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Opening 

De voorzitter opent de derde, digitale, sessie om 13.05 uur en heet iedereen welkom. Er volgt een 

korte voorstelronde. Het verslag van deze sessie komt op de website. Reacties daarop zijn mogelijk 

tot twee weken na publicatie.  

 

Korte terugblik aanbiederssessie 2 

De voorzitter resumeert dat in de vorige sessie is gesproken over de te behalen resultaten en de 

KPI’s. Er wordt nog gekeken welke KPI’s aansluiten bij de reeds aanwezige informatie en wat er moet 

worden toegevoegd. De aanwezigen hebben geen vragen of opmerkingen over de inhoud en de 

opzet van de vorige sessie. 

  

Te behalen resultaten: inventarisatie termijnen/doorlooptijden 

De voorzitter geeft aan dat bij de KPI’s een aantal termijnen zijn genoemd. Het sturen op 

doorlooptijden is immers een belangrijk onderdeel van de af te spreken trajecten en sluit aan op de 

inhoudelijke doelen. Het is de bedoeling dat de kinderen in dit segment terugkeren naar de reguliere 

voorzieningen en men wil sturen op doorlooptijden om hun ontwikkelpotentieel te kunnen bereiken. 

De voorzitter informeert naar de doorlooptijden in de verschillende subsegmenten.  

 

Een aanbieder heeft de indruk dat bij de KPI’s de termen gemiddeld en maximaal door elkaar lopen. 

De voorzitter licht toe dat het de bedoeling is om bij naschoolse dagbesteding (2c) maximale 

termijnen te hanteren in plaats van gemiddelden aangezien er binnen gemiddelden veel fluctuatie 

kan bestaan. Voor de andere vormen is daarin nog geen keuze gemaakt.  

 



 
 

 

   
 
 

2 

Een andere aanbieder stelt dat voor een aantal segmenten een termijn van zeven maanden of een 

jaar niet haalbaar is. Er is een tweedeling. Voor sommige kinderen lukt de dagbehandeling wel 

binnen deze termijnen. Andere hebben jaren nodig. Een mbo-entreetraject duurt anderhalf jaar.  

De voorzitter kan zich voorstellen dat er een verschil is tussen de werkelijke situatie en de situatie 

waarin gebruik wordt gemaakt van mogelijkheden om die tijd te verkorten. Hij informeert wat een 

realistische doorlooptijd is en wat daarvoor de randvoorwaarden zouden zijn.  

 

Een aanbieder merkt op dat bij een duidelijk behandeltraject de begin- en eindtijd goed kunnen 

worden gekaderd. De IHG-methodiek is bijvoorbeeld na zeven tot negen maanden afgerond. Maar 

het product Ontwikkelgroep is bedoeld voor jonge kinderen die nog niet naar school kunnen. Het is 

een weg naar een vorm van onderwijs en sommige kinderen hebben daarvoor meer dan zeven 

maanden nodig. Daarbij kan het ook gebeuren dat ze nog niet in aanmerking komen voor een school 

omdat ze te jong zijn.  

De voorzitter verduidelijkt dat op dit moment bij de sub-segmenten 1a tot en met 1c nog geen 

termijnen zijn genoemd vanwege de leeftijdsgrens. Daar zal men dus meer op leeftijd sturen. Men 

wil dat die kinderen als ze leerplichtig zijn, kunnen instromen in passend onderwijs. Voor de 

subsegmenten 2a en 2b geldt een termijn van zeven maanden en voor 2c een termijn van twaalf 

maanden.  

Een andere aanbieder geeft aan dat er bij subsegment 1b al duidelijk wordt gestuurd op instroom in 

onderwijs zodra kinderen een bepaalde leeftijd bereiken.  

 

Een aanbieder wijst op Brabantse regio’s die bij een aantal producten maximale termijnen hebben 

gesteld van zes, negen of twaalf maanden. Gemeenten hebben daarna de behoefte om bepaalde 

trajecten te verlengen, maar dat mag niet meer vanuit die systematiek. Daarom raadt deze 

aanbieder aan om de systematiek zo in te richten dat daarmee het doel makkelijker in plaats van 

moeilijker haalbaar is.  

De regio heeft contact met de Peelgemeenten en zal dit punt met hen bespreken.  

 

Binnen de eigen organisatie ziet de aanbieder een breed beeld. Bij de zorg-onderwijstrajecten 

kunnen sommige jongeren al binnen tweeënhalf of drie maanden instromen in het onderwijs. 

Vervolgens blijft de organisatie een achtervang, kan deze ambulant nog worden betrokken voor 

begeleiding, of kan de zorg helemaal vervallen. Andere trajecten duren anderhalf jaar. Dat zijn 

doorgaans trajecten waarbij inzet van andere partijen de doorlooptijd waarschijnlijk aanzienlijk kan 

verkorten. Afgelopen jaar waren er bij de aanbieder vier jongeren bij wie dit speelde. Desgevraagd 

licht de aanbieder toe dat zij vooral aan systeembegeleiding doet op ambulant begeleidingsniveau en 

individueel kindniveau en enkel vaktherapie biedt. Er is strategisch voor gekozen om geen andere 

vormen in te richten omdat daarvan al voldoende aanbod is bij andere partijen. Zorg-

onderwijstrajecten zijn doorgaans vrij prijzig omdat er veel nabijheid moet worden geboden op 

individueel niveau of groepsniveau. Bovendien gaat het om onderwijscompenserende zorgtaken. Als 

er andere partijen bij worden betrokken, wordt het een opeenstapeling. Het gaat bij deze aanbieder 

specifiek om de samenwerking met een andere organisatie. Er ligt een kans om door meer 

samenwerking de trajecten in te korten en effectiever te maken. Van belang is dat daar regie op 

wordt gevoerd. Wie bepaalt welke andere partij erbij betrokken wordt? De aanbieder, de 
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gezinscoach, het onderwijs, het samenwerkingsverband? Ieder doet z’n eigen trajecten en er is op dit 

moment nauwelijks samenwerking.  

De voorzitter concludeert dat men de zorg slim moet organiseren. Stapelen wil men inderdaad zoveel 

mogelijk voorkomen. De aanbieder geeft aan dat een aantal jongeren uit Brabant nu per taxi naar 

school gaat in een Limburgse plaats. Bij een aantal van deze trajecten was een aanbieder uit Brabant. 

Dergelijk onderaannemerschap is niet vanzelfsprekend.  

 

Een aanbieder is van mening dat hier ook een regiefunctie voor de consulenten ligt: zij krijgen bij de 

aanmelding een beeld van de jongere en kunnen kijken welke arrangementen en partijen nodig zijn 

om tot een goed zorgpakket te komen. Met meerdere partijen kan soms, door een korte stapeling, 

een korter traject worden doorlopen. Een kleine stapeling is aanvaardbaar om een langere 

doorlooptijd te voorkomen. Soms is er even wat nodig van andere partijen om tot een goede basis te 

komen; bijvoorbeeld een psychiater. Daarbij moet iemand de regie pakken en aangeven welke 

partijen nodig zijn en hoe dat wordt georganiseerd.  

De regio informeert waar dan de verantwoordelijkheid ligt als het doel niet wordt gehaald.  

De aanbieder ziet dat als samenspel tussen de consulent en de partij waar de beschikking in eerste 

instantie heen is gegaan. Men werkt gezamenlijk naar één doel.  

De regiovconcludeert dat de partij die de eerste of de grootste beschikking krijgt verantwoordelijk is 

en de consulent inschakelt als tijdelijke ondersteuning nodig is.  

De aanbieder geeft aan dat er altijd samenspraak zal zijn met de consulenten aangezien zij een 

beschikking moeten afgeven. Tevens zal er overleg zijn met de partij die tijdelijk wordt ingeschakeld 

om af te stemmen wat de inzet moet zijn en hoe die partij tot het resultaat komt. Als die partij 

terugkoppelt dat het niet lukt, wordt dit teruggegeven aan de consulenten. Men houdt afstemming 

met elkaar.  

De regio verduidelijkt dat men situaties wil voorkomen waarin partijen naar elkaar wijzen als het 

misgaat. Regio Noord-Limburg concludeert dat de aanbieders meer willen samenwerken, waarbij 

beschreven zou moeten worden wie de regiefunctie op zich neemt.  

 

De voorzitter informeert waarom, los van de regievoering, de samenwerking op dit moment 

onvoldoende lukt.  

Een aanbieder stelt dat alle partijen vanuit hun eigen perspectief denken. De 

beschikkingssystematiek nodigt hen daartoe uit. Bij de pilot Hendig (Peel en Maas) probeert men de 

zorg te verlenen die het beste is voor de cliënt en komt men gezamenlijk tot snelle oplossingen. Maar 

bij de andere trajecten die al lopen, is de verbinding minimaal en spelen meerdere belangen. Men 

zoekt er vooral partijen op waarmee al een partnerschap bestaat en die onder dezelfde groep vallen. 

Daarom is aan Peel en Maas gevraagd om de regie te regelen, maar de gemeente wil dat partijen dit 

onderling regelen.  

De voorzitter deelt mee dat het thema regie de aandacht heeft. In de regio is een heidag gepland 

over dit thema. De aanbieders worden gevraagd om daar verder over na te denken zodra er meer 

helderheid is over de regie. Een aanbieder verwacht, op grond van ervaringen met Hendig, dat 

betere samenwerking inderdaad mogelijk is. Door gezamenlijk casussen te bespreken, wordt 

iedereen gedwongen om na te denken over het uiteindelijke doel en een effectief aanbod. Zo 

ontneemt men partijen hun eigen agenda’s en eigen belangen. Het gesprek gaat immers om de 
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cliënt. Zo’n dialoog biedt kansen. Dat is ook de kracht van Hendig. Die systematiek zal echter niet 

voor elke casus geschikt zijn.  

 

Een aanbieder merkt op dat er tot nu toe vooral is gesproken over samenwerking tussen 

maatwerkvoorzieningen onderling. De regiehouder zou echter ook een rol moeten hebben in 

afschaling naar een voorliggend veld. Soms is er iemand nodig die het voorliggend veld duidelijk 

maakt dat een kind daar wel klaar voor is. Het voorliggend veld houdt ook casussen tegen omdat ze 

te zwaar zouden zijn. Als een kind niet welkom is in het onderwijs, is het vaak al hoog opgelopen en is 

er geen ruimte voor zorgaanbieders om oplossingen aan te reiken. In zulke situaties is er behoefte 

aan een neutraal persoon die een rol kan pakken.  

Een andere aanbieder deelt de mening dat het aan de regiefunctie is om na te gaan wat maatwerk is 

en wat naar het voorliggend veld kan. Verder noemt spreker een complexe casus waarin een 

medewerker van een zorgaanbieder de regie pakte, doch werd teruggefloten door de consulent 

wiens taak het eigenlijk was. De consulent had echter, ondanks herhaaldelijk aandringen, niets 

ondernomen en er was een vacuüm ontstaan. Het is dus van belang om duidelijk te omschrijven wie 

welke taken en rollen heeft.  

 

Een aanbieder sluit zich bij de vorige spreker aan en staat stil bij de criteria die aan de voorkant 

worden vastgesteld voor tussentijdse evaluatie en uitstroom. Een ‘harde’ KPI op maximale 

doorlooptijd leidt tot ‘cherry picking’. Niemand is erbij gebaat als de zorgaanbieders alleen de 

makkelijke cliënten willen. Gezamenlijk moet worden gekeken wat er nodig is voor een bepaald type 

cliënt en welke doorlooptijd in dat geval haalbaar is. In het ene geval zal dat maximaal twee 

maanden zijn en in het andere geval minimaal een jaar.  

De voorzitter verwijst naar de vorige sessie. Toen is aan de orde gekomen dat er op totaalniveau 

KPI’s worden vastgesteld. Daarnaast worden per casus concrete doelen en afspraken geformuleerd. 

De aanbieder verduidelijkt dat cliënten ook niet zijn gebaat bij een maximale doorlooptijd per 

persoon. Het gaat erom dat cliënten zo min mogelijk tijd doorbrengen in een niet-reguliere 

voorziening. KPI’s die te veel op termijnen focussen, brengen het risico met zich mee dat men een 

stuk inhoud verliest of verschillende grootheden met elkaar gaat vergelijken. Dat pleit voor een 

regierol bij de consulent zodat men gezamenlijk kan kijken wat nodig is. Het is dan echter lastiger om 

eenduidige productafspraken te maken.  

 

Een aanbieder komt terug op de vraag of het gaat om maximale dan wel gemiddelde termijnen. De 

voorkeur gaat uit naar gemiddelden zodat de lastige casussen gewoon kunnen doorlopen. Verder is 

voor de doorlooptijden ook relevant wat voor soort cliënten de zorgaanbieder heeft: het maakt 

verschil in hoeverre een cliënt al eerder allerlei zorgaanbieders heeft gehad. Werken met 

gemiddelden biedt de aanbieders intern meer ruimte. Medewerkers hoeven niet onder druk te 

worden gezet voor enkele procenten lastige en complexe casussen. Het levert ook veel winst op als 

bij de overgrote meerderheid het traject een halve of een hele maand eerder kan worden afgesloten.  

 

De voorzitter informeert wat er nog meer nodig is om te komen tot kortere doorlooptijden.  

Een aanbieder benadrukt dat de groepen binnen de verschillende segmenten heel divers zijn. Bij 

dagbesteding kan een deel van de cliënten al na enkele maanden afschalen of overstappen naar een 
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reguliere voorziening. Maar er is ook een groep waarvoor zwaardere hulpverlening kan worden 

voorkomen door langdurige dagbesteding. Jarenlange dagbesteding hoeft dus niet slecht te zijn. 

Door slechts één termijn te hanteren, doet men tekort aan die verschillen.  

Een andere aanbieder sluit zich daarbij aan. De voorzitter verwijst naar hetgeen hierover is 

besproken in eerdere sessies. Bij het afspreken van indicatoren om op te sturen, zal ook in beeld 

worden gebracht welke groepen onder dagbesteding vallen.  

 

Een aanbieder vindt dat de aanbieders zelf bij naschoolse dagbesteding kritisch genoeg moeten zijn 

om aan te geven dat cliënten in aanmerking komen voor doorstroming. Daartoe zouden bij de 

beschikking criteria moeten worden gesteld zodat vanaf het begin duidelijk is of het gaat om een 

kortdurende casus dan wel een langdurende casus die jaarlijks moet worden geëvalueerd. Het helpt 

om onderscheid te maken tussen kortdurende hulp naar reguliere voorzieningen dan wel langdurige 

(complexe of chronische) beperkingen.  

Een andere aanbieder vult aan dat het voor ouders meteen duidelijk is dat er naar een andere 

situatie wordt gewerkt indien ze aan het begin van het traject horen dat het kortdurend zal zijn. Dan 

is voor alle partijen duidelijk dat het slechts voor korte tijd is. Ouders vinden een naschoolse 

voorziening makkelijk. Maar de zorgaanbieders moeten dagbesteding bieden in plaats van 

dagopvang.  

Ook een volgende aanbieder constateert dat het voor ouders soms te vrijblijvend is: dagbesteding is 

een makkelijke naschoolse opvang. Daarom is het goed om er een termijn aan te stellen. In de 

tussentijd kunnen ze nadenken wat er mogelijk is zodat hun kind wel naar het voorliggend veld kan. 

Weinig kinderen bij de organisatie zijn al binnen een jaar weg.  

De volgende aanbieder pleit ervoor om te sturen op maximale effectieve zorg. In de praktijk blijven 

er nog ontwikkelkansen liggen. Maximale doorlooptijden mogen geen ultimatum worden, maar 

stimuleren wel om kritisch bij elk kind te kijken of alle kansen in de regio worden benut.  

 

De voorzitter had van één aanbieder al een schriftelijke reactie gekregen op de inventarisatie van 

termijnen. Hij verzoekt alle aanbieders om kwantitatief te kijken naar de huidige termijnen, reële 

(kortere) termijnen, en wat er nodig is om tot kortere termijnen te komen. In deze sessie zijn de 

toegang, regievoering en samenwerking genoemd. De aanbieders worden gevraagd om voor hun 

organisatie en hun doelgroepen (de segmenten 2a tot en met 3a), de vragen uiterlijk medio volgende 

week per mail te beantwoorden. Degenen voor wie medio volgende week niet haalbaar is, wordt 

verzocht om dit per omgaande met de voorzitter af te stemmen.  

 

Een aanbieder begreep dat er ook via de gemeenten data zouden worden opgehaald.  

De voorzitter verklaart dat dit lastig is omdat enkel de data vanuit de producten beschikbaar zijn. In 

de uitvraag staan alleen de producten “behandeling groep licht tot en met zwaar” en “begeleiding 

groep licht tot en met zwaar”. Er kan niet een-op-een worden vertaald naar doelgroepen.  

De aanbieder merkt op dat zorgaanbieders hetzelfde probleem ondervinden. Zij moeten dit ook 

verder uitzoeken. De voorzitter vraagt hen om een inschatting te maken die redelijkerwijs mogelijk is.  

 

Bespreken van inhoudelijke vragen 

De voorzitter legt de aanbieders een aantal vragen voor. 
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1. Wat kunnen aanbieders anders gaan doen, nu ze weten welke richting het ontwikkelpotentieel en 

de te behalen resultaten opgaan? Welke trends en ontwikkelingen zijn er die hierbij toegepast kunnen 

worden? 

Een aanbieder antwoordt dat de verwachtingen zowel naar cliënten als naar medewerkers duidelijk 

moeten worden gemaakt. Dat is een essentiële stap om verandering teweeg te brengen. Bij een 

cliënt die binnenkomt met het doel zo snel mogelijk toe te werken naar reguliere vrijetijdsbesteding 

is de scope anders dan bij een cliënt die binnenkomt voor zolang de indicatie geldig is.  

Een andere aanbieder sluit zich daarbij aan: het langetermijndoel van uitstromen naar een gewone 

bso of naar bijvoorbeeld een voetbalclub, staat niet op de voorgrond.  

 

Regio Noord-Limburg informeert of de gemeentelijke toegang een rol kan spelen door een langdurig 

perspectiefplan vast te stellen waarvan de zorgaanbieders onderdeel zijn.  

Een aanbieder bevestigt dat. Een andere aanbieder wijst erop dat de gemeente, mede vanuit de 

subsidies, verbindingen met het reguliere verenigingsleven heeft die de zorgaanbieders lastig kunnen 

leggen. Een derde aanbieder vult aan dat ook de gemeentelijke toegang de verwachtingen goed 

moet managen. Ouders zien de indicatie vaak als boterbriefje voor naschoolse opvang gedurende de 

gehele basisschoolperiode en hebben er moeite mee als de zorgaanbieder hen meedeelt dat dit niet 

het geval is. Het helpt als ze daar al bij de toegang op worden gewezen.  

Een aanbieder deelt die mening. Het komt vreemd over bij ouders als zorgaanbieders hen bij 

binnenkomst meedelen dat er geen sprake is van een boterbriefje.  

    

De voorzitter informeert of de zorgaanbieders dingen anders willen doen die nu niet lukken binnen 

de bestaande afspraken. Ook hoort hij graag wat ze daarvoor nodig hebben.  

Een aanbieder geeft al een aantal jaren de feedback aan gemeenten dat de organisatie behoefte 

heeft aan een uniform format voor evaluaties. In dat format zouden de verwachtingen heel concreet 

moeten worden gemaakt. Als die duidelijk op papier staan, kan daar immers vanaf het eerste 

contactmoment makkelijk over worden gesproken.  

Een andere aanbieder merkt op dat er ook een veranderslag moet worden gemaakt in het denken 

van medewerkers. Daarin hebben de zorgaanbieders zelf een rol. Het is niet langer vanzelfsprekend 

dat een kind de gehele basisschoolperiode blijft. Veel meer doelen zouden extern gericht moeten 

zijn.  

De aanbieder benadrukt dat medewerkers in de voorbereiding van evaluaties zelf vragen om een 

uniform format. Daarmee kan meer sturend vanuit de systematiek worden gewerkt. Er liggen kansen, 

maar die vragen om regie. Vanuit de regie kunnen zorgaanbieders verwachtingen managen en 

personeel instrueren.  

De voorzitter verklaart dat dit zal worden besproken met de werkgroep Toegang. 

 

Een aanbieder merkt dat bij bijna 50% van de cliënten iets anders speelt dan waarvoor ze zijn 

binnengekomen. Daarom is men in de regio Nijmegen begonnen om de hoog specialistische GGZ in 

het voorveld aan te bieden. Bij twijfels worden dus eerder zwaardere krachten ingezet. Als dat 

percentage omlaag kan worden gebracht, zijn trajecten makkelijker haalbaar. Desgevraagd geeft de 

aanbieder aan dat nader besproken zou moeten worden hoe dit in Noord-Limburg vorm kan worden 
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gegeven. Bij vermoedens van complexe problematiek kunnen scorekaarten en checklists worden 

ingezet en zou al in een vroeg stadium opgeschaald moeten worden zodat de juiste expertise kan 

worden ingeschakeld. Het zal dan gaan om een tussenvorm van consulteren, diagnostiek en 

hulpverlening. Bekeken kan worden welke testjes in een vroeg stadium mogelijk zijn om bepaalde 

risico’s vast te kunnen stellen zodat daar snel op ingehaakt kan worden.  

Een andere aanbieder merkt op dat dit gedeeltelijk aansluit bij het Knooppuntenoverleg dat in 

Midden-Limburg wordt opgestart. Het CJG sluit daar wel aan, maar de zorgaanbieders nog niet. Bij 

schoolvervangende dagbehandeling wordt bekeken welke stappen moeten worden ingezet. Voordat 

de beschikking wordt afgegeven, kan er een korte diagnostiek plaatsvinden om te controleren of het 

de juiste stap is.  

 

De voorzitter merkt op dat dit segment vooral het onderwijs raakt. Hij informeert of het helpt om na 

te gaan hoe de expertise van zorgaanbieders beter kan worden benut voor het maken van dergelijke 

inschattingen zodat uitval van kinderen kan worden voorkomen.  

Een aanbieder geeft aan dat er binnen het samenwerkingsverband van het onderwijs veel expertise 

aanwezig is. Maar de school, het samenwerkingsverband en de hulpverlening spreken niet altijd 

dezelfde taal. Als ze bij elkaar worden gebracht, zal er consensus ontstaan over wat echt nodig is 

voor het kind.  

De voorzitter verwijst naar de gremia die in het verleden bestonden voor afstemming op 

casusniveau. Hij vraagt of die afstemming is verminderd.  

Volgens de aanbieder is er nog veel te winnen is met een betere aansluiting. Nu zijn het losse 

eilanden. Het is lastig om in te schatten in hoeverre er een verandering is ten opzichte van een aantal 

jaren geleden. De aanbieder heeft de indruk dat het is verslechterd.  

Een andere aanbieder stelt dat het vóór de decentralisatie gebruikelijk was om hoog specialistische 

hulp al in een heel vroeg stadium in te schakelen. Die verwees zo’n 80% terug naar lichtere 

aanbieders terwijl 20% daar bleef voor verdere behandeling.  

De aanbieder heeft de indruk dat de ontschotting hier een negatief effect heeft gehad. Vroeger 

mocht jeugdhulp niet worden ingezet in onderwijstijd. Sinds dat wel mag, zijn zorgaanbieders in het 

gat gesprongen. Vervolgens leunden scholen achteruit en gingen ze doorverwijzen naar het zorgveld. 

Door die dynamiek wordt er minder kritisch gekeken naar de instroom voor schoolvervangende 

dagbesteding. Voorheen bestond er nauwelijks schoolvervangende dagbesteding. Er was vooral 

specialistisch zorg en daar werd kritisch gekeken waar een kind thuishoorde.  

Een aanbieder hoort van de scholen dat zij niet beschikken over de expertise om daarover te 

oordelen. Weliswaar signaleren ze systeemproblematiek, maar ze missen de expertise om te 

benoemen wat het is. Er moet iemand zijn die het probleem kan benoemen en ingrijpt. Doordat de 

schotten zijn weggehaald, blijft dat zweven. Spreker constateert dat ook het voorliggend veld niet 

altijd voldoende wordt meegenomen door de toegang. Het speelt dus aan twee kanten. Het is 

makkelijker om oplossingen te vinden als bij een bespreking van casussen in het MDO ook de 

zorgaanbieders aanwezig zouden zijn. Dat is kostenbesparend en kansrijk. Voor consulenten is het 

onmogelijk om precies in te schatten wie wanneer, in samenwerking met andere partijen, welke zorg 

kan bieden.  
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De voorzitter geeft aan dat het niet altijd mogelijk is om na te gaan hoe zaken in andere regio’s 

werken. Hij nodigt de zorgaanbieders uit om daarover mee te denken en input te geven.  

 

2. De vorige keer kwam de samenwerking met onderwijs ter sprake. Wat geven aanbieders de 

regiogemeenten hierin mee? Welke aandachtspunten of succesfactoren zijn (naast hetgeen al eerder 

is genoemd) het belangrijkste om de samenwerking met onderwijs te versterken? 

Een aanbieder zou willen dat men elkaar ontmoet in een overleg of platform. Zorg gaat in gesprek 

met de gemeente en onderwijs gaat in gesprek met de gemeente. Maar de driehoek ontbreekt.  

Een andere aanbieder voegt toe dat onderwijs praat met onderwijsbeleidsmedewerkers en zorg met 

zorgbeleidsmedewerkers. Op sommige vlakken moet men samen optrekken, maar het is niet 

duidelijk waar de verbinding zit. Ook richting scholen moet bij beschikkingen voor kinderen aan 

verwachtingenmanagement worden gedaan. Het zou daarbij eigenlijk om kortdurende inzet moeten 

gaan om een duidelijk beeld van het kind te creëren of ervoor te zorgen dat kind en leerkracht weer 

door kunnen. Spreker constateert dat soms wordt gesteld dat het kind niet op die school kan blijven 

zonder langdurige zorg.  

 

Een aanbieder heeft de indruk dat er de afgelopen jaren veel pilots waren met het onderwijs. Met 

allerlei scholen zijn verschillende afspraken en werkwijzen ontwikkeld. Nu is het zaak om te komen 

tot standaardisatie met heldere en uniforme afspraken over checklists en protocollen. Enerzijds doelt 

spreker op en duidelijke afbakening tussen onderwijs en Jeugdwet. Anderzijds op duidelijke 

afspraken over wie, op welk moment en op welke wijze moet worden ingeschakeld. In pilots zijn 

zaken uitgeprobeerd. Die moeten nu grootschaliger worden uitgerold.   

 

Regio Noord-Limburg merkt een verschil in visie tussen het onderwijs en de zorgaanbieders over de 

wijze waarop het onderscheid tussen onderwijs en zorg moet worden geregeld. Zonder nieuwe pilots 

te starten, zou men het beeld willen draaien dat onderwijs niets te maken heeft met zorg. Spreker 

vraagt zich af wat daartoe een goede aanpak is.  

Een aanbieder geeft aan dat in de gesprekken met onderwijs moet worden gesproken over de 

leerling en niet over het geld. Gemeente en onderwijs willen allebei de hand op de knip houden en 

daardoor komen ze niet tot het gezamenlijke doel van zoveel mogelijk leerlingen op zo passend 

mogelijk onderwijs. Zorg moet daarbij alleen worden ingezet als het echt nodig is.  

Een andere aanbieder stelt dat dit begint met gezamenlijk overleg. Zorgaanbieders praten enkel met 

scholen waar ze op dat moment actief zijn. Ook op het niveau van scholengemeenschappen moet 

overleg plaatsvinden zodat partijen van elkaar kunnen leren en weten wat ze aan elkaar kunnen 

hebben. Een aanbieder vult aan dat er op diverse niveaus contact moet zijn: niet alleen operationeel, 

maar ook beleidsmatig.  

 

Een aanbieder ziet kansen bij middelbare scholen met het rebound systeem. Leerlingen blijven soms 

heel lang in een rebound. Zorgaanbieders zouden op alle scholen moeten analyseren wat er aan de 

hand is met de leerlingen in de rebound klas zodat waar nodig vroegtijdig een kortdurend en 

effectief traject kan worden ingezet. Scholen hebben het gevoel dat ze het eerst zelf moeten 

proberen. Daarover kan men de dialoog met elkaar aangaan. Scholen kunnen zelf heel goed 

aangeven bij welke leerlingen waarschijnlijk een traject nodig zal zijn.  
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Een andere aanbieder merkt op dat dit een voorbeeld is waar standaardisatie mogelijk zou zijn. Men 

kan de afspraak maken dat er na een bepaald aantal maanden rebound een analyse wordt gedaan.  

 

Een aanbieder merkt op dat er al veel overleggremia zijn. Spreker pleit ervoor om te integreren in 

bestaand overleg in plaats van nieuw overleg op te zetten. Zorg en onderwijs zijn heel verschillende 

werelden en niet bekend met elkaars regelingen en instanties. Het leggen van verbindingen begint 

via bestaande overlegkoepels en samenwerkingsverbanden. Daarna zal het makkelijk zijn om 

stappen te zetten, want de meeste zorgcoördinatoren op scholen zijn van goede wil. Zij zoeken het 

juiste aanbod voor hun leerlingen, maar hebben het aanbod niet volledig in beeld. Daar kunnen de 

zorgaanbieders bij helpen. Het is zaak om in beeld te krijgen wat er al is en hoe zorg en onderwijs 

wederzijds informatie bij elkaar kunnen inbrengen. In Venlo is hierin de afgelopen twee jaar een slag 

gemaakt: er wordt geen indicatie meer afgegeven zonder duidelijke afspraken met zorg, onderwijs, 

kind en ouders. Ze worden verantwoordelijk gemaakt door hen mee te laten financieren. Een andere 

aanbieder kan zich vinden in die aanpak. Bij de organisatie is het aantal uren begeleiding binnen het 

onderwijs de laatste jaren zeer fors gestegen. Het onderwijs geeft aan dat de complexiteit verder 

toeneemt terwijl de middelen steeds meer worden beperkt. Het onderwijs kan zelf weinig ambulante 

uren inzetten. Ook lijkt het type kind te veranderen: vanaf jonge leeftijd vragen kinderen al meer. 

Scholen worden geacht zelf van alles in te zetten voordat de stap naar speciaal onderwijs kan worden 

gemaakt. Maar ook in het speciaal onderwijs is veel extra inzet nodig.  

Een andere aanbieder vult aan dat vanuit ontwikkelgroepen wordt gestuurd op een snelle 

doorstroom naar een vorm van onderwijs, terwijl voorheen makkelijker een extra halfjaar in de 

ontwikkelgroep werd aangeboden. Scholen krijgen de kinderen minder schoolrijp en dat vergt meer 

inzet van hen. Er treedt dus een verschuiving op.  

 

De voorzitter deelt mee dat er in september een gesprek is gepland met het samenwerkingsverband 

om daar een eerste reactie op te halen. Het is niet te verwachten dat er op heel korte termijn nieuwe 

afspraken zullen worden gepresenteerd. 

 

3. Vroegsignalering is met name bij sub-segment 1b een aandachtspunt waarover we verwijzers en 

vindplaatsen gaan spreken. Welke expertise en ondersteuning kunnen aanbieders inzetten om dit een 

impuls te geven? Welke signalen hebben aanbieders nu al, die de regio mee kan nemen naar deze 

gesprekken? 

Een aanbieder geeft aan dat de organisatie actief is in dit sub-segment en contact legt met reguliere 

aanbieders, zoals Spring Kinderopvang om uit te leggen wat de organisatie kan en doet. De aanbieder 

nodigt hen uit om elkaar waar nodig op te zoeken. Van die uitnodiging wordt daadwerkelijk gebruik 

gemaakt.  

Een andere aanbieder doet hetzelfde. Daarnaast probeert de organisatie aan te sluiten bij zorg- en 

adviesteams van de gemeenten (onder andere als gedragsdeskundige om aan de voorkant expertise 

in te brengen). Integrale vroeghulp is een goed podium dat in de wereld moet worden gezet.  

 

De voorzitter informeert of daarmee de doelgroepen (jonge kinderen) worden bereikt en in hoeverre 

er nog extra acties nodig zijn richting verwijzers en vindplaatsen (consultatiebureaus, jeugdartsen). 

Een aanbieder antwoordt dat er al korte lijnen lopen met die partijen. Een andere aanbieder zou al in 
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een eerder stadium betrokken willen worden om, preventief, ook de minder opvallende kinderen in 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven iets te kunnen bieden. Bijvoorbeeld versterking van het 

pedagogisch klimaat of kinderen helpen die moeite hebben met de Nederlandse taal.  

De voorzitter beluistert dat het daarbij gaat om bredere activiteiten en algemene vaardigheden zodat 

de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. De aanbieder bevestigt dat, hoewel er soms wel 

specifieke kennis nodig zal zijn. Een andere aanbieder sluit zich daarbij aan. 

 

Een aanbieder stelt dat vroegsignalering een expertise op zich is. Ontwikkellijnen van kinderen zijn 

erg divers. In antwoord op de vraag van de voorzitter, staat spreker stil bij cliënten die meerdere 

zorgaanbieders hebben gehad terwijl er nauwelijks een dossier van is. Wellicht kunnen de 

regiehoudende partijen ook zorgen voor een betere dossieropbouw. Zorgaanbieders moeten zelf ook 

een dossier bijhouden, maar de verschillende dossiers sluiten niet altijd op elkaar aan waardoor 

signalen misschien niet goed worden opgepakt.   

Regio Noord-Limburg vraagt wat de oplossing is. Helpt het om richtlijnen te geven over wat er in een 

dossier moet staan? Een aanbieder vindt dat ook ouders hier een rol in hebben. Signaleren is een 

gedragskundige expertise. Maar men mist ook signalen doordat ze niet worden gecommuniceerd in 

de dossiervorming en bij het wisselen van zorgaanbieder.  

Een andere aanbieder verduidelijkt dat heel jonge kinderen aanvankelijk alleen door het 

consultatiebureau worden gezien. De gemeente is daar niet bij betrokken.  

Een volgende aanbieder vult aan dat heel jonge kinderen alleen bij de ouders en misschien de 

peuterspeelzaal in beeld zijn. Huisartsen zijn vaak evenmin op de hoogte. Een aanbieder wijst erop 

op dat doelgroepkinderen bovendien niet per definitie uit gezinnen komen waar wat aan de hand is. 

Een andere aanbieder merkt op dat de consultatiebureaus, net als de scholen en de gemeenten en 

de consulenten, slechts een beperkte expertise hebben als het gaat om ontwikkellijnen van kinderen.  

  

Regio Noord-Limburg geeft aan dat de gemeente in gesprek is met een kinderarts om na te gaan of 

er een betere link kan worden gelegd met het consultatiebureau. Zelf zeggen de consultatiebureaus 

dat ze van de zorgaanbieders onvoldoende terugkoppeling krijgen van de voortgang van zorg. Dat 

kan beter worden geregeld als ze vooraf de gemeentelijke toegang benaderen. Als 

consultatiebureaus zelf een indicatie afgeven, kan de gemeente weinig doen.  

Een aanbieder herkent die opmerking. Spreker heeft eerder een arts van het consultatiebureau 

uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de kindbesprekingen.  

De voorzitter verwijst in dit verband naar de projecten over preventie die op de transformatieagenda 

staan. Daar ligt een verbinding met deze partners. 

Een aanbieder vraagt in dit verband naar de wijkanalyses: welke zorg vindt in welke wijken plaats en 

welke factoren spelen in die wijken? Op basis van die analyses kunnen programma’s voor wijken 

worden ontwikkeld.  

 

Naar aanleiding van de opmerking over het delen van dossiers, vraagt de regio of er ook bereidheid 

bij zorgaanbieders is om de dossiers over te dragen. Een aanbieder wijst erop dat daartoe de 

toestemming van ouders nodig is. Een andere aanbieder sluit zich daarbij aan: zorgaanbieders zijn 

min of meer verplicht om informatie te delen, maar daartoe moeten ouders eerst toestemming 

geven. Een volgende aanbieder merkt dat het zelfs met toestemming van de ouders soms lastig is om 
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een dossier te krijgen van een andere aanbieder. Dan wordt een omweg via de ouders gevolgd. Een 

aanbieder ervaart dat ouders niet altijd willen dat het dossier wordt gedeeld. Voor de organisatie 

staat het belang van het kind voorop. Een andere aanbieder veronderstelt dat de organisatie ook 

meewerkt met dossieroverdracht, maar moet dat navragen.  

De regio vindt het van belang om dat te weten, aangezien de bereidheid om dossiers te delen 

bepalend is voor de wijze waarop men in de toekomst met elkaar kan samenwerken. Spreker stelt 

voor om dit verder uit te zoeken.  

De voorzitter begrijpt uit signalen van de lokale toegang dat het delen van informatie vaak niet kan of 

niet mag. Daar blijven kansen liggen, hoewel de toestemming van ouders soms ook een knelpunt is. 

Een aanbieder verduidelijkt dat het lastig is om in contact te treden met de ouders als ze al weg zijn 

uit de zorg. Een andere aanbieder wijst op Caren Zorgt, een zorgportaal waarbij de ouders eigenaar 

van het dossier zijn en zelf informatie kunnen toevoegen. Het is een transparant rapportagesysteem 

dat het samenwerken vergemakkelijkt.  

 

Een aanbieder geeft aan dat de organisatie in meerdere gevallen bij een complexe hulpvraag vooraf 

een onjuist beeld heeft gekregen waardoor het op een later moment moest vaststellen niet de juiste 

expertise te hebben. Daarom moeten consulenten of gezinscoaches voortaan vooraf een 

aanmeldanamnese sturen en daarmee de eerste informatie van het zorgplan aanleveren. Dat roept 

nogal wat reacties op. Maar met deze maatregel wordt gezorgd dat de toegang beter verloopt. Het is 

aan de consulenten en gezinscoaches om te zorgen voor een adequate aanmelding die samen met de 

ouders op papier is gezet. Dat is eveneens een stuk dossiervorming.   

 

De regio stelt dat bij een gemeentelijke verwijzing altijd een leefzorgplan aanwezig is. Daarin staat 

ook een deel van de anamnese. Aanbieders kunnen dat opvragen.  

Een aanbieder verklaart dat veel leefzorgplannen onvoldoende op orde zijn; bijvoorbeeld als het gaat 

over de voorgeschiedenis van de hulpverlening. Regio Noord-Limburg concludeert dat dit beter moet 

worden meegenomen in uniforme perspectiefplannen.  

Een andere aanbieder heeft de ervaring dat de kwaliteit van de leefzorgplannen wisselt per 

gezinscoach. Verder is de chronologie vaak lastig terug te vinden in de plannen. De kern en de visie 

op de problematiek zijn niet altijd helder. Spreker zal navragen of er ook verschillen zijn per 

gemeente. De voorzitter is geïnteresseerd in goede voorbeelden. Hij roept op om die te delen.  

 

De voorzitter had nog een vierde vraag over uniforme instructies en afspraken. Die vraag wordt nu 

niet nader besproken omdat de verdere uitwerking volgend jaar zal plaatsvinden.  

 

Inbreng voor trajectbeschrijvingen (format) 

Momenteel worden de trajectbeschrijvingen voorbereid. Er zal sprake zijn van zes subsegmenten 

(1A, 2B, 2A, 2B, 2C en 3) die waar nodig verder worden gespecificeerd. In de beschrijvingen wordt 

aandacht gegeven aan inzet(uren), doorlooptijd en de kwaliteit van de personele inzet. Die factoren 

zullen het traject en de prijs ervan bepalen. Aan de hand van de beschrijvingen zal een 

kostprijsonderzoek worden uitgevoerd. De zorgaanbieders hebben hiertoe een format gehad dat 

ingevuld moet worden. Een beknopte reactie per punt volstaat. De voorzitter staat stil bij de 

volgende punten uit het formulier: 
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 Vraag 10, zijn er meerdere trajecten nodig binnen de doelgroep: desgevraagd verduidelijkt 

de voorzitter dat het enkel gaat om andere trajecten binnen het desbetreffende segment. 

Regio Noord-Limburg vult aan dat er verschillende zorgstraten voor een doelgroep kunnen 

bestaan (licht, midden, zwaar). De vraag is of dat voor het desbetreffende subsegment ook 

nodig is om de doelgroep goed te kunnen bedienen. Wellicht volstaat één gemiddeld traject. 

De zorgaanbieders worden dus geacht om voor elk van hun doelgroepen het formulier in te 

vullen.  

Een aanbieder informeert of er een update is van de doelgroepbeschrijving. Regio 

Noord-Limburg is daarmee bezig en zal doorsturen wat beschikbaar is.  

Een andere aanbieder verklaart dat de organisatie voor sommige doelgroepen wel aanbod 

heeft, doch niet in Noord-Limburg. Een volgende aanbieder verzoekt om het formulier breed 

in te vullen. Men kan immers leren van wat er in andere regio’s wordt gedaan.  

 Vraag naar (hulp)inhoud: dit betreft de omschrijving van de zorginhoud. 

 Vraag 13 en 14, wat is inclusief en wat is exclusief: verzocht wordt om toe te lichten welke 

specifieke handelingen en activiteiten primair worden ingezet voor de doelgroep en worden 

meegenomen in de basisdienstverlening.  

 Vraag 16, intensiteit inzet medewerkers: het is de bedoeling om een inschatting te maken. 

Het gaat hier, net als bij vraag 17 (doorlooptijden) om gemiddelden. Een aanbieder 

informeert of vraag 16 gaat over het aantal uren per dagdeel dan wel het aantal dagdelen. 

De voorzitter verzoekt om in te vullen hoe de zorgaanbieder dit berekent. MGR verduidelijkt 

dat men wil weten hoeveel uur de zorgaanbieder besteedt aan een bepaald traject (zowel 

licht, midden als zwaar).  

Een aanbieder merkt op dat licht, midden en zwaar niet wordt gekoppeld aan de lengte van 

het traject, doch aan de intensiteit van de zorgvraag. Regio Noord-Limburg verduidelijkt dat 

het gaat om verschillen in gradaties binnen de doelgroep, bijvoorbeeld qua inzet of 

doorlooptijd. Voor sommigen zal een kort en intensief traject beter zijn, en voor anderen een 

wat langer en minder intensief traject. Daar zijn verder nog geen keuzes in gemaakt.  

Een andere aanbieder geeft aan dat aan de termen licht, midden en zwaar een tarief is 

gekoppeld. Het is dus relevant wat ermee wordt bedoeld. Regio Noord-Limburg legt uit dat 

de te maken keuzes over de zwaarte van trajecten consequenties zullen hebben voor de 

intensiteit, de gevraagde expertise en mogelijk ook de doorlooptijd. De bijbehorende prijs 

wordt berekend in het kostprijsonderzoek. Met het formulier wordt geen input gevraagd op 

prijzen, maar wel op benodigde expertise.  

Voor de aanbieder is het niet duidelijk hoe het begrip zwaar in dit verband moet worden 

geduid. De voorzitter verwijst daarvoor naar vraag 10. Er zijn geen definities voor gegeven. 

Met de vragenlijst wordt opgehaald wat er in de praktijk is geregeld voor de verschillende 

doelgroepen. De structuur van de regio maakt onderscheid tussen licht, midden en zwaar. 

Maar de zorgaanbieders hanteren dat onderscheid in hun eigen praktijk misschien niet.  

Een aanbieder merkt op dat Zuid-Limburg een onderscheid maakt naar kort en lang, en licht 

– midden – zwaar. Tevens is onderzoek gedaan naar de inzet. Daaruit bleek dat er drie 

elementen zeer vaak werden ingezet. Die waren alle drie aan de zware en lange kant. De 

casemix van medewerkers werd daarmee ook berekend. De voorzitter wijst erop dat de inzet 

van het personeel ook wat zegt over de zwaarte van de doelgroep. Bij dagbesteding met 
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weinig ontwikkelperspectief, zullen lichtere medewerkers worden ingezet dan bij kinderen 

met ernstige gedragsproblemen. Een aanbieder geeft aan dat de mix in de praktijk niet altijd 

klopt: in de naschoolse dagopvang werken veel mbo’ers met een hbo’er. Gezien de 

gedragsproblematiek, is echter regelmatig de inzet van een gedragsdeskundige nodig. Bij de 

bso-begeleidingsgroep is een gedragskundige niet inbegrepen in de prijs, terwijl de 

doelgroep die wel nodig heeft. De voorzitter verzoekt om dat aan te geven op het formulier. 

 Vraag 18, productspecifieke kwaliteitseisen: weliswaar zijn de eisen bekend. Maar omdat ze 

in de loop van de tijd kunnen veranderen, worden de zorgaanbieders verzocht om er 

opnieuw naar te kijken. Desgevraagd verklaart spreker dat ook de opleidingen gericht op 

voorbehouden handelingen hieronder vallen. Het gaat om de belangrijkste kwalificaties en 

registratie-eisen voor professionals die met deze doelgroepen werk. Regio Noord-Limburg 

vult aan dat ook relevant is wat naar mening van de zorgaanbieders de kwaliteit is die ze 

moeten kunnen leveren om de doelgroepen te helpen.  

 Vraag 19, tijdsvenster dienstverlening: doorgaans zal het gaan om dagopvang.  

 

Gevraagd wordt om het formulier voor 2 september in te vullen. Twee aanbieders hebben hiervoor 

nodig tot 4 september. Een derde aanbieder is die week vrij, maar zal nagaan wat mogelijk is.  

 

Vervolgafspraken 

De voorzitter vat de vervolgafspraken samen: 

 De inzage in de termijnen wordt uiterlijk op 2 september aangeleverd en de input voor de 

trajectbeschrijvingen uiterlijk op 4 september. 

 Suggesties of aanvullingen op hetgeen besproken is, kunnen alsnog worden gemeld. 

Formele reacties op de notulen zijn mogelijk tot twee weken na publicatie daarvan op de 

website MGR. De presentaties van de sessies komen ook op de website. 

 

Rondvraag/afsluiting 

De voorzitter deelt mee dat deze derde sessie voorlopig de laatste was. Dringende zaken zullen 

schriftelijk worden afgehandeld. Hij is benieuwd hoe iedereen de sessies heeft ervaren: 

 Een aanbieder vond het prettig om gezamenlijk na te denken over de toekomst.  

 Een andere aanbieder merkt op dat de groep dit keer overzichtelijk was. De fysieke sessie 

vorige week was ook prettig. Op inhoud worden gezamenlijk goede stappen gezet naar de 

toekomst. 

 Een aanbieder constateert dat de zorgaanbieders belangen overstijgend nadenken nu ze bij 

elkaar zijn gezet. Er wordt vanuit de bedoeling gepraat en dat is positief. 

 Regio Noord-Limburg vindt dat de sessies goed zijn verlopen. Spreker waardeert het dat 

iedereen daarvoor uren heeft vrijgemaakt.  

 Een aanbieder verklaart dat het gezien alle drukte in de vakantieperiode, een uitdaging was 

om een verdieping te maken op inhoud. De voorzitter geeft aan dat is getracht om te 

schipperen tussen planningen. Hopelijk is er later in het traject nog gelegenheid om 

gezamenlijk de puntjes op de i te zetten.  

 Een andere aanbieder informeert hoe uiteindelijk alle segmenten bij elkaar worden gebracht 

en wanneer de zorgaanbieders de aansluiting met de ander werkgroepen krijgen te zien. De 
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voorzitter legt uit dat er wekelijks overleg is over alle segmenten heen. Daarin wordt op 

hoofdlijnen uitgewisseld waar iedereen mee bezig is. De inhoud komt aan de orde als de 

trajectbeschrijvingen verder zijn uitgewerkt. Medio september zal men daartoe 

bijeenkomen. Een andere spreker vult aan dat de input van alle werkgroepen wordt 

verzameld. Daarna volgt een aanbiederssessie waarin de resultaten van wat is opgehaald 

worden gedeeld zodat iedereen dezelfde informatie heeft. Vervolgens worden de 

documenten verwerkt om tot een goede aanbesteding te komen. Een aanbieder verzoekt om 

alle data zo vroeg mogelijk in te plannen zodat iedereen ze kan reserveren in de agenda.  

 Een aanbieder vond het jammer dat er geen afstemming was tussen de werkgroepen, 

waardoor men zich haast in tweeën moest splitsen. Spreker raadt aan om in de toekomst 

goed na te denken wie uit te nodigen voor welke werkgroepen. Meedenksessies kosten de 

organisaties immers veel werk. Regio Noord-Limburg verklaart dat iedereen zich daarvan 

bewust is. Soms zou men nog wat langer door willen praten om onderwerpen verder uit te 

diepen, maar dan ontbreekt de tijd. Dit wordt meegenomen in de planning voor de 

toekomst. De regio verzoekt nadrukkelijk om eventuele relevante punten die niet aan de 

orde zijn gekomen alsnog te delen zodat ze kunnen worden opgevolgd.  

 In een vorige sessie was al opgemerkt dat de regio een beperkt beeld heeft van de 

doelgroep. Spreker raadt aan om steekproefsgewijs werkbezoeken te doen. Een goed beeld 

van de praktijk helpt om een goed beleid neer te zetten. Regio Noord-Limburg is daarin 

geïnteresseerd. De voorzitter concludeert dat dit een mooie slotsom is van deze sessie.  

 

Sluiting  

De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun tijd en inzet en sluit de sessie om 15.15 uur. 

 


