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Opening en voorstelronde 

De voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet iedereen welkom bij deze digitale 

werksessie via Teams. Er is een presentatie, die nog gedeeld zal worden met de deelnemers. 

Er volgt een korte voorstelronde. Ruud Jacobs vervangt Veronique Zeeman. 

 

Spelregels marktconsultatie 

De voorzitter licht de marktconsultaties kort toe en de werkwijze van de digitale werksessie. 

De verslagen van de consultaties worden gedeeld op de site van MGR; alle aanbieders moeten van 

dezelfde informatie op de hoogte kunnen zijn en input kunnen geven. De aanbieders – ook als zij niet 

deelnemen aan de werksessie – worden nadrukkelijk uitgenodigd op de verslagen te reageren. 

Deelname aan de werksessie betekent niet dat men een opdracht krijgt; het gaat echt om 

meedenken. De aanbesteding wordt zeer waarschijnlijk gepubliceerd op 1 februari 2021. Ter 

voorbereiding daarop wordt dus nu de markt geconsulteerd. De productbeschrijvingen moeten klaar 

zijn op 1 oktober a.s. zodat kostprijsonderzoek kan plaatsvinden. 

 

Stand van zaken project 

Noord-Limburg gaat gezamenlijk inkopen, als één regio. Het betreft alle maatwerkvoorzieningen voor 

Wmo, Jeugd en Participatie. Er wordt aanbesteed, in plaats van het huidige Open House. Nu krijgt 

elke partij die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen een contract; bij aanbesteding kan het zijn dat 

het aantal aanbieders op onderdelen wordt gemaximeerd. De regio is er nog niet uit hoe dat eruit 

gaat zien voor het subsegment groepstrainingen. De eerste insteek is niet per se een limiet, omdat 

bepaalde vormen van belang kunnen zijn. Er wordt – ook voor het segment ambulant, waar dit een 

onderdeel van is - gewerkt met twee percelen: een perceel regionaal, waarbij een beperkter aantal 

grotere aanbieders gecontracteerd zal zijn en een perceel lokaal, met een groter aantal 

gecontracteerde aanbieders. Op het regionale perceel worden specifieker afspraken per aanbieder 

gemaakt en vindt intensiever leveranciersmanagement plaats. 
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Er zal gewerkt gaan worden op basis van trajecten, dat is de basiseenheid. Een traject betreft een 

enkelvoudig product, zoals ‘begeleiding individueel’. Daar zal een aantal trajectvormen in ontstaan. 

Meestal zal er sprake zijn een van prijs per uur (P). Ook is opgenomen de hoeveelheid, het aantal 

keren per week en doorlooptijd (Q). Gemeenten kiezen daarbij zelf om dat om te zetten naar 

‘plekken’, dat geldt vooral voor het perceel regionaal. De systematiek is het aantal kinderen dat in 

een jaar behandeld kan worden. 

 

Gemaakte keuzes in het segment ambulant 

In het segment ambulant zijn er vier subsegmenten: begeleiding/behandeling, GGZ, dyslexie en 

behandeling groep/groepstraining. Logeren is verplaatst naar het segment wonen. Het gaat om 

meerjarige contracten, waarbij wordt gestuurd op het ontwikkelpotentieel; wat wil men met elkaar 

bereiken in de komende jaren en wat voor soort hulp is daarvoor nodig? Daarop wordt een 

aanbieder gekozen, in overleg wordt gekeken wat dat betekent voor de duur van het traject en de 

intensiteit. De toegang bepaalt uiteindelijk en mag verwijzen, dat gaat in overleg met een aanbieder. 

Er wordt dus regie gevoerd op de doelen en de mate waarin kan per gemeente verschillen. 

 

Context subsegment behandeling groep en onderzoeksvragen 

Of groepstraining? De regio worstelt met de definiëring. Groepstraining wordt gezien als het 

verlengde van groepstrainingen zoals sova-trainingen en ‘kinderen in echtscheidingssituaties’. Er zijn 

groepstrainingen in het voorliggend veld – in te zetten zonder maatwerk, zoals een sova-training 

door een welzijnsorganisatie – maar hier worden maatwerkvoorzieningen bedoeld, waarvoor een 

indicatie nodig is. Dit is de afbakening enerzijds, anderzijds is die er ook met segment 3 

(dagbesteding en dagbehandeling). De regio is in dezen benieuwd naar input van de aanbieders. In 

de voorbereidende notitie staan enkele voorbeelden. Is het duidelijk wat de afbakening is met het 

voorliggend veld en deze groepstrainingen, en met segment 3? 

Een aanbieder vindt het helder. Bij segment 4 gaat het om ambulante behandeling, waarbij 

groepsaanbod wordt ingevoerd in het ambulante behandelaanbod en bij segment 3 om 

dagbehandeling. In de gespreksnotitie is het soms zoeken naar waar het precies over gaat; bij 

‘conceptcriteria behandeling groep’ staat training, maar het gaat over behandeling.  

De voorzitter antwoordt dat de regio training en behandeling ziet als verlengde van elkaar; in een 

training wordt behandeld, de behandeling kan een training zijn. Als training niet het juiste woord is, 

hoort de regio dat graag. Er dient echter een duidelijk onderscheid te zijn met segment 3, genaamd 

groepsbehandeling en dagbehandeling. 

De aanbieder geeft aan dat bij diens organisatie het een dagbehandeling en het ander 

groepsbehandeling heet. Er staat in de tekst: gericht op zowel kinderen als ouders. Er zijn echter ook 

behandelingen en trainingen die zich meer richten op de een of de ander. Ook wordt evidence-based 

volgens het NJi aangegeven; men kan evidence-based werken in groepsbehandeling op grond van 

bewezen principes, of alleen met door het NJi als evidence-based geclassificeerde methodieken. Dit 

laatste is een nauw kader, dan valt vrijwel alles af. De omschrijving best practice is een mogelijkheid; 

op basis van algemeen werkende principes kan men best practice ontwikkelen en als die goed werkt, 

kan een lang en duur traject volgen bij het NJi om het evidence-based te krijgen. Wat daar evidence-

based is, zijn zaken die al jaren ergens worden toegepast. Van een organisatie die zelf iets heeft 

ontwikkeld en dat aanbiedt, mag verwacht worden dat deze de resultaten van het traject meet. 
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Een andere aanbieder vindt ook dat niet alleen NJi-evidence-based-zaken gecontracteerd zouden 

moeten worden. Het is wel nodig kritisch te blijven kijken naar criteria. 

Een volgende aanbieder wijst erop dat er in de jeugdzorg maar heel weinig methoden volledig 

evidence-based zijn; er zouden er niet veel overblijven. Men moet bekijken of iets in de praktijk 

werkt. Harde cijfers kan men in de zorg vaak niet leveren; het is toch werken met mensen. 

De voorzitter vat samen dat de regio nu NJi heeft opgenomen en daarmee veel uitsluit. Dat criterium 

kan vervangen worden door best practice of evidence-based. Alleen evidence-based opnemen, zou 

ook zou betekenen dat innoveren niet meer mogelijk is.  

Gemeente Venlo beaamt dat best practice kan worden toegevoegd. Daarnaast dienen duidelijke 

kwaliteitseisen te worden afgesproken. 

Conclusie: evidence-based of best practice kan worden opgenomen. Zorg heeft niet altijd de 

gewenste effectiviteit, maar daar moet wel altijd naar gestreefd worden. 

 

Een aanbieder vraagt met welke productcode dit subsegment kan worden vergeleken. In de diverse 

regio’s wordt dagbehandeling door de organisatie anders genoemd en dat is verwarrend. Spreker 

vraagt zich ook af hoe men hier in de toekomst praktisch mee om moet gaan; veel 

groepsbehandeling zit al in dagbehandeling en ook in ambulante zaken. Er is een enorme diversiteit 

aan trainingen die binnen groepsbehandeling vallen, afhankelijk van onder andere de diagnose. De 

ene groepstraining kan twee weken duren en een andere drie maanden 

De voorzitter antwoordt dat het product nu valt onder de productcodes voor behandeling groep 

licht/midden/zwaar. Er zit ook een stukje in het GGZ-gedeelte, maar het is de vraag of dat onderdeel 

moet worden meegenomen of apart blijft, zoals nu het geval is. De regio heeft zo goed mogelijk 

geprobeerd de cijfers op een rij te krijgen, maar juist voor het segment groepsbehandeling was dat 

niet te doen; een sova-training in het voorliggend veld, kan bijvoorbeeld als maatwerkvoorziening 

een heel specifieke sova-training voor autisten zijn. Dat wordt hier bedoeld. Het zit in de ‘bulk’ van 

wat nu allemaal groepsbehandeling wordt genoemd en heeft geen specifieke productcode. 

Een aanbieder merkt op dat er straks een indicatie kan zijn voor ambulante behandeling, waar een 

arrangement voor is voor een bepaald bedrag, of een indicatie voor individueel ambulant, voor 

behandeling groep licht/zwaar/midden. Dat kan worden opgeknipt in verschillende 

deelarrangementen, of meer globaal blijven. Dat laatste betekent wat meer eigen inzicht en 

verantwoordelijkheid voor de zorgaanbieder en minder overleg over elke aparte indicatie; dat 

scheelt bureaucratie en gedoe voor de hulpverlener. Het meer stratificeren geeft de gemeente meer 

sturingsmogelijkheden.  

De voorzitter antwoordt dat daarin al keuzes zijn gemaakt: in wat onder segment 3 valt, zit ook de 

behandeling, dat is een integraal product. Alles dat – bij de vorige aanbieder en wellicht ook bij 

andere aanbieders - groepsbehandeling is, is één product. Het gaat nu om echt aparte trainingen; 

een kind gaat bijvoorbeeld op woensdagmiddag naar de aanbieder toe, krijgt daar twee uur een 

groepstraining en gaat weer naar huis. 

Een aanbieder vraagt of er een aparte indicatie moet worden aangevraagd, voor een ambulante 

cliënt die daarnaast een groepstraining wordt aangeboden.  

De voorzitter antwoordt dat daar inderdaad dan een aparte indicatie voor aangevraagd moet 

worden. 
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Een andere aanbieder vindt de genoemde voorbeelden verhelderend. Het zou een waardevolle 

toevoeging zijn om die mee te nemen in de beschrijving. 

De regio wil het volgende beeld van groepstrainingen toetsen: een training kent een vooropgesteld 

programma, bijvoorbeeld acht bijeenkomsten van twee uur en dan nog een met ouders erbij. In de 

eerste training gaat het vooral om voorstellen aan elkaar, de tweede keer wordt specifiek op iets 

gericht, zo wordt de training opgebouwd. Er zal dan natuurlijk ook wel naar de individuele 

deelnemers gekeken worden, maar in principe wordt er een vooropgesteld programma gevolgd. 

Een aanbieder geeft aan dat de organisatie zoiets niet kant en klaar in het pakket heeft, maar 

naschoolse dagbehandeling aanbiedt.  

De voorzitter antwoordt dat dat onder segment 3 valt. Zij vraagt of er op het vlak van trainingen zoals 

nu wordt bedoeld, iets mist in het aanbod. Er moet natuurlijk niet iets gecreëerd worden, als daar 

geen behoefte aan is. Bestaan er dergelijke varianten die jeugdigen nodig hebben en die ook passen 

binnen de doelgroep van de aanbieder, of misschien beter passen bij een andere aanbieder, of in 

combinatie? Ook daarin is de regio nog zoekende. 

Een aanbieder geeft aan dat diens organisatie ook geen losse groepstrainingen aanbiedt; het aanbod 

is geïntegreerd. Dat geldt ook voor twee andere aanbieders. Als er min of meer ‘losse’ trainingen 

worden gevolgd, is dat in het bredere kader van de behandeling en is het toch altijd maatwerk, 

gericht op de groep of op het individu. 

Besproken wordt dat er trainingen bestaan als Girls’ Talk, Kinderen in de knel of sova-trainingen, die 

zowel aangeboden (kunnen) worden in het voorliggend veld als tijdens behandelingstrajecten. 

Een aanbieder vindt het woord ‘training’ verwarrend, bij diens organisatie wordt altijd gesproken van 

behandeling, ambulant dan wel via verblijf. Een andere aanbieder beaamt dat. Het woord training 

wordt vaak gebruikt in het voorliggend veld en drukt geen behandelingskarakter uit. 

De voorzitter concludeert dat ‘training’ de lading niet dekt. De afbakening kan ‘groepsbehandeling’ 

zijn in segment 4 en (naschoolse) dagbehandeling in segment 3. 

 

Een aanbieder wijst op de oude definitie van de zorgverzekeraars: behandelen is het aanleren van 

nieuwe vaardigheden, begeleiden of trainen is het versterken en vergroten van reeds aanwezige 

vaardigheden.  

De voorzitter herkent dit in de huidige productbeschrijving van begeleiding en behandeling. Zij 

verwacht dat de doelgroep veel zwaarder is bij trainingen zoals waar het nu om gaat, als het in het 

kader van een maatwerkvoorziening als deel van een behandeling wordt aangeboden. (vergelijking: 

sova-training voor een groepje leerlingen van een basisschool, en zo’n zelfde training voor een groep 

kinderen met flink autisme). 

Een andere aanbieder merkt op dat onderscheid maken belangrijk is, maar dat ‘behandeling’ 

zwaarder of ingewikkelder lijkt dan ‘begeleiden’, terwijl het begeleiden van complexe situaties ook 

een vorm van zwaarte is. Die discussie is vaker gevoerd en er staat al het een en ander van op papier, 

dat nu van nut kan zijn.  

De voorzitter geeft aan dat er vaak sprake is van zowel behandelings- als begeleidingselementen, 

vandaar de overkoepelende naam ‘groepstraining’. Desgevraagd licht zij toe dat er straks een 

productcode binnen segment 4 komt voor dergelijke activiteiten. (‘subsegment’ wordt nu gebruikt, 

maar kan men vergeten). Zij benadrukt dat segment 3 zowel dagbesteding als dagbehandeling 

omvat, onderwijs- of kinderopvanggerelateerd. Bij dagbesteding kan dat bijvoorbeeld de 
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woensdagmiddag of de zaterdag zijn of de naschoolse dagbesteding, maar ook schoolvervangende 

dagbehandeling of naschoolse dagbehandeling. Groepstrainingen die nu aan de orde zijn, hebben 

niet per se een raakvlak met het onderwijs en passen daarom niet in segment 3. 

 

Een aanbieder vindt het van belang dat de segmenten niet te veel overlappen. Door deze discussie 

en de voorbeelden van de voorzitter, wordt een en ander wel duidelijker. 

Afgesproken wordt dat de aanbieders bij de regio concrete voorbeelden aangeven van trainingen 

waarover het nu gaat. (actie) Ter plekke worden onder andere Adventure Therapie, creatieve 

therapieën in groepsvorm, groepsbehandeling vaders en zonen en oudertraining geweldloos verzet 

genoemd. Het gaat nu meestal wel om maatwerkvoorzieningen, met indicatie. 

 

De voorzitter vraagt in het kader van definiëring hoe dergelijke trainingen omschreven zouden 

kunnen worden en welke aspecten daar in elk geval in moeten terugkomen. 

Ook de deelnemers vinden dat lastig. Voor een kind dat een training volgt vanuit de kliniek, is het 

geen separaat product en voor een kind dat dit vanuit ambulante begeleiding doet, wel. Dat dient 

dan heel goed gedefinieerd te worden, wellicht begeleid door een stroomschema. 

De voorzitter geeft aan dat er een stapelingsmatrix wordt gemaakt, om inzichtelijk te maken welke 

producten wel en niet tegelijkertijd ingezet kunnen worden. Ook wordt duidelijk omschreven wat bij 

dagbehandelingsproducten en verblijfsproducten in- en exclusief is. Als een training deel uitmaakt 

van een totaalpakket, kan het niet nog eens apart geïndiceerd worden. 

Een aanbieder wijst erop dat dit nu allemaal exclusief is; er dient dus heel goed gekeken te worden 

naar de tariefstelling.  

De voorzitter antwoordt dat in andere sectoren al vaker op die manier wordt gewerkt; vooral voor de 

GGZ wordt dit wel een omschakeling. 

 

Een aanbieder noemt ambulante cliënten die individueel behandeld worden, maar voor bepaalde 

aspecten een sociale context nodig hebben en daarom in een groepstraining deelnemen, en kinderen 

die niet vanuit een bepaalde behandeling deelnemen. Bij de eerste is er sprake van behandeling, bij 

de tweede groep van training.  

De voorzitter ziet daarin een afbakening. In de beschrijving moet in elk geval de sociale component 

en complexiteit een rol spelen, bij de keuze voor het groepsaanbod. 

Een aanbieder vult aan dat daarbij bekeken kan worden of het gaat om enkelvoudige of meervoudige 

vragen. Ook moet goed bekeken worden naar het onderscheid als een organisatie in het voorliggend 

veld een bepaalde training geeft, of een zorgaanbieder. Girls’ Talk wordt bijvoorbeeld gegeven vanuit 

het CJG, maar wordt ook aangeboden door Koraal en dan is het een maatwerkvoorziening. 

De voorzitter vraagt om input ter duiding van dat verschil.  

Een andere aanbieder geeft als voorbeeld het inzetten van Girls’ Talk in het onderwijs, om meisjes 

wat meer wereldwijs te maken. Dat is een ander verhaal dan wanneer deze training wordt ingezet 

binnen de kliniek, voor loverboy-slachtoffers met ernstige klachten. 

De voorzitter vraagt of er naast complexiteit nog meer duidingsmogelijkheden zijn, ter afbakening. 

Een aanbieder wijst erop dat het om de vraag gaat en niet om het aanbod/product. De zorgvraag 

bepaalt de inzet. Bij behandeling kan Girls’ Talk een behandelcomponent zijn, terwijl het in het 
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voorliggend veld laagdrempeliger is en meer als preventie wordt ingezet. Dus de vraag bepaalt waar 

en hoe een training wordt ingezet en wellicht ook het opleidingsniveau van degene die hem geeft. 

  

De voorzitter informeert naar wat men mag verwachten van de opleidingseisen van medewerkers 

die een training uitvoeren. 

Deelnemers geven aan dat dit niet zo eenvoudig te duiden is. Een hbo’er met jaren ervaring, heeft 

vaak meer kennis en kunde dan iemand met wo, met beperkte werkervaring. Ook de 

behandeldoelen spelen een belangrijke rol. 

De voorzitter bespreekt dat in de Wet op de jeugdzorg de norm van verantwoorde werktoedeling 

staat, die vooral ingaat op SKJ-registratie. De regio werkt bij behandeling alleen met SKJ- en/of BIG-

geregistreerden, niet met mbo’ers of mensen zonder de benodigde opleiding (uitgezonderd 

vaktherapeuten). Moeten er voor trainingen gradaties worden opgenomen, zoals 

licht/midden/zwaar en opleidingseisen aan directe behandelaar, zoals hbo, wo of wo+? De regio sluit 

mbo’ers uit, omdat die veelal moeten werken onder verantwoordelijkheid van een hbo’er of wo’er 

maar dan wel als zzp’er een contract hebben. Dat betekent dat er natuurlijk ook weleens mensen 

worden uitgesloten die zeker uitstekende zorg leveren, maar de ‘cowboys’ zal men toch moeten 

weren. De voorzitter begrijpt dat trainingen bij de deelnemende aanbieders eigenlijk alleen met hbo- 

en wo-geschoolden werken. Er is altijd een regiebehandelaar betrokken (wo of wo+), waardoor het 

opleidingsniveau geborgd is. Ervaringsjaren meenemen is een optie, maar dient geen voorwaarde te 

zijn; als iemand met ervaring vertrekt, kan het product niet meer uitgevoerd worden. Men mag ervan 

uitgaan dat iemand die een vereiste opleiding heeft gevolgd, de uitvoering kan doen.  

 

Een aanbieder merkt op dat de normen van de regio zwaarder zijn dan die voor verantwoorde 

werktoedeling in de wet; daarin mag een mbo’er zaken uitvoeren, als er een SKJ’er nabij is en de 

eigen beslissingsbevoegdheid beperkt is.  

De voorzitter geeft aan dat de regio daarom onderscheid wil maken tussen begeleiding – inzet 

mbo’er wel mogelijk - en behandeling. Er zijn nu 170 gecontracteerde aanbieders en dat is erg veel, 

door strengere kwaliteitseisen zal dat afnemen. 

Het contracteren van mbo’ers, die dus moeten werken onder verantwoordelijkheid van een 

hogeropgeleide, is een vreemde constructie. De eisen gaan inderdaad wat verder dan de wet; de 

regio wil geen organisatie contracteren die niet zelf eindverantwoordelijk is. 

Een andere aanbieder vindt dat er uiteindelijk niet verandert, omdat men dan gaat werken met 

onderaannemerschap. Dezelfde mensen blijven het werk uitvoeren, alleen op papier zijn er minder 

contracten. Spreker pleit ervoor vooral te kijken naar de kwaliteit van de organisaties. Kwaliteit is te 

meten aan de hand van de resultaten van behandelingen, of de vooropgestelde doelen behaald 

worden. 

Een volgende aanbieder denkt dat aanbieders in de knoei komen als een mbo’er een bepaalde 

training niet meer mag geven, waar zij dit nu binnen de organisatie wel geborgd hebben. Er zijn ook 

mensen met mbo die een opleiding volgen tot behandelaar of therapeut en dus nog geen diploma 

hebben, maar onder regievoering van een collega al wel zaken mogen uitvoeren. 

Een aanbieder beaamt dat. Deze mensen werken onder supervisie en doen ervaring op, als de eis 

minimaal hbo is, zouden zij niet meer ingezet kunnen worden. 
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De voorzitter concludeert dat de aanbieders de suggestie doen om het volgende op te nemen: hbo, 

of in opleiding tot hbo en onder supervisie. 

 

Een aanbieder raadt aan mee te nemen hoe straks wordt omgegaan met basis-GGZ aanbieders, die 

voor enkele uren een psychiater inhuren en daardoor SGGZ (specialistische GGZ) kunnen aanbieden. 

 

De voorzitter licht toe dat er een verslag wordt gemaakt, dat op de site van MGR wordt gepubliceerd. 

De deelnemers en andere aanbieders kunnen daarop reageren, zij benadrukt dat vooral ook te doen. 

 

Vervolgafspraken 

Volgende week volgt de tweede en laatste werksessie voor dit onderdeel. De regio stuurt vooraf 

weer een gespreksvoorbereiding en daarnaast een voorlopige versie van de productbeschrijvingen. 

Als het verslag – eventueel in concept – dan al beschikbaar is, wordt dit ook meegezonden. 

 

Afgesproken is dat de aanbieders concrete voorbeelden aanleveren van trainingen, die zouden 

kunnen vallen onder de categorie die vandaag aan de orde was (‘groepstrainingen’). 

 

De voorzitter dankt de deelnemers voor hun input en sluit de bijeenkomst af omstreeks 12.05 uur. 

 

 


