doorontwikkeling bekostiging

 Tijdspad (implementatie gereed op 1 januari 2022)



Bijlagen vertreksituatie
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 Bijlage minimumeisen segment 1

 Bijlage scope van segment 1

 Bijlage maximum tarieven en beschrijving producten segment 1

 huidige openbare tarieven in Noord Limburg en Midden-Limburg Oost (2 

uitzonderingen)

 beschrijvingen op basis van Nza (bedden) of Nji (ambulant)

 maximum tarieven: aanbieder doet prijsaanbod op of onder de max

 in principe alleen geldig voor de 1e 2 jaar

 Bijlage Bekostiging en tarieven segment 1

 Nadere toelichting op maximumtarieven

 Gewogen gemiddeld tarief voor bedden per aanbieder



Bijlagen doorontwikkeling 

bekostiging
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 Bijlage Bekostiging en tarieven segment 1

 Budgetafspraken

 Herijkingsonderzoek 1e 2 jaar

 Noodzaak tot openheid qua onderbouwing huidige tarieven

 Inbreng van creatieve, innovatieve oplossingen en passende 

tariefstructuur

 Bijlage bouwstenen

 Overzicht van bouwstenen als basis voor de doorontwikkeling



Aanpak 23 april en vervolg



Aanpak 23 april
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 Uw input op de gestelde vragen graag vooraf schriftelijk indienen 

uiterlijk 19 april 17.00 uur.

 Max 1 A4 in Word.

 Adres: info@sdln.nl

 Neem een korte en bondige toelichting op uw belangrijkste punten 

mee naar de sessie van 23 april.

 Werkvorm lichten we verder toe op 23 april.

mailto:info@sdln.nl


Bijlagen op een rijtje
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De genodigden ontvangen ter voorbereiding 23 april:

 Deze presentatie

 Link naar de verslagen van de overleggen van 2020

 Link naar Koersdocument

 Minimum eisen in concept

 Scope in concept

 Bekostiging en tarieven segment 1

 Maximumtarieven en beschrijving producten segment 1

 Bijlage bouwstenen



Vervolg
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Uiterlijk 24 mei:

 Publicatie verslag

 Vervolgplanning



Vragen?


