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Het Notuleercentrum 

Welkom en kennismaking 

De voorzitter opent de vergadering om 13.03 uur en heet alle gesprekspartners welkom. Dit is de 

tweede bijeenkomst inzake het bestuurlijk traject jeugdhulp segment verblijf voor de jeugdhulpregio 

Noord-Limburg. De intentie van deze consultatie is om gezamenlijk het doel scherp voor ogen te 

krijgen en kaders vast te stellen. Het ontwikkelpotentieel vormt het uitgangspunt voor de te maken 

afspraken in het koersdocument. Tevens dienen vervolgafspraken vastgelegd te worden. Er volgt een 

korte voorstelronde. 

 

Terugkoppeling eerste bijeenkomst en belronde 

De voorzitter meldt dat eerdere gesprekken goed zijn verlopen en meer duiding aan ieders 

verwachtingen hebben gegeven. Benoemd zijn zaken waar rekening mee gehouden dient te worden, 

waaronder voldoende commitment op bestuurlijk niveau. Ook uit de positieve een-op-een 

gesprekken is gebleken dat de wens en de wil er is bij alle partijen, en dat zorgt voor voldoende 

draagvlak om gezamenlijk afspraken te maken over de transformatie. Er is behoefte om de 

contouren en kaders van deze afspraken explicieter te maken. Ook de opdrachtgever dient dit 

helderder te doen. 

De regio heeft nagedacht over de wenselijke richting waar naartoe gewerkt dient te worden, over 

wat er goed gaat en wat beter kan, hoe de doelgroep eruitziet en welke oplossingsrichting passend 

zou zijn in de regio Noord-Limburg. De deelnemers wordt gevraagd om aan te geven hoe zij aankijken 

tegen de problematiek in deze regio en dan specifiek betreffende de meest complexe kinderen en 

gezinnen waar door de diverse aanbieders ook zorg aan wordt geleverd. Vandaaruit kan middels een 

gezamenlijk idee gekeken worden naar de wenselijke oplossingsrichting.   

Vertrouwen op lange termijn is samen met voldoende tijd en geld nodig om gezamenlijke afspraken 

op lange termijn te kunnen maken en met een gerust hart veranderingen in te zetten. Hoewel alle 

partijen dezelfde maatschappelijke doelstellingen met elkaar realiseren, hebben bestuurders ook de 
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verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de eigen organisatie. Dat kan leiden tot spanning of 

weerstand. De diverse aanbieders zijn nu uitgenodigd, maar de gemeentes realiseren zich wel 

degelijk dat om deze transformatie tot een succes te maken ook zij aan zet zijn.  

 

Doel en verwachtingen over de uitkomst van het traject 

Er wordt een nieuwe inkoopprocedure opgestart in februari 2021. De regio wil dit moment gebruiken 

om in dialoog te gaan met de aanbieders die nu actief zijn in de regio en gezamenlijk verkennen of de 

ambitieuze doelstellingen en potentiële oplossingsrichtingen ook door de zorgaanbieders gedragen 

worden. Het vormt geen onderdeel van het inkoopproces en is ook geen garantie voor een contract. 

De wens is om vanuit de ambities concrete afspraken te maken en die in het koersdocument, gericht 

op de middellange termijn, op te nemen. Het is niet zo dat zaken in volledigheid uitgewerkt dienen te 

zijn voor februari 2021 gezien de krappe tijd, maar wel is gewenst dat duidelijk wordt welke 

oplossingsrichtingen de leidraad vormen. 

 

Inhoud van het koersdocument 

 De regio heeft de jeugdzorg ingedeeld in segmenten. Het eerste segment betreft de zwaarste 

vormen van jeugdhulp, in ieder geval jeugdhulp met verblijf, maar ook intensieve ambulante 

interventies zouden onderdeel moeten zijn van dit segment. Een exacte doelgroepdefinitie is 

lastig blijkt uit de praktijk. Om die reden wordt de deelnemers gevraagd gezamenlijk een 

definitie te bepalen, zodat dat de start kan vormen van het inkoopproces.  

 Er wordt gezamenlijk een visie en ambities voor de komende jaren uitgeschreven. 

 Er wordt gekeken naar de toegang zoals die nu is ingericht. Het idee wat er nu is, is dat deze 

specifieke doelgroep veel meer om regie en maatwerk vraagt. De vraag is om gezamenlijk na 

te denken over de toegang en gezamenlijk te bepalen wat er nodig is voor het kind.  

 Het realiseren van transformatie vraagt om een andere manier van bekostigen van de zorg. 

 De vraag is hoe gezamenlijk een structurele passende samenwerkingsvorm opgezet kan 

worden, zodat met elkaar gestuurd kan worden op een passende transformatie. 

 De belangrijkste aanbieders in dit segment wordt gevraagd om samen te werken, echter de 

vraag is in welke vorm, passend bij het realiseren van de ambities.  

 

Een aanbieder benoemt dat de uitnodiging voor deze vergadering is toegespitst op het zwaarste 

segment, terwijl in een publicatie betreffende inkoop sociaal domein 2022 wordt gesproken over vier 

segmenten, waar jeugdzorg plus en pleegzorg buiten vallen. Het zou goed zijn om ook de andere 

segmenten te verbeteren zodat het eerste segment met verblijf minder nodig is.  

De regio geeft hier een toelichting op en stelt dat die samenhang er uiteraard is. Pleegzorg valt onder 

het tweede segment, waarbij een andere ambitie is geformuleerd, die wordt besproken in een 

andere setting. Het eerste segment betreft een complexe doelgroep. De gezamenlijke wens is om 

voor dit eerste segment gezamenlijk een concrete verbeterslag te realiseren. Daarom is gekozen voor 

deze insteek en specifieke samenstelling van de vergadering. 

De voorzitter stelt dat er wel is gekeken naar de integraliteit tussen de vier segmenten. Het idee is 

om de ambities in de contracten nadrukkelijker een plek te geven.  

Een aanbieder is voorstander van het opnemen van een integrale afspraak in het contract waarbij de 

segmenten met elkaar verbonden worden. Spreker benadrukt dat het belangrijk is om te kijken naar 
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de maatschappelijke ontwikkelingen, en vooral integraal te kijken. Het verzoek aan de gemeente is 

om te bekijken wat de zorgaanbieder kan doen qua ondersteuning opdat de gemeente haar werk 

beter kan doen. Spreker benadrukt graag de scope te willen hebben om echt outcome te realiseren.  

De regio vult aan dat bij nieuwe contracten nu al in de voorbereidingsfase wordt gekeken naar de 

mate waarin een aanbieder een stap hoger kan inzetten. Hij vraagt de deelnemers om aan te geven 

wanneer een bepaalde mate van integraliteit gemist wordt, zodat bij de start van de aanbesteding 

een gezamenlijk gedragen uitgangspunt gehanteerd kan worden.  

 

Een wethouder vraagt zich af hoe afspraken worden gemaakt in een aanbesteding met betrekking tot 

segmenten.  

Een aanbieder antwoordt dat een element in het contract zou moeten zijn dat aanbieders tekenen 

voor het boeken van een aantal resultaten en dat daar een comfort van meerdere jaren en een 

verschuiving in portfolio tegenover staat. Het vraagt om een aanpak waarbij op bestuurlijk niveau 

door de samenwerkende partijen gezamenlijk bekeken wordt wat er in de markt moet veranderen.  

Het is goed om resultaten bij te houden en te kijken naar hetgeen geïnvesteerd moet worden om 

ervoor te zorgen dat de jongere niet meer bij de zorgaanbieder komt. Dat moet de techniek in de 

afspraken zijn. Voor jeugdzorg met verblijf kan verblijf wel worden omgezet naar ambulant, het 

echte werk zit echter daarvóór.  

 

Een wethouder wil graag van de aanbieders weten wat dan het comfort zou moeten zijn, passend bij 

de ambities, om dit te kunnen opbouwen.  

Volgens een aanbieder is wat betreft de oproep tot integraliteit het tweede segment een belangrijke 

sleutel. De maatschappelijke ontwikkelingen zijn voorspellers voor vraag naar behandeling met 

verblijf. Relatief de grootste stijging betreft ambulante jeugdhulp en wijkteams.  

De toeleiding voor behandeling met verblijf is erg belangrijk.  

 

De regio vraagt de aanbieders of zij zich onder de juiste voorwaarden willen committeren om een 

bepaald percentage minder budget ter beschikking gesteld te krijgen. 

Een aanbieder benoemt dat het verleden heeft laten zien dat dat mogelijk is wanneer minder 

populatie bediend hoeft te worden.  

Een andere aanbieder stelt dat als alles integraal wordt weggezet, ook aan de voorkant zaken 

geregeld moeten zijn. Alles hangt samen met elkaar. 

Een aanbieder vindt dat alle zorg die eerder opgepakt kan worden aan de voorzijde, veel ellende 

weghaalt bij het verblijf. Daarnaast behoeft niet alle zorg die wordt aangemeld met verblijf ook 

daadwerkelijk verblijf, afhankelijk van de gehanteerde visie. De aanbieder wil met alle aanbieders 

bekijken of een gezamenlijk meerjarenperspectief afgesproken kan worden, waarbij de gemeentes 

wordt gevraagd om kennis omtrent de techniek die gehanteerd gaat worden.  

De voorzitter antwoordt dat de techniek bij een volgende stap naar voren komt. De importantie om 

naar het eerste segment te kijken, blijkt uit het relatief grote deel van het budget wat dit segment 

nodig heeft. De eerste stap is om te kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen die te vinden zijn bij 

de zorg aan de voorkant, ambulante zorg en in andere segmenten. De intentie is er om meerjarig te 

kijken, om problemen op te lossen door zaken anders te gaan organiseren, en daar moeten passende 

afspraken voor worden gemaakt.  
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Een aanbieder benoemt dat iedere zorgaanbieder op een andere manier oordeelt over het halen van 

doelstellingen van zorgaanbieders. In die context vraagt spreker zich af hoe een gemeente kan 

volgen wat een zorgaanbieder doet.  

Een wethouder licht de huidige verschillen tussen de regio en gemeente Venlo toe. Die gemeente 

bepaalt het ‘wat’ en de zorgaanbieder bepaalt het ‘hoe’. Dat wordt gevolgd via het 

leveranciersmanagement. De vraag is of dat een goede manier is voor dit zware segment. 

Een aanbieder merkt op dat als binnen dezelfde zorgorganisatie enerzijds verantwoording afgelegd 

moet worden omtrent het leveranciersmanagement en anderzijds doorverwezen wordt naar een 

zorgaanbieder, dit vraagt om verantwoordelijkheid. Zo ook bij gemeentelijke toegang.  

Een andere aanbieder stelt dat het beter is wanneer de gemeentelijke toegang enkel doorverwijst 

naar een zorgaanbieder zonder te benoemen hoe het kind behandeld moet worden, dat kan de 

zorgaanbieder bepalen.  

Een wethouder benadrukt nogmaals de zoektocht van de gemeente naar de mate waarin een 

gemeente de zorgaanbieder op de huid moet zitten zodat de gemeente wel het gevoel van regie 

behoudt.  

Een wethouder vult aan dat een gemeente in de keten in verschillende rollen aanwezig is. Zo ook bij 

de uitkering voor de ouders. De vraag is in hoeverre een gemeente de randen in de totale keten durft 

op te zoeken wanneer ouders niet mee willen werken aan behandeling van het kind. Wat betreft de 

directe invloedsfeer op jeugdzorg plus is men binnen de regio meer afhankelijk van andere 

gemeentes. Met de eerste vier segmenten kan integraal aan de slag worden gegaan, jeugdzorg plus 

dient in grotere gremia bekeken te worden. 

Een ander aanbieder reageert dat als de zorgaanbieder aan de voorkant niet ziet dat zorg meer naar 

ambulante zorg verschuift, aan de achterkant niet afgeschaald kan worden. Belangrijk is om op twee 

niveaus samen te gaan werken. Op individueel niveau wordt gekeken of een aanbieder voldoet aan 

de kwaliteit en breder moet gekeken worden of gezamenlijk de beweging op gang gebracht kan 

worden.  

Eem wethouder geeft aan dat in gesprekken met zorgaanbieders al wordt gesproken over zowel het 

voldoen aan kwaliteitseisen als het behalen van de transformatie.  

Een aanbieder benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is om zaken substantieel anders te gaan 

aanpakken.  

 

De regio vraagt om voorbeelden van gemeentes waar de jeugdzorg volgens aanbieders op een goede 

manier is ingericht. 

Een aanbieder geeft aan dat in Noord-Limburg diverse maatschappelijke indicatoren op oranje staan. 

Wanneer de ambitie wordt uitgesproken om de maatschappelijke opgave aan te gaan, met in het 

achterhoofd het feit dat kosten extreem gaan toenemen bij handhaving van de huidige werkwijze, 

onderstreept dit het belang om van koers te wijzigen.  

Een andere aanbieder stelt dat als iedereen bereid is hier wat aan te doen, de jeugdzorg met verblijf 

anders ingericht moet worden. Daarom kan een gemeente niet enkel KPI’s voorleggen aan een 

zorgaanbieder, maar is samenwerking nodig gezien de vele consequenties die een verandering met 

zich meebrengt. De aanbieder is mogelijk bereid om te tekenen voor minder geld voor verblijf, maar 

dan moeten daar wel investeringen tegenover staan, met data en outcome daarop. Daarbij moet aan 
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de voorkant geïnvesteerd worden in de huisartsen en de POH-jeugd. In het zuiden van Limburg zijn 

gemeentes die ervaring hebben met het organiseren van deze eerste stap. 

De voorzitter vult aan dat Roermond samen met de aanbieders een toegang is gestart waarbij vooral 

gezamenlijk gekeken wordt naar de aanvragen van verblijf. Er zijn andere voorbeelden te noemen 

waarbij gestart is met een consortium. Voor nu is het in dit gesprek goed om kiezen voor het 

contracteren van een beperkt aantal aanbieders en passende KPI’s aan te bieden, en pas over vijf jaar 

te kijken of een consortium nodig is of niet.  

Een aanbieder spreekt uit dat samenwerking het beste plaats kan vinden op de snijvlakken waar 

iedereen elkaar versterkt. In sommige consortia is de samenwerking echter geforceerd, wat mogelijk 

spanning kan opleveren.  

De voorzitter benoemt dat het belangrijk is om bij aanvang te realiseren dat het bieden van goede 

hulp binnen de gestelde kaders de ambitie zou moeten zijn. Daarom moeten aanbieders vooraf 

gezamenlijk bediscussiëren hoe de soms pijnlijke veranderingen plaats moeten gaan vinden en wat 

hun grenzen zijn. Individuele afspraken passen hier goed bij, zodat de zorgaanbieders vooraf weten 

waar ze aan toe zijn. Voor de contouren is dit een mogelijk uitgangspunt.  

De regio staat achter dit voorstel en benoemt de voordelen van een een-op-een contract voor de 

aanbieder. De voorzitter voegt hieraan toe dat het vaststellen van de KPI’s maatwerk is.  

 

De regio vraagt de aanbieders naar een inschatting of er al voldoende snijvlakken zijn voor een 

mogelijk consortium.  

Een aanbieder stelt dat er nog weinig onderlinge snijvlakken zijn.  

Een andere aanbieder benoemt dat de zorgaanbieders eerder naast elkaar werken, met als oorzaak 

de geschiedenis en andere werkwijzen. Er is altijd wel overlap, maar er zijn geen gezamenlijke 

gesprekken over waar de partijen over vijf jaar willen staan.  

De voorzitter onderstreept dat samenwerking ook ingewikkeld is. In landelijke rapportages wordt dit 

onderstreept. Op casusniveau wordt prima samengewerkt, maar zorgaanbieders werken onderling 

nog onvoldoende samen. 

Een volgende aanbieder vult aan dat er ook nog onvoldoende samenwerking is tussen gemeentes. 

Een wethouder herkent dit probleem en vult aan dat de regio Noord-Limburg daarom ook meer met 

bijvoorbeeld Midden-Limburg in gesprek is.  

Een wethouder verduidelijkt dat de transformatie alleen tot stand kan komen indien deze door 

meerdere gemeentes in dezelfde regio gedragen wordt.  

 

Een aanbieder vraagt de gemeentes om kaders waartoe de aanbieders zich kunnen gaan verhouden 

zodat gekeken kan worden of een en ander te realiseren is met houdbare goede afspraken. Een 

onderlinge samenwerking tussen gemeentes is mogelijk gemakkelijker dan aanbieders te vragen om 

onderling open kaart te spelen.  

De voorzitter erkent dat het een uitdaging is om afspraken contractueel goed te laten landen. In het 

voortraject moet gekeken worden naar de punten die moeten veranderen en wat dat vraagt over alle 

segmenten heen. Vervolgens komt de techniek aan de orde. 
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Aanpak en planning 

De voorzitter vat de discussie tot op heden kort samen. Alle partijen delen dezelfde intentie. Er moet 

nog invulling gegeven worden aan hoe dit te realiseren. Huiswerk voor de gemeentes is het 

uitwerken van het technische deel. De aanbieders wordt gevraagd inhoudelijke kaders te bepalen en 

randvoorwaarden te formuleren. Na dit overleg moet er voor de aanbieders ruimte zijn om met 

elkaar in gesprek in te gaan. De aanbieders geven aan dat het gewenst is om hierbij ondersteuning te 

krijgen vanuit EHdK. Gevoelsmatig is het goed om als eerste stap bestuurders op bestuurlijk niveau 

bij elkaar te zetten en hen een uitspraak te laten doen waar ze zich aan willen committeren.  

Een wethouder vult aan dat niet veel afgeweken kan worden van de huidige planning omwille van de 

deadline van de aanbesteding.  

De voorzitter stelt voor dat de aanbieders voor 23 september 2020 bij elkaar komen.  

Een aanbieder verzoekt om in dit gesprek eerst te kijken naar de achterkant, naar de inkoopkant, dan 

kunnen de aanbieders zich in een vroegtijdig stadium daartoe verhouden. Hieraan gekoppeld 

verzoekt zij de gemeente inclusief afdeling inkoop om gezamenlijk te brainstormen over de 

benodigde informatie hieromtrent. De regio zegt toe dat hij de benodigde informatie om te komen 

tot een goede sessie tijdig toe zal sturen. De vorm van de aanbesteding komt pas later aan de orde. 

Een aanbieder verzoekt aanvullend bij voorkeur om persoonlijke uitwisseling van deze gegevens in 

plaats van het sec toesturen van stukken. De regio stemt hierin toe.  

De voorzitter benoemt dat het goed is dat er veel overlap te zien is in de aan te vliegen route. De 

uitwerking vraagt om meer inzicht. 

 

Een wethouder wil graag een aanvulling laten opnemen in de verdieping die wordt genoemd als 

onderwerp van de derde bijeenkomst 23 september 2020, namelijk de input op bestuurlijk niveau 

van de zorgaanbieders, de technische mogelijkheden vanuit de leverancierskant en de wensen van 

de gemeentes.  

Een wethouder wil graag tijdig kunnen starten met het schrijven aan een conceptdocument. 

De voorzitter vat samen dat de voorstellen voor oplossingen en de benoeming van voorwaarden 

door de aanbieders, evenals de benoeming van de inkoop technische componenten voor àlle 

segmenten, samenkomen tijdens de bijeenkomst van 23 september 2020. 

 

Een wethouder vraagt hoe lang er een stilte is zodra de aanbesteding is gestart.  

De regio antwoordt dat de planning is dat op 1 februari 2021 de stukken gepubliceerd worden. Naar 

verwachting kan begin juli 2021 gestart worden met de voorlopige gunning. Een voorlopige gunning 

duurt 20 dagen tot definitieve vergunning, mits er geen bezwaren zijn.  

De regio vult aan dat de verwachting is uitgesproken dat eind dit jaar de contouren in het 

koersdocument staan, en dat dit na de aanbesteding verder concreet wordt uitgewerkt. Afhankelijk 

van hoe de afspraken worden gemaakt, kunnen zaken verder opgepakt worden.  

 

Sluiting  

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De voorzitter dankt voor de openheid van dit overleg en 

sluit de vergadering om 14.45 uur. 


