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Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 10.34 uur en de deelnemers stellen zich voor. Het verslag van 

de eerste werksessie is bij de vergaderstukken gevoegd en wordt geanonimiseerd en gepubliceerd op 

de website. 

 

Productbeschrijving Segment Ambulant subsegment behandeling groep 

De voorzitter geeft aan dat de productbeschrijving trainingsgerelateerde zaken omvat in aanvulling 

op individuele behandeling. Als er een behandeling in groepsverband mogelijk is, gaat het om een 

lichtere inzet dan bij individuele begeleiding of behandeling. Wellicht dat dit ook in de naam van de 

productbeschrijving tot uiting zal komen. De doelgroep heeft een zwaardere problematiek dan de 

deelnemers aan een standaardtraining van een welzijnsorganisatie. De regio wil waar het mogelijk is 

vooral inzetten op producten in groepsverband. De productbeschrijving is een eerste aanzet voor de 

kostprijsberekening en wordt puntsgewijs besproken. 

 

Doelgroep 

Een aanbieder merkt op dat duidelijk is beschreven dat deze jongeren worden getraind dan wel 

behandeld in een groepsetting. Een groepstraining of -behandeling kan dan een indicatie worden. De 

voorzitter schetst dat de regio puzzelt op het feit dat een groepsprogramma zich vaak richt op één 

hoofdprobleem, er kan echter ook een meervoudige problematiek spelen. Een aanbieder reageert 

dat verschillende gebieden die met elkaar interacteren worden gebundeld bij 2. Problematiek/ 

cliëntvraag. Hij mist bij het punt Doelgroep opties, namelijk de drie genoemde opties gezamenlijk en 

een ontwikkelingsachterstand. Hij noemt trainingen laagdrempeliger dan een behandeling. De 

voorzitter geeft aan dat het hier gaat om een maatwerkvoorziening waarvoor een beschikking nodig 

is. Zij schetst het verschil tussen voorliggend veld en maatwerk. 

 

Een aanbieder noemt het niet logisch uit te gaan van een complexe doelgroep met een meervoudige 

problematiek en in te zetten op een training op één gebied. Deze aanbieder kan zich voorstellen dat 
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af en toe een bredere behandeling nodig is met minder focus op één onderdeel. De voorzitter 

memoreert dat in de vorige werksessie duidelijk werd dat de aanbieders niet veel inzetten op 

behandeling groep. Een aanbieder geeft aan dat haar organisatie het aanbod op dit moment niet 

heeft. Een andere aanbieder merkt op dat zijn organisatie wel de behandeling biedt en vraagt hoe 

het werkt met de indicatie. De voorzitter verwacht dat het één indicatie kan zijn waarvoor de 

gemeentelijke toegang vervolgens met de cliënt en aanbieder afspraken maakt over de specifieke 

invulling. Naar haar mening is de indicatie van een iets grotere orde dan wanneer er één training zou 

worden ingezet. Een aanbieder noemt dit een relevante vraag bij de tariefstelling afhankelijk van het 

aantal trainingen voor de cliënt en de frequentie hiervan en wijst erop dat er in de behandeling veel 

varianten ontstaan. De voorzitter schetst dat het mogelijk is dat er twee trainingen naast elkaar of 

achtereenvolgend op elkaar worden ingezet. Een aanbieder pleit ervoor op te nemen dat de 

behandeling zich richt op een specifiek doel. Een vrager stelt voor dat de voorzitter een 

praktijkvoorbeeld opneemt waarbij wordt vermeld dat een groep bijeenkomt in een vaste 

tijdseenheid om te werken aan een specifiek doel. 

 

Een aanbieder haakt aan bij vraag 6 van de productbeschrijving Hoe zou je licht, midden en zwaar 

inzetten binnen dit product? Hij noemt als criteria de zorgzwaarte, complexiteit en voorspelbaarheid, 

de risico’s en de inzet in de week. Naar aanleiding van vraag 3 Welke producten biedt je organisatie 

op dit moment aan die vallen onder dit segment? (product, doelgroep, problematiek, groepsgrootte, 

tijdsinzet et cetera) merkt hij op dat bij de beschikkingen de tijd en de uren de doorslag geven. Bij 

lichte en complexe cases heeft dit volgens hem niet steeds goed uitgepakt. De voorzitter reageert dat 

zij dit herkent. Bij 80% van de cliënten in het zorgdomein volstaat de inzet van de zorgaanbieder bij 

de problematiek van een cliënt. De regio worstelt met het vraagstuk van de financiering in de 

gevallen waarin de inzet van de zorgaanbieder niet matcht met de problematiek van de cliënt; de 

gemeentelijke toegang heeft hierin de rol van schakel. De regio wil graag sturen op resultaten en 

daar ook op financieren. De voorzitter erkent dat dit nog een stap te ver is en vat samen dat de 

inspanning van de aanbieder uiteindelijk leidend is. 

 

Een vrager verzoekt de aanbieders om een suggestie voor de formulering hiervan in het segment. 

Een aanbieder noemt de factoren vanuit het hulpverlenersperspectief en geeft in overweging in 

overleg te werken met wegingsfactoren voor het vastleggen in de administratie. De voorzitter 

reageert dat dit een goede suggestie is. 

 

Problematiek/cliëntvraag 

De voorzitter schetst dat bij de vraag van de jeugdige en of diens ouders vooral mogelijkheden die 

kunnen spelen zijn genoemd en voegt hieraan toe dat een combinatie van factoren denkbaar is. De 

aanbieders noemen het onderdeel daarmee compleet. 

 

Hulpinhoud en kenmerken 

Alinea 1: Een aanbieder vraagt aandacht voor de zinsopbouw en stelt voor ‘hanteerbaar maken van 

het probleem’ als eerste te noemen bij de behandeling. Een aanbieder wijst erop dat de 

productbeschrijving het verschil met de dagbehandeling niet duidelijk maakt. Een suggestie is toe te 

voegen aan de tekst dat de behandeling specifiek is gericht op één thema en dat een dagdeel wordt 
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bedoeld. De voorzitter stelt voor voorbeelden op te nemen zoals Girls’ Talk, NAGV, ACT, 

oudertraining; een aantal hiervan is beschikbaar in het voorliggend veld en ook als 

maatwerkvoorziening, de doelgroep is hiervoor bepalend. Het betreft geen dagbehandeling. 

 

Alinea 3: De voorzitter wijzigt de tussenkop in Afbakening training versus behandeling groep 

maatwerkvoorziening. Bij de criteria wijzigt zij de eerste bullet in ‘De behandeling groep is evidence 

based of best practice’. Een aanbieder vraagt welke risico’s worden bedoeld, waarop de voorzitter 

aangeeft dat in de vorige sessie onvoorspelbaarheid, onvoorspelbaar gedrag, risico’s op verergering 

van de problematiek en veiligheidsrisico’s zijn genoemd waaraan de training aandacht dient te 

besteden. Een aanbieder merkt op dat niet elke training kan voldoen aan alle acht genoemde criteria 

voordat tot indicatie wordt overgegaan. De vragers reageren dat dit wel iets is wat de regio graag 

meer wil zien in het zorglandschap. De inzet dient erop te zijn gericht dat de behandeling systemisch 

van aard is ten behoeve van de effectiviteit van de behandeling. Een aanbieder wijst erop dat de 

ouders niet altijd de gevraagde inzet leveren en een andere aanbieder merkt op dat dit veel vraagt 

van de inzet van de trainers. Gelden de criteria als eis? De voorzitter reageert dat de criteria wat haar 

betreft altijd een eis zijn; wanneer ouders niet willen meewerken is het aan de toegang hierin 

afwegingen te maken. Een aanbieder noemt dit ingewikkeld en merkt op dat dit altijd vooraf vraagt 

om afstemming met ouders en inzichtelijk maken welke rol van hen wordt verwacht. Dit hoort ook 

thuis in het toegangsmanagement. De voorzitter beaamt dit. De aanbieders pleiten ervoor de criteria 

ook te definiëren bij 1. Doelgroep. 

 

De voorzitter stelt zich voor dat bij de inkoopdocumenten van de aanbesteding ook een visiestuk van 

de regio is opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan systemisch werken, de samenwerking 

van de regio met partners en de regierol van de gemeentelijke toegang. In de productbeschrijving 

kan dan worden verwezen naar het visiestuk. 

 

Een vrager vraagt hoe de aanbieders het vinden dat de regio meer belang hecht aan het systemisch 

werken dan eerder het geval was, zien zij daarin meerwaarde? Een aanbieder verwacht dat het 

helpend kan zijn om een jeugdige vaardigheden te leren. Ouders betrekken is wel afhankelijk van de 

problematiek en vraagt meer inzet van de aanbieder. Een aanbieder is positief over de systemische 

aanpak maar wijst erop dat ouders niet kunnen worden gedwongen tot medewerking. De aanbieder 

kan vooral inzetten op medewerking van de ouders. Een aanbieder merkt op dat de bespreking in de 

praktijk leidt tot veel vertraging en tijd kost. Aan de criteria zou kunnen worden toegevoegd dat 

afstemming is gewenst over de toepassing van de criteria, aan de systemische opzet van de 

behandeling kan een voorkeur worden toegekend. De voorzitter is van mening dat de inzet van 

ouders in afstemming gaat met de gemeentelijke toegang of betrokken instanties als Veilig Thuis, de 

aanbieder en de ouders. Een afweging rond een juiste inzet is nodig of een behandeling wordt 

aangeboden aan een kind als ouders niet willen meewerken. De inzet van een product gaat in 

afstemming en indien nodig moet worden gezocht naar een alternatief. De voorzitter stelt vast dat 

dit een nadere beschrijving vraagt. 

 

Vastgesteld einddoel/resultaat 

De voorzitter legt uit dat het einddoel/resultaat wordt vastgelegd in het zorg- of behandelplan. Zij 
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voegt psycho-educatie toe aan de algemene doelen. Een aanbieder wijst op de toename van 

administratieve handelingen. De voorzitter reageert dat er sprake zal zijn van één leefzorgplan, 

gezinsplan en dergelijke waarin alle doelen en de inzet van de aanbieder zijn vermeld. De 

behandeling groep kan zich richten op specifieke onderdelen ter versterking van de individuele 

behandeling. Een aanbieder vraagt of de gemeentelijke toegang de doelen van het individu en het 

netwerk en ook de toekenning van de zorg bepaalt. De voorzitter belicht dat de gemeentelijke 

toegang bepaalt na overleg met de aanbieder. 

 

Gevraagde expertise 

De voorzitter vraagt of er varianten licht, midden, zwaar zijn te gebruiken voor behandeling groep bij 

de inzet van de behandelaar. Zij vraagt of hbo-niveau het minimum is. De aanbieders schetsen de 

inzet van mbo-, hbo- en universitair opgeleide medewerkers, trainingen worden verzorgd door één 

of meer trainers met een mix van opleidingsniveaus. De voorzitter vraagt naar de keuze om hiervoor 

ook mbo’ers in te zetten. Een aanbieder reageert dat het huidige mbo/hbo-onderscheid anders is 

dan tien tot vijftien jaar geleden. De voorzitter reageert dat de opleidingseisen in veel gesprekken 

met aanbieders aan de orde komen. Zij schetst dat de gemeenten ook moeten meten en 

verantwoordelijk zijn voor de inkoop van kwalitatief goede hulp en wijst op de aanwezigheid van 

zorgcowboys in het zorglandschap, de regio wil deze graag weren. 

 

Een vrager wil weten aan welke doelgroep de training wordt gegeven. Een aanbieder geeft aan dat 

het onder andere gaat om jongeren die intern verblijven op de groep. Een aanbieder merkt op dat 

voor trainingen door een gedragswetenschapper of hbo’er specifieke kostendekkende tarieven nodig 

zijn. Hij vraagt zich af of hun inzet zekerheid geeft dat er kwalitatief betere trainingen worden 

gegeven en of hiermee geen kwalitatief goede medewerkers worden uitgesloten. De voorzitter 

reageert dat het vraagstuk een worsteling is voor de regio en dat de input van de aanbieders hierbij 

zal worden betrokken. Zij hoort dat bij een groepsbehandeling een mbo’er onder 

verantwoordelijkheid van hbo’er het minimale is. Een aanbieder zegt de gezamenlijke dilemma’s te 

herkennen en pleit ervoor dat de regio zorgaanbieders tweejaarlijks bezoekt om daarmee het kaf van 

het koren te scheiden en hen ruimte te geven op de genoemde criteria. De voorzitter geeft aan dat 

dit een punt van aandacht is binnen het toegangsmanagement. 

 

Productspecifieke kwaliteitseisen 

De voorzitter merkt op dat de beschrijving qua registratiesystemen niet aansluit bij die van de 

overige producten. Hier zal de regio nog in bredere zin naar kijken en de toezichthouders kwaliteit en 

rechtmatigheid gaan toetsen. 

 

Vragen ten behoeve van behandeling groep 

De voorzitter stelt vast dat de vragen 1, 2, 4, 5, 6 en de tariefstelling zijn besproken. Een aanbieder 

vraagt aandacht voor trainingen die niet worden aangeboden omdat er onvoldoende deelnemers 

zijn. Zij vraagt of dat speelt in de regio en belemmerend werkt om het product uit te voeren. Een 

aanbieder noemt het herkenbaar. 
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Een vrager legt de vraag voor of aanbieders kunnen worden benaderd voor samenwerking bij het 

vinden van voldoende deelnemers bij vergelijkbare trainingen. Een aanbieder reageert hierop 

positief. 

 

De voorzitter verzoekt de aanbieders na te denken over aanvullende voorbeelden op vraag 3 en deze 

in week 36 per e-mail te sturen naar de vragers. Een vrager heeft van de zorgaanbieders gehoord dat 

gemiddelde doorlooptijden erg kunnen verschillen en vraagt zich af of dit zo algemeen kan worden 

benoemd. Een aanbieder merkt op dat de doorlooptijd afhankelijk is van de context buiten de 

aanbieder; de vrager concludeert dat het algemeen kan worden gehouden. De voorzitter vraagt de 

aanbieders of zij de genoemde groepsgrootte van zes tot acht personen in de praktijk terugzien. 

Aanbieders noemen dit prima, bij psycho-educatie kunnen de groepen groter zijn. 

 

Vervolgafspraken 

De voorzitter vat samen dat de vragers verder kunnen met het opstellen van de productbeschrijving. 

Zij bedankt de aanbieders voor hun tijd en meedenken in de marktconsultatie, zij noemt de 

gesprekken constructief en wijst op de concrete voorbeelden die zijn ingebracht. De verslagen van de 

sessies worden gepubliceerd op de MGR-site, de aanbieders kunnen daarop reageren. De voorzitter 

ziet de aanbieders graag weer bij een volgende sessie. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de bespreking om 11.57 uur. 


