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Verslag  tweede marktconsultatie segment 1    23-04-2021 

 

Deelnemers  

Zie aparte lijst van aangemelde personen voor 9 en 23 april 2021 

 

Opening en mededelingen 

De vergadering wordt geopend om 09:00 uur. Het is de tweede sessie voor de marktconsultatie van 

segment 1. Dit is een vervolg op de sessie van 9 april jl., waarbij veel is verteld en informatie is 

gedeeld door de gemeenten. Deze tweede sessie heeft een ander karakter en is vooral bedoeld om 

de inbreng van de aanbieders op te halen. Daarom is er gekozen om een onafhankelijke voorzitter te 

vragen, zodat iedereen in staat is voldoende inbreng te bieden. De plaatsvervangende voorzitter 

(hierna te noemen: voorzitter) zal deze marktconsultatie leiden. 

 

Bespreking 

De voorzitter meldt dat de aanbieders die zich hebben gemeld op 19 april jl. met een aantal op- en 

aanmerkingen, het woord gegeven zal worden. De voorzitter geeft aan dat men zich realiseert dat 

men overal diepgaan op kan ingaan, omdat dit lastig is bij een marktconsultatie met zoveel 

deelnemers. De gemeenten en aanbieders gaan in deze sessie met elkaar in gesprek, daar zullen 

eventueel aanvullingen op zijn door andere aanbieders. Aan het eind is er gelegenheid om per 

aanbieder binnen een minuut aanvullingen te geven op wat gezegd is in deze bijeenkomst. De 

gemeenten gaan bij deze sessie de inbreng vanuit de aanbieders ophalen om vervolgens met elkaar 

de knelpunten te benoemen en deze met elkaar te bespreken met de bedoeling het proces met 

betrekking tot segment 1 te kunnen vervolgen. 

 

De gemeenten geven verder aan dat het doel van deze sessie is om met elkaar een helder beeld te 

krijgen van de knelpunten die er zijn en hoe daar gezamenlijk met de aanbieders mee verder te 

kunnen. De gemeenten hebben in de voorbereiding gemerkt dat zij met drie zaken te maken hebben, 

regelgeving, de relatie die de gemeenten op een andere manier vorm willen geven en bovenal de 

zorgbehoefte van de cliënten. De gemeenten geven aan dat zij gewend zijn om met de regelgeving te 

beginnen, zij hebben in het proces gemerkt aan te lopen tegen het rigide proces van een 

aanbesteding en de behoefte om op een andere manier van samenwerking te krijgen met de 

aanbieders en de complexiteit van de zorg. Deze drie zaken zijn de aanleiding geweest om nog een 

keer met elkaar om de tafel te gaan. De inbreng van de aanbieders hebben de gemeenten nodig om 

het werk gezamenlijk goed te kunnen doen. De gemeenten zijn op zoek naar de balans, wat hoort in 

de precontractuele fase en wat behoeft de dialoog na de contractvorming. 

 

De voorzitter geeft aan het programma in drie delen te willen doorlopen: 

- Wat zijn de ambities en drijfveren om met deze bijzondere en ingewikkelde doelgroep aan de 

slag te gaan? 

- Startsituatie, hoe zouden de gemeenten  de angel eruit kunnen halen die de aanbieders 

hebben ervaren in de stukken? 

- Hoe als gemeenten en aanbieders als partners samen te werken. 

 



 
 

 

   
 
 

2 

Segment 1, ambities en drijfveren 

De voorzitter geeft aan dat het hier gaat om een bijzondere en ingewikkelde doelgroep en vraagt aan 

de aanbieders wat hen drijft om met deze doelgroep aan de slag te gaan en wat hun ambities zijn op 

dit gebied. 

Een aanbieder geeft aan dat zij de missie en visie hebben om plaats te maken voor alle cliënten die 

tegen problemen aanlopen in de maatschappij en alle kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd 

raken, om te zorgen dat zij gehoord worden en op een acceptabele manier deel te nemen in de 

maatschappij. Deze aanbieder heeft een functie om als vangnet te dienen zowel binnen als buiten de 

regio, waarbij zij de meest complexe doelgroep bedienen die elders tussen wal en schip vallen. Deze 

aanbieder geeft aan dat zij twee ambities hebben, het overeind houden van het hoogspecialistische 

deel binnen en buiten de regio, zodat, ongeacht de complexiteit, cliënten altijd terecht kunnen bij 

deze aanbieder en waar dit niet nodig is vooral meer samenwerking en doorstroom te organiseren 

zodat dit meer ambulant opgepakt kan worden. 

Een andere aanbieder geeft aan dat zij specialistisch klinisch verblijf aanbieden, dit betreft de 

hoogcomplexe zorg die zowel regionaal als bovenregionaal bij hen terechtkomt. Deze aanbieder wil 

deze zorg ook blijven geven en heeft de afgelopen jaren de afbouw van bedden en ambulant werken 

uitgebreid, daarin hebben zij ook samenwerking gezocht met partners.  

De voorzitter vraagt waarom specifiek de hoogcomplexe doelgroep wordt bediend. Aanbieder 

antwoordt dat zij als organisatie van oudsher hierin expertise hebben opgebouwd en wat zij ook 

belangrijk vinden als ggz-instelling om te kunnen blijven bieden. Zij zien als aanbieder ook een taak 

om deze expertise eerder in het traject in te zetten, vanuit het klinische stuk in te zetten in het 

ambulante stuk om uiteindelijk te zien dat het hoogcomplexe deel voorkomen wordt. Zij zien echter 

wel dat dit steeds blijft ontstaan. 

Een andere aanbieder geeft aan dat zij pleiten om de zorg en de verblijfzorg die zij jarenlang bieden 

daadwerkelijk te willen transformeren. Volgens deze aanbieder kunnen gemeenten en aanbieders in 

inhoud elkaar goed vinden totdat gesproken wordt over contracten. Aanbieder begrijpt de aanpak 

van deze consultatie, omdat men vaak in oud gedrag verzandt. Als men gezamenlijk wil 

transformeren, moet gezamenlijk tot nieuw gedrag worden gekomen. Dit zou ook tot uiting moeten 

komen in de contracten die gesloten gaan worden, dit mist deze aanbieder in de huidige stukken. 

Deze aanbieder geeft aan dat hun uiteindelijke ambitie is om zichzelf overbodig te maken. Deze 

doelgroep wordt door aanbieder zo lang als nodig en zo kort als mogelijk bij hen gehouden. Volgens 

deze aanbieder moet de verantwoordelijkheid liggen bij de aanbieders. Aanbieder beoogt het sneller 

afschalen naar lichtere vormen van zorg, zwaardere vormen van zorg zijn volgens deze aanbieder 

korte episodes. 

 

De voorzitter vraagt of er meer aanbieders zijn die tijdens deze sessie over de ambitie en deze 

doelgroep iets te zeggen hebben.  

 

Een andere aanbieder geeft aan dat zij herkent wat voorgaande sprekers vertellen over het belang 

van het hebben van expertise over de specifieke doelgroepen, om te zorgen dat de groep eerder 

herkend wordt en voorkomen kan worden dat zij zorg nodig hebben. De strategie van deze 

aanbieder is de laatste jaren aangepast naar zo veel mogelijk thuis en zo dicht mogelijk bij het gezin. 

Een andere aanbieder biedt ook volwassenenzorg en zij hebben daarom de beweging gemaakt naar 
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de voorkant. Zij willen niet wachten als volwassen ggz-instelling tot het moment dat de jongere in de 

volwassenzorg terecht komt in een complex, gesloten, chronisch psychiatrieverband. Vanuit de 

overtuiging van deze aanbieder dat het vaak wel complex kan zijn, maar niet hoogspecialistisch hoeft 

te zijn. Er is niet altijd sprake van specialistische, complexe psychiatrie, maar wel van complexe 

problematiek, waarbij genormaliseerd thuis behandeld kan worden. De expertise zou thuis ingezet 

kunnen worden, vanuit deze overtuiging zou men moeten vertrekken volgens deze aanbieder en niet 

vanuit het historisch denken waar men vandaan komt. 

 

Startsituatie; hoe halen we de angel eruit? 

De voorzitter geeft aan dat een aantal van de aanbieders heeft aangegeven moeite te hebben met de 

startsituatie. De gemeenten komen dan ook met de vraag aan de aanbieders hoe zij de angel eruit 

willen halen met het verzoek dit concreet te maken. 

Een aanbieder geeft aan dit niet precies te weten. Er is een mooie start gemaakt in de bestuurlijke 

marktconsultatie. Aanbieder wil meegeven dat als er geprobeerd wordt om voor deze complexe 

groep een normaliseringsslag vorm te willen geven, geen enkele organisatie dit alleen kan, maar ook 

niet met te veel organisaties samen. De regiefunctie en de samenhang wil deze aanbieder meegeven 

aan het ontwerp. Aanbieder geeft aan dat het aangegeven aantal van maximaal acht aanbieders al 

een groot aantal is om daar regie over te kunnen voeren. Aanbieder denkt eerder aan drie of vier 

aanbieders in de regiefunctie. 

Een andere aanbieder sluit zich aan bij de vorige spreker en wil toevoegen dat het voor dit segment 

belangrijk is er één traject van te maken en geen knip te maken tussen het ambulante en het 

verblijfstuk. Zeker als de ambitie is om te ambulantiseren. Verder geeft deze aanbieder advies aan de 

gemeenten vanuit hun eigen historische gegevens, een realistisch budget te maken, omdat er anders 

het effect optreedt dat er te snel teruggeschakeld wordt naar het bed toe, omdat het budget niet 

toereikend is. 

Een andere aanbieder merkt op dat er een plan gemaakt was wat in het koersdocument naar voren 

komt. Aanbieder geeft aan dat de intentie er is om anders te willen gaan werken om een 

transformatie neer te zetten. Hier is zoals eerder gezegd regie, samenwerking, vertrouwen en de 

flexibele vormen nodig om van verblijf alleen een onderdeel van ambulant te maken. Dit is niet een 

opzichzelfstaand iets. Aanbieder benoemt dat iedereen weet dat dit een moeilijke en ingewikkelde 

omslag is, een cultuuromslag en dat daarvoor een verandering in het hele zorglandschap nodig is om 

gezamenlijk die transformatieopdracht te pakken met de aanbieders en de gemeenten. Daarbij hoort 

dat er goed gekeken moet worden naar de bekostiging, dat deze marktconform en reëel is. 

De voorzitter noemt dat marktconform een objectieve maatstaf lijkt en vraagt of daar een gesprek 

over nodig is. Aanbieder antwoordt dat als er gekeken wordt naar de gepubliceerde stukken er zeker 

over de bekostiging gepraat moet worden. 

Een andere aanbieder sluit zich aan bij voorgaande sprekers en geeft aan dat zij ook pleiten voor het 

loslaten van de codes, etiketten en de loketten. Als men ambulant en verblijf voorafgaand aan 

ambulant, wil indiceren, er fluïde paden moeten gaan ontstaan voor jongeren om te kunnen op- of 

afschalen wanneer nodig. Volgens aanbieder houdt dit concreet in dat dat de verantwoordelijkheid 

van de zorgaanbieder zou moeten zijn, de zorginhoudelijke hulp en prestatie op het resultaat. 

Enerzijds aan de voorkant de vraag wat men wil bereiken, anderzijds dat de aanbieder 

verantwoordelijk wordt voor het hoe en binnen dit hoe, ook verantwoordelijk kunnen zijn voor het 
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aanpassen van de behandeling als dit nodig is. Nu moet men hierover eerst met elkaar overleggen 

om de zaak opnieuw te bekijken of er een aanpassing moet en kan plaatsvinden en dit belemmert 

aanbieders in hun verantwoordelijkheid. Aanbieder refereert in hun reactie aan het koersdocument, 

dat als dit bekeken wordt vanuit de gemeenten, het hierin gaat over vertrouwen, 

verantwoordelijkheid omtrent inzet en resultaat en dat men elkaar hierop mag aanspreken. 

Aanbieder adviseert de gemeenten de zorgplicht te hebben dat zij aanbieders faciliteren om te 

kunnen doen wat zij beogen.  

Een andere aanbieder wil hier kort op reageren en stelt dat partnership nodig is, tussen 

opdrachtgever en -nemer en dat dit begint bij de toegang. Aanbieder vraagt welke 

verantwoordelijkheden de gemeenten met aanbieders willen beleggen. Aanbieder geeft aan dat de 

gemeenten de wettelijke verantwoordelijkheid hebben voor die toegang, maar zij kunnen deze 

delegeren aan organisaties om die uit te voeren. Aanbieder zou het mooi vinden als de 

gecertificeerde instellingen met de aanbieders van segment 1 en 2 de regie voeren hierop en samen 

met de gemeenten de toegang vorm gaan geven. 

 

De gemeenten geven aan dat zij als opdrachtgever willen weten wat de aanbieders zich voorstellen 

om nu tot concrete stappen te kunnen komen.  

 

Een aanbieder benoemt de eerdergenoemde hybride vormen en de financiering hierachter. 

Aanbieder geeft aan dit een mooie vorm te vinden, door meer hybride vormen in partnerschap in te 

zetten. In nauwe samenwerking met verwijzers en gemeente kijken naar wat nodig is in het 

ambulante traject, soms is het volgens aanbieder nodig om een jongere wel een nacht te laten 

verblijven in een instelling, dit zou kunnen in een vorm van een strippenkaart. Deze combinatie zorgt 

volgens aanbieder ervoor dat een jongere niet opgenomen wordt. Zo komt men toch tot een vorm 

van financiering, dit zou in het geheel gezien moeten worden. Aanbieder noemt én ambulant én 

ambulant met af en toe een bed. Omdat het bed er was, is ambulant gebleven. Aanbieder geeft aan 

naast het inzetten van zo’n traject de thuisbehandeling door zou moeten blijven lopen. Wat volgens 

deze aanbieder niet wenselijk is, is het kind als probleem te definiëren, die zet je er even uit en dan 

vervolgens wacht totdat een kind behandeld naar huis kan. Transfer naar thuissituatie moet goed 

gemaakt worden. Aanbieder geeft aan dat dit stukje wordt gemist en dat dit niet kan zonder het 

betrekken van het systeem hierin.  

 

Een andere aanbieder wil toevoegen dat zij graag zouden zien dat bij de toegang de knelpunten aan 

de voorkant worden blootgelegd en afgedicht. Op het moment dat het spannend wordt, geeft dit 

ruggensteun. Ook belangrijk vindt deze aanbieder dat bij de toegang het hele veld bestreken wordt 

en het achterland in de gaten gehouden wordt, zodat er geen kinderen tussen wal en schip vallen. 

Deze aanbieder merkt op dat doordat een aantal regio’s heel sterk hun zorg ambulant georganiseerd 

hebben, bepaalde specifieke groepen landelijk opgevangen moeten worden. 

 

De gemeenten vragen de aanbieders wanneer zij tevreden zouden zijn met de uitspraak die de 

gemeenten gaan doen. Zij vragen wat hierin zou moeten staan, moeten er bijvoorbeeld trajecten 

worden losgelaten of het inbouwen van hybride vormen. Aanvullend wordt de vraag gesteld door de 

gemeenten hoe de hobbel genomen moet worden vanuit de vertreksituatie, zodat gemeenten en 
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aanbieders los kunnen komen van de huidige situatie en het vertrouwen hebben om de volgende 

fase in te kunnen. 

 

Een aanbieder voelt de grootste hobbel in de bekostiging, zij kunnen leveren wat de gemeenten 

vragen aan zorg. Academische zorg sluit volgens aanbieder niet aan bij wat geboden wordt. 

De voorzitter vraagt hoe dit onderwerp in dit geval vormgegeven zou kunnen worden, zodat zowel 

gemeenten als aanbieders het gevoel hebben dat er ruimte is. De gemeenten zijn bang dat alle 

budgetten overschreden worden en aanbieders zijn bang dat zij niet betaald worden of hun zorg 

alleen maar in een bepaalde vorm aan kunnen bieden. Op het moment dat er gesproken wordt over 

een contract vervalt iedereen in oud gedrag. De voorzitter vraagt hoe dit voorkomen zou kunnen 

worden.  

 

Een aanbieder geeft aan naar een lumpsumfinanciering te willen gaan. Dit geeft volgens aanbieder 

mogelijkheden. Aanbieder geeft advies om aan aanbieders zelf over te laten om in overleg met de 

verwijzers te kijken of er meer naar huis gewerkt kan worden, meer ambulantiseren, zodat de 

aanbieder de veiligheid en de ruimte voelt om terug te pakken daar waar het niet gaat. Als deze 

ruimte er niet is, durft de aanbieder deze ook niet te pakken. Aanbieder geeft aan dat de gemeenten 

kunnen zorgen dat die ambulante hulp kan doorlopen, ook de ambulante gezinsbehandeling, mocht 

cliënt toch opgenomen worden. Het derde belangrijke punt van deze aanbieder is dat de regierol 

samen gepakt wordt. Als de verwijzer bepaalt en de aanbieder vastzit in een bepaalde situatie en de 

verwijzer niet los durft te laten, wordt het volgens aanbieder heel ingewikkeld. Hier zou wel gekeken 

kunnen worden of in het geval de verwijzer niet los kan laten de mogelijkheid bestaat om dan te 

escaleren. 

 

De gemeenten geven aan te willen kijken naar lumpsum en dit scenario te overwegen. Gemeenten 

vinden het belangrijk de kosten beheersbaar te kunnen houden. 

 

Een aanbieder reageert dat een lumpsumfinanciering comfort geeft aan de aanbieder. Ook de 

mogelijkheid om op- of af te schalen.  

Een aanbieder geeft aan dat hun organisatie een zogenaamde brandweerfunctie heeft, net als de 

brandweer moeten zij in deze functie betaald worden voor hun aanwezigheid. Deze transformatie 

vraagt volgens deze aanbieder echt wat, hierbij is afstemming nodig met verwijzers en ook hard 

werken met elkaar om de gedachtegang te veranderen. 

Volgens aanbieder zou het positieve effect van ambulantiseren zijn, dat als dit op een goede manier 

wordt gedaan, de kosten per patiënt drastisch dalen. Dit zou gemeenten meer comfort moeten 

bieden. Meer patiënten kunnen worden behandeld. Dit vergt volgens aanbieder wel tijd, dit staat 

niet in een jaar. 

 

Een andere aanbieder bevestigt dit en geeft aan dat het hier met name gaat over een investering in 

jaren. Het is van belang om de zorg veilig, voldoende en met expertise te kunnen leveren, zodat, 

indien nodig, het mogelijk is terug te vallen op verblijfszorg. De gemeenten vragen wat in het 

contract opgenomen moet worden, zodat er comfort ontstaat voor de aanbieders. 
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Een aanbieder geeft aan dat volgens hen de oplossing zit in het kiezen per cliënt wat vooraf 

meegegeven wordt en uiteindelijk afrekening met zorg. 

 

HHM vraagt of aanbieders bereid zijn om de consequenties in hun organisatie te accepteren dat als 

er wordt gesproken over samenwerking en over een verschuiving van verblijf naar ambulant, het 

aantal bedden zal teruglopen. HHM geeft aan dat zij ook geloven in lumpsum, bij lumpsum speelt dat 

dit opgebouwd moet worden en dat dit past bij wat aanbieders ervoor mogen vragen. Hier zit wel 

altijd een risico in, dat aan de kant van de aanbieders het risico bestaat dat zij te weinig betaald 

krijgen en aan de kant van de gemeenten dat zij te veel uitgeven. Als er wordt gesproken over 

contracten, moeten ook de risico’s afgesproken worden. HHM vraagt of de aanbieders bereid zijn de 

risico’s met elkaar te gaan delen. Als dit goed wordt gedaan, worden de kosten minder, dit wordt 

bevestigd door alle voorbeelden die daarover te vinden zijn. Dit veronderstelt volgens HHM wel dat 

men de resultaten transparant weet te verbinden aan budgetten. Er is volgens hen genoeg expertise 

zodat resultaten kunnen worden vertaald naar budgetten.  

 

Een aanbieder geeft aan dat dit al wordt gedaan bij de tender crisiszorg. Daarnaast hebben VWS, CPB 

en CBS meerjarig onderzocht waar de tekorten ontstaan en hebben alle drie geconcludeerd dat de 

tekorten niet ontstaan bij de zwaarste doelgroepen, deze ontstaan bij de lichtere vormen van hulp. 

Aanbieder adviseert Value Based Healthcare niet meer te gebruiken, maar over te stappen naar 

Triple A als bekostigingsmethodiek, dit heeft veel meer effectieve resultaten laten zien in de 

zorginkoop. 

Een andere aanbieder reageert op de vragen. Deze aanbieder geeft aan niet te snel af te schalen, als 

dit te snel gaat ontstaat een boemerangeffect. Deze aanbieder onderschrijft de hybride vorm, maar 

adviseert ook maatwerk te bieden. Niet alleen tussen verblijf en ambulant, maar ook over 

doelgroepen heen. Het risico zou gedeeld moeten worden met de partners, aanbieder suggereert om 

ruimte te scheppen en beheersbaarheid. Aan de voorkant een lumpsum bieden die comfort biedt, 

maar afrekenen op de inzet, zodat maatwerk geboden kan worden. Aanbieder zet vraagtekens bij 

lumpsum overall, omdat dan de vraag naar voren komt voor welke groep dit ingezet moet worden. 

Enerzijds mogelijkheid bieden voor samenwerking, maar ook zorgen dat de benodigde expertise 

geboden wordt die is nodig. Voor dit laatste zijn genoeg partijen nodig die deze kunnen bieden, om 

te voorkomen dat er uitsluiting plaatsvindt. 

Toevoeging van een andere aanbieder is dat er ook gekeken moet worden naar een flexibele manier 

van op- en afschalen, ook qua bekostiging.  

Een aanbieder geeft aan dat er bij de meeste aanbieders al een verschuiving heeft plaatsgevonden 

naar beddenreductie. In de bestuurlijke overleggen lag een mooi model, waarbij men aan de 

voorkant controle krijgt en aan de achterkant moet leveren.  

De gemeenten vragen vanuit welke startpositie zij moeten beginnen om te kijken naar het 

vertrouwen in elkaar om naar dat toekomstperspectief te komen. De gemeenten zijn het meest 

geholpen als zij weten hoe zij de aanbieders moeten faciliteren, wat zijn de verlanglijstjes van de 

aanbieders.  

 

Een aanbieder geeft aan dat het begint bij het gesprek met een paar aanbieders. Het helpt dat er 

comfort is op het budget. Niet met een lumpsum en daarna een afrekening. Hierbij is men bezig met 
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een voorfinanciering. De brandweerfunctie wordt dan niet bekostigd. Aanbieder adviseert niet te 

kijken naar hoeveel dagen het bed bezet was, maar te kijken naar wat het doel is. Aanbieder geeft 

aan dat het goed zou zijn als gemeenten faciliteren en de infrastructuur financieren die basaal nodig 

is om de werkzaamheden te kunnen doen. 

 

Een aanbieder geeft aan dat het mooi is dat alle partijen samen een aantal zaken kunnen oppakken. 

Want van klinisch naar ambulant kan volgens aanbieder een organisatie niet alleen.  

Een algemene opmerking wordt gemaakt door de gemeenten om niet te laten leiden door angst, 

maar vanuit vertrouwen. Een aanbieder adviseert een aantal specialistische functies uit segment 1 te 

laten, en al het andere binnen segment 1 aan de opdrachtnemers over te laten om hybride en fluïde 

te kunnen op- of afschalen. Aanbieder vraagt aan de regisserende combinatie om een plan te maken 

voor de komende drie tot vier jaar vanuit lumpsumbekostiging. Waarbij het eerste jaar, een jaar is 

waarbij vanuit het oude gewerkt wordt en daarna gericht op de ambulantisering. Aanbieder wil 

aanvullen dat een Individueel contract en daarboven een koepelcontract niet helpt om duidelijk te 

maken wie in dit geval regisseert en stuurt. 

 

De gemeenten geven aan dat vaak wordt begonnen met regels en pas aan het eind met de doelen 

die belangrijk zijn en zij willen nu vragen hoe de sprong te maken door openheid van zaken te geven. 

De aanbieder geeft het segment crisis als voorbeeld hoe men dit bij verblijf en ambulante substituten 

kan doen. 

De suggestie is om een lumpsum te creëren en de resultaten behaald met die lumpsum te kunnen 

vertalen in een vierjarige afspraak en dat er wordt gezorgd dat waarvoor de lumpsum is bedoeld dit 

aan de grenzen goed wordt gedefinieerd.  

De aanbieder stelt dat een combinatie de regie zou moeten voeren. Gaandeweg wordt het 

aangekleed en wordt het vormgegeven. Suggestie om het niet dicht te timmeren in de producten en 

afrekensfeer, maar om een budget samen te stellen, er is een aanlooptijd nodig. Volgens aanbieder  

is hierbij vertrouwen en partnership nodig. 

Een aanbieder geeft aan om de financiering niet dicht te timmeren, maar als het gaat om 

verantwoordelijkheden is het van belang om dit wel goed af te stemmen. Omdat als dit laatste niet 

goed geregeld wordt volgens aanbieder de kans groot is dat partijen op het moment van spanning 

dan in oud gedrag kunnen vluchten. 

De voorzitter geeft aan dat het van belang is dat partijen de belangen van elkaar zien.  

 

Een aanbieder geeft aan dat zij in de praktijk het paradoxale zien dat in de regio waar de meeste grip 

gehouden wordt de traagste afbouw te zien is.  

Een andere aanbieder geeft aan dat de meeste pijnpunten die van tevoren kunnen worden 

voorspeld, kunnen worden afgedicht door afspraken te maken.  

Aanbieder geeft aan dat het gesprek voeren vertrouwen geeft. Dat het goed is de draad weer op te 

pakken na de bestuurlijke marktconsultatie. De richting stond er volgens aanbieder en een deel van 

de inrichting ook. Er moet misschien wat aandacht besteed worden aan de aanbesteding. 

 

De gemeenten vinden de vertreksituatie niet ideaal. Deze situatie maakt het ook lastig. De hulpvraag 

is lastig in de dialoog. De gemeenten geven aan wel te maken te hebben met regelgeving.  
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Een aanbieder noemt de aanbesteding Crisis als voorbeeld waar ook niet alles geregeld is, maar de 

richting en het resultaat wel duidelijk zijn. Volgens aanbieder zou bij dit segment ook hiernaar 

geschreven kunnen worden. 

De gemeenten geven aan niet anders te kunnen dan vertrouwen te hebben in de aanbieders wat 

betreft hun expertise, de vraag aan deze aanbieders is dan ook of zij de gemeenten dan het comfort 

kunnen bieden dat zij met een lumpsumfinanciering in drie à vier jaar tijd deze afbouw kunnen 

bewerkstelligen. Vrijheid en ruimte voor de aanbieders in ruil voor financieel comfort aan de kant 

van de gemeenten. 

Een aanbieder geeft aan het belangrijk te vinden om zo’n kant op te gaan, aanbieder vraagt zich wel 

af wat nodig is om veel meer ambulant te ondersteunen. Zij zijn als aanbieder voor de beweging naar 

ambulant. Hierbij aan de voorkant comfort te hebben, vinden zij belangrijk. 

 

De gemeenten vragen of de aanbieders met gegevens uit andere regio’s dit kunnen onderbouwen. 

Aanbieder ziet dezelfde systematiek uit crisishulp. Daar wordt met elkaar gekeken hoe dit te doen. 

Hierbij is afgesproken dat er een periode is van vier jaar met de vraag of dit gedaan kan worden in 

die periode. 

Een aanbieder geeft aan dat dit zit in de toegang, hybridevormen en in de zorginkoopsystematiek. Er 

wordt geconstateerd dat 2-3% van de populatie tot 50% van de bekostiging vergt.  

De gemeenten hebben veel aanknopingspunten gehoord. Zij vragen zich echter af hoe vergelijkbaar 

de uitgangssituatie is. Bij crisis is alles toch meer gekaderd dan bij dit segment. Bij dit segment zitten 

meer specialistische aanbieders. Biedt dit voldoende comfort voor zowel de aanbieders als de 

gemeenten?  De gemeenten kunnen aanbieders niet dwingen om samen te werken. 

Een aanbieder geeft aan dat het mogelijk is om een partij het mandaat te geven om de regie te 

voeren met andere partijen. Aanbieder denkt dat dit wel te vertalen is in een opdracht. Er zijn 

meerdere partijen nodig. 

 

De gemeenten geven een suggestie voor de een-minuutvraag. De vraag aan de aanbieders is wat er 

minimaal geregeld moet worden vanuit de niet-perfecte vertreksituatie om toch goed te kunnen 

starten. De voorzitter geeft aan dat zo’n aanbesteding in de openbaarheid gedaan moet worden en 

de gemeenten zich niet kunnen permitteren om in de beslotenheid met enkele aanbieders af te 

spreken. De gemeenten bevestigen dit en geven aan dat als er te veel vooroverleg is geweest dit leidt 

tot uitsluiting van partijen. 

 

Een aanbieder vraagt zich af waarom het segment gedefinieerd wordt in termen van het aanbod, 

terwijl de vraag van de jeugdige centraal zou moeten staan. Over een aanpak vanuit de vraag is 

kennis in het land beschikbaar en kan worden meegenomen. Deze inhoudelijke component wordt 

door deze aanbieder gemist in de discussie. 

 

De gemeenten vragen waar in het voortraject deze problematiek zich voordoet en wat zich leent 

voor lumpsum. 

Een aanbieder antwoordt hierop dat als er gekeken wordt naar de patiënten die zij binnenkrijgen, 

deze vaak hoogcomplex zijn. Zij hebben veel van deze patiënten met een zorgtraject gehad, soms zijn 

deze patiënten al bij zeven of acht aanbieders in beeld geweest. De oplossing zit volgens deze 
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aanbieder bij goede ondersteuning bij de huisartsen, zodat daar goede triage kan plaatsvinden en de 

patiënt op een goede plek terechtkomt. Aanbieder geeft aan dat dit lastig is om direct goed te doen, 

omdat het lijkt op het afpellen van een ui. Er zijn meerdere punten in het traject nodig om te kunnen 

verwijzen. 

Een aanbieder geeft aan dat het gaat om populatie-analyse, hier worden harde doelgroepen uit 

gehaald.  

 

One minuts 

Een aanbieder geeft aan dat vanuit de ervaring die de aanbieders hebben, gekeken moet worden 

naar wat zij nodig hebben aan opname vervangende zorg. Het is belangrijk om dan als aanbieders te 

kijken hoe zij complementair kunnen zijn met elkaar en vervolgens dit goed af te spreken met elkaar 

aan de voorkant. 

 

Een andere aanbieder voegt toe dat hierbij een stukje maatwerk nodig is en dat de vertreksituatie 

die nu wordt aangegeven te streng is. Sommige dingen moeten kostenefficiënt aangeboden kunnen 

worden, er moet samengewerkt kunnen worden en vormgegeven kunnen worden. Er zitten in het 

stuk een aantal eisen die te strikt zijn. 

 

Een andere aanbieder geeft aan dat zij, omdat zij te maken krijgen met een forse verandering, 

comfort nodig hebben aan de voorkant om die afschaling te kunnen bereiken. 

 

Een andere aanbieder geeft aan dat het belangrijk is, om voor deze specialistische, risicovolle 

doelgroep waar hoogspecialistische hulp nodig is en dit duur kan zijn, dat er goede financiële ruimte 

is. Ook de onvoorspelbaarheid van de trajecten maakt dat hier ruimte voor nodig is. Dit alles in 

samenwerking met elkaar en in goed vertrouwen. 

 

Een andere aanbieder heeft een aantal jaren ervaring met lumpsum met afbouw in de eerste jaren 

van de transitie. Deze lumpsum zat over de segmenten heen en gaf ook de ruimte om te ontwikkelen 

en te innoveren. Die ruimte is nodig om de volgende stappen te kunnen zetten. 

Een andere aanbieder bevestigt dit en adviseert de ruimte te geven om te ambulantiseren. 

Aanbieder geeft aan dat er ruimte nodig is om de brandweerfunctie in de lucht te kunnen houden. 

Kostendekkende tarieven met beperkt aantal aanbieders en met elkaar kijken om gesprekken te 

kunnen voeren. 

 

Een andere aanbieder benoemt dat er veel expertise is en pleit om niet zozeer te willen 

doorontwikkelen, maar juist te kijken naar de ervaring die er is. De ruimte zou geboden moeten 

worden aan de organisaties om te experimenteren en te kijken op welke wijze gekeken kan worden 

om samen te werken in plaats van het doorontwikkelen binnen de bestaande organisatie om de 

transformatie te bewerkstelligen. 

 

Een andere aanbieder sluit aan bij voorgaande sprekers. Deze aanbieder geeft aan een 

ontwikkelpunt mee te willen geven aan de voorkant. Aanbieder stelt wel de vraag waar dan een strik 

omheen wordt gezet en met welke doelgroep. Producten zouden losgelaten moeten worden aan de 
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voorkant. De complexe doelgroep moet nog nader gedefinieerd worden met een bijzondere toegang 

en bijzondere vraagstelling. 

 

De gemeenten geven aan in deze sessie veel input gekregen te hebben en waardevolle inzichten 

vanuit de aanbieders en ervaren dit als erg waardevol. Dit leidt na vandaag tot scenario’s en 

mogelijke aanvullingen hierop. Wat de gemeenten hebben gehoord bij deze sessie is dat de co-

creatie en samenwerking voortgezet moet worden. De vraag is nog wel wat er nodig is in de 

precontractuele fase, zodat er snel tot een contract gekomen kan worden. Dit vergt volgens 

gemeenten interne besluitvorming. Zij hebben tot 24 mei 2021 nodig om te komen tot gedeelde 

ideeën en interne onderbouwing. De gemeenten geven uiterlijk 24 mei aan wat er besloten is en 

willen dan ook concreet zijn over de aanpak van dit segment. 

 

De voorzitter geeft aan dat als er nog vragen zijn vanuit de aanbieders er gelegenheid is om deze te 

mailen en sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen om 10:55 uur.  


