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Programma Sturing en Inkoop – Domein Jeugd – Segment 1 Behandeling met verblijf 

Antwoorden op vragen van aanbieders bij product- en trajectbeschrijvingen 

Datum: 9 december 2020 

 

Toelichting 

De zeven gemeenten in Limburg-Noord (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, 

Venlo en Venray) zijn volop bezig een nieuwe aanbesteding in het sociaal domein voor te bereiden. 

Dat moet leiden tot meer grip en sturing, en bijdragen aan de transformatie van het sociaal domein. 

De nieuwe contracten gaan in per 1 januari 2022. Aanbieders zijn hier de afgelopen periode diverse 

malen over geïnformeerd via onder meer nieuwsbrieven van de MGR en aanbiederssessies. 

 

Na de algemene aanbiederssessie voor het domein Jeugd op 9 juli 2020 hebben per (sub)segment 

diverse marktconsultaties plaatsgevonden. Daarin is met aanbieders gesproken over zaken als de 

inhoud van de zorg, beschrijving van de doelgroep, kwaliteitseisen, etc. Het resultaat daarvan hebben 

we opgenomen in vaste formats met de product- en trajectbeschrijvingen. Deze gebruiken we voor het 

kostprijsonderzoek dat nu wordt uitgevoerd en voor de aanbestedingsdocumenten die rond 1 februari 

2021 gepubliceerd zullen gaan worden. 

 

Op 18 november 2020 hebben we de product- en trajectbeschrijvingen op de website van de MGR 

gepubliceerd zodat aanbieders daarvan kennis konden nemen. Die product- en trajectbeschrijvingen 

waren de versies tot dan toe. Op onderdelen volgen er mogelijk nog aanvullingen of bijstellingen, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van verdere uitwerking of het kostprijsonderzoek. Aanbieders waren tot 

vrijdag 27 november 2020 12:00 uur in de gelegenheid om vragen over de beschrijvingen te stellen. 

 

Er zijn de nodige vragen binnengekomen. Bij de beantwoording focussen we vooral op vragen die 

relevant zijn in het kader van het kostprijsonderzoek. Meer algemene of inhoudelijke punten nemen 

we in overweging bij de verdere uitwerking van de aanbesteding. Sowieso is in de verdere procedure 

nog ruimte voor dergelijke vragen, bijvoorbeeld bij de nota(‘s) van inlichtingen na publicatie van de 

aanbestedingsdocumenten. We hebben hieronder de vragen en antwoorden per segment gebundeld 

en geanonimiseerd. Eerst gaan we in op een aantal algemene vragen en antwoorden die bij meer dan 

één (sub)segment naar voren kwamen. 

 

 

Algemeen 

V: Wat wordt bedoeld met inclusief en exclusief? 
A: Op de website van de MGR staat de volgende uitleg: In de formats staan de kopjes ‘Wat is 

inclusief’ en ‘Wat is exclusief’. Hiermee bedoelen we het volgende. Voor alles wat bij ‘inclusief’ staat, 

mag de aanbieder uren declareren bij de opdrachtgever. Alles wat bij ‘exclusief’ staat, moet 

verdisconteerd zitten in het tarief voor de geboden zorgvorm. Voor het domein jeugd staat in de regel 

bij inclusief ‘begeleiding aan jeugdige en/of ouders/sociaal netwerk’. Dat betekent dat alleen direct 

cliëntcontact gerekend mag worden en dat de overige werkzaamheden (indirecte cliëntcontact, reistijd, 

overhead etc.) in het tarief verdisconteerd moeten worden.  

 

V: Wanneer het voor ouders niet mogelijk is om vervoer te regelen dan wordt dit aanvullend door de 

zorgaanbieder ingezet. In de praktijk betekent dit dat slechts een enkel kind per locatie op vervoer van 

de zorgaanbieder is aangewezen. Hierdoor is groepsvervoer niet mogelijk of lastiger te organiseren en 

daardoor zijn de vervoerstarieven niet kostendekkend. Herkennen gemeenten deze situatie en wordt 

hierbij in de tariefstelling voor vervoer rekening mee gehouden?  

A: Wij houden separaat rekening met tariefstelling voor vervoer. 
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V: Intensiteit inzet. Wat is de grondslag voor functiemix en intensiteit verdeling? Waarop zijn ze 

gebaseerd? 
A: Deze zijn gebaseerd op de gemeentelijke data, ervaringen van andere gemeenten / regio’s en 

gesprekken met aanbieders.  

 

V: Hoe is de verdeling van functiemix / gevraagde expertise tot stand gekomen?  

A: Deze zijn gebaseerd op de gemeentelijke data, ervaringen van andere gemeenten / regio’s en 

gesprekken met aanbieders.  

 

 

1. Segment 1: behandeling met verblijf en ambulante alternatieven 

 

V: Bij behandeling zijn alleen directe cliëntcontacten declarabel. Inherent aan de behandelmethodiek 

en aan de complexiteit van de doelgroep zijn indirecte cliëntgebonden activiteiten noodzakelijk.  
A: De kosten van de indirecte cliëntgebonden activiteiten zullen worden verdisconteerd in het 

declarabele uurtarief op basis van directe cliëntcontacttijd. De indirecte tijd wordt daarmee vergoed via 

een hoger uurtarief voor de directe tijd.  

  

V: JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) staat niet genoemd als ambulant alternatief product. 

A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: U gaat er van uit dat elke cliënt naar school of dagbesteding gaat. Cliënten uit deze doelgroep 

functioneren zeer moeizaam op school en dan wordt dagbehandeling ingezet om de vaardigheden 

aan te leren om weer op school te functioneren.  

A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Ten aanzien van leegstand (risico-opslag): Het is zeker realistisch om met een percentage 

frictiekosten te rekenen (95%).  

A: Voor wat betreft de kapitaallasten is het voorstel van HHM in de kostprijsberekening rekening te 

houden met 3% frictieleegstand. 

   

V: Verwijs naar de Jeugdwet en verantwoorde werktoebedeling als het gaat om de inzet van HBO-SKJ 

versus MBO. 

A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Naar ons idee zou PG (pedagogische gezinsbehandeling) genoemd dienen te worden. Dit betreft 

een vergelijkbare HBO+ opleiding als IAG voor complexe gezinssituaties waarbij het verschil is dat de 

IAG uit de jeugd en opvoedhulp komt en PPG uit de VG sector. 
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 
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2. Segment 2: Wonen 

 

Kleinschalige woon-leefgroepen 

 

V: Als leeftijd wordt bij de doelgroep 12-18 jaar genoemd. Er wordt tevens “soms jonger” genoemd. 

Vraag is tot hoeveel jonger dit product ingezet kan worden gezien het grote tekort een plekken voor 

woonleefgroepen, ook voor het jongere kind. Pleegzorg is niet altijd passend voor het jongere kind en 

daarom kan een woon-leefgroep ook voor het jongere kind een oplossing zijn.  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Als maximum leeftijd wordt 18 jaar genoemd. Waarom is dit niet zoals bij pleegzorg als ook het 

gezinshuis tot 21 jaar? 

A: Vanaf 1 juli 2018 zijn bestuurlijke afspraken ingegaan rondom verlengde pleegzorg. Daarvoor gold 

een ‘nee, tenzij’ systeem, waarbij moest worden aangetoond dat pleegzorg vanaf het 18e jaar 

noodzakelijk was. Vanaf juli 2018 wordt er gewerkt met het ‘ja, tenzij’ systeem. Dit betekent dat een 

pleegzorgrelatie alleen kan eindigen voor de 21 jaar wanneer pleegkinderen dit zelf willen. In 2020 zijn 

er ook bestuurlijke afspraken ingegaan waarbij de leeftijdsgrens in gezinshuizen van 18 jaar naar 21 

jaar is gegaan. Wat betreft de jeugdhulp in kleinschalige woon-leefgroepen geldt nog steeds de grens 

van 18 jaar.  

 

V: Bij inclusief wordt alleen begeleiding aan jeugdigen en ouders genoemd. Bij exclusief lijkt het alsof 

de 24-uurs bereikbaarheid, huisvesting, maaltijden en de slaapdienst niet in het product en dus niet in 

de financiering zouden zitten? Hoe worden deze onderdelen dan wel gefinancierd?  
A: Zie het antwoord bij Algemeen.  

 

V: Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd en werken met het kwaliteitssysteem Kwaliteit laat je zien. Dit is 

een landelijk erkend systeem en gebaseerd op de HKZ. Mogen wij ervan uit gaan dat dit wordt gezien 

als een gelijkwaardig systeem? 

A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Deeltijdverblijf kent de definitie van verblijf van max 3 etmalen per week. Jullie geven aan dat de 

kamer beschikbaar moet blijven voor de jeugdigen, ook als het kind een paar dagen thuis is. Indien je 

in de woongroep naast permanent verblijf ook deeltijd verblijf wilt bieden zal het deeltijd bed voor 

meerdere jeugdigen beschikbaar moeten zijn om e.e.a. exploitabel te krijgen. Voor  jeugdigen die 

volledig wonen is het logisch dat de kamer beschikbaar blijft als de jeugdigen een keertje een nacht 

naar huis gaat. Voor deeltijdverblijf zou ik deze regel niet toepassen anders ben ik bang dat er geen 

aanbod zal zijn voor deeltijdverblijf.  

A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

  

Logeren 

 

V: Logeren is respijtzorg. Structureel logeren is deeltijdverblijf. Wat is de definitie van structureel? Wij 

hebben kinderen die structureel jaren lang elke maand een weekend  logeren omdat kinderen anders 

niet thuis kunnen wonen.  Het betreft zeer zorgintensieve (fysiek en gedrag) kinderen waar deze 

voorziening structureel nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. Indien dit als structureel wordt 

gezien en dus deeltijdverblijf is kan niet worden voldaan aan de spelregel die bij deeltijdverblijf wordt 

gemaakt inzake het beschikbare houden van 1 bed voor 1 cliënt.  
A: Logeren is respijtzorg. Wanneer er niet per definitie sprake is van respijtzorg, spreken we over 

deeltijdverblijf. Logeren is een indicatie van 8 maanden, deze kan eenmalig verlengd worden. Is er 

hierna nog hulp nodig dan gaat het richting structurele hulp en dus deeltijdverblijf. 
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V: Wat wordt bedoelt met exclusief? 
A: Zie het antwoord bij Algemeen.  

 

V: Er wordt een groepsgrootte benoemd irt de begeleiding. Er wordt ook gezegd dat dit ook geldt voor 

de slaap dienst. Dit is echter niet realistisch en erg locatie gebonden. Als er twee groepen in een 

gebouw slapen zou je ook met 1 begeleider de slaapdienst  moeten kunnen invullen. Eventueel met 

een achterwacht.  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: I.v.m. veiligheid zou er altijd meer dan 1 begeleider op de locatie aanwezig moeten zijn. Dit is niet 

altijd nodig en realistisch. Je kunt dit ook met een achterwacht regelen.  

A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

Zelfstandig wonen training 

 

V: wat wordt verstaan onder exclusief? 
A: Zie het antwoord bij Algemeen.  

 

 
Segment 3: Dagbesteding – dagbehandeling 

 

Ernstige meervoudige beperking 
 

V: Wordt er in de kostprijsberekening uitgegaan van een kostprijs gebaseerd op personele bezetting 

gedurende 4 uren per dagdeel?  
A: Ja, dat is correct.  

 

V: Wanneer het voor ouders niet mogelijk is om vervoer te regelen dan wordt dit aanvullend door de 

zorgaanbieder ingezet. In de praktijk betekent dit dat slechts een enkel kind per locatie op vervoer van 

de zorgaanbieder is aangewezen. Hierdoor is groepsvervoer niet mogelijk of lastiger te organiseren en 

daardoor zijn de vervoerstarieven niet kostendekkend. Herkennen gemeenten deze situatie en wordt 

hierbij in de tariefstelling voor vervoer rekening mee gehouden?  

A: Zie het antwoord bij Algemeen. 

 

V: Aangegeven wordt dat 80% uitstroomt naar de Wlz en de overige 20% voornamelijk van 

lichamelijke aard is. Onze ervaring is dat toegang krijgen tot de WLZ voor kinderen onder de 8 jaar 

niet eenvoudig is. Daarnaast zien wij dat ook kinderen met autisme moeilijk toegang krijgen tot de Wlz 

(omdat er nog ontwikkelingsperspectief is) terwijl juist deze kinderen erg begeleidingsintensief zijn. 

Herkennen gemeenten de situatie dat ook kinderen met autisme moeilijk toegang krijgen tot de Wlz? 

A: In algemene zin is de toegang tot de Wlz een aandachtspunt. We nemen dit punt mee in de 

verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Indirect cliëntcontact gerelateerd aan de begeleiding aan jeugd en ouders/sociale netwerk valt 

buiten het tarief. Deze uren zijn er natuurlijk wel. Wordt er in het kostprijstraject bij het bepalen van het 

aantal declarabele uren een afslag meegenomen ter dekking van deze uren? In de praktijk zien wij dat 

de begeleiding ca. 15 minuten per dag hieraan besteed. 
A: Zie het antwoord bij Algemeen.  
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V: Medische verzorging en verpleging wordt ge-excludeerd. In de praktijk wordt juist bij deze groep 

ook bijvoorbeeld sondevoeding gegeven of andere medische handelingen toegepast. Ook staat er in 

de productbeschrijving dat er wel inzet van een verpleegkundige noodzakelijk kan zijn. Dit ligt niet in 

de lijn met de opmerking dat medische verpleging en verzorging ge-excludeerd is. 

A: Zie het antwoord bij Algemeen. 

 

V: De verhouding 2 begeleiders op 8 kinderen is niet uitvoerbaar gezien de problematiek van de 

kinderen. Groepsratio is maximaal mogelijk op 1 op 3 of 2 op 6. Deze kinderen zijn zeer zorgintensief 

en volledig afhankelijk. Wij willen deze groepsgrootte in stand houden. Op basis van welke 

onderbouwing wordt realistisch geacht dat een groepsgrootte van 2 begeleiders op 8 kinderen 

haalbaar is? 
A: Op basis van de gesprekken in de marktconsultatie hebben wij geconcludeerd dat een ratio van 1 

op 4 haalbaar moet zijn. Mocht op basis van het kostprijsonderzoek blijken dat dit niet haalbaar is, dan 

zullen wij bezien of een bijstelling nodig is. 

 

Opgroeiproblematiek het jonge kind 

 

V: In de praktijk zien wij dat uiterlijk met 5 jaar doorstroom plaatsvindt richting onderwijs. Wij willen dit 

graag in stand houden. Wat is de argumentatie om de leeftijdsgrens op tot 5 jaar te stellen? 

A: De ambitie is om kinderen in hun 4e levensjaar te laten uitstromen naar onderwijs. Daar waar dit 

niet haalbaar is, mag een kind tot in het 5e levensjaar in jeugdhulp blijven. Deze formulering is 

gekozen omdat een kind vanaf het 5e levensjaar leerplichtig is. 

 

V: Wanneer het voor ouders niet mogelijk is om vervoer te regelen dan wordt dit aanvullend door de 

zorgaanbieder ingezet. In de praktijk betekent dit dat slechts een enkel kind per locatie op vervoer van 

de zorgaanbieder is aangewezen. Hierdoor is groepsvervoer niet mogelijk of lastiger te organiseren en 

daardoor zijn de vervoerstarieven niet kostendekkend. Herkennen gemeenten deze situatie en kan 

hierbij in de tariefstelling voor vervoer rekening mee worden gehouden?  

A: Zie het antwoord bij Algemeen.  

 

V: De verhouding 2 begeleiders op 8 kinderen is niet uitvoerbaar gezien de problematiek van de 

kinderen. Huidige inzet is gemiddeld 2 op 7. Dit is maximaal haalbaar en realistisch. PSW wil deze 

groepsgrootte in stand houden. Op basis van welke onderbouwing wordt realistisch geacht dat een 

groepsgrootte van 2 begeleiders op 8 kinderen haalbaar is? 

A: Zie het antwoord op dezelfde vraag hierboven. 

 

Duurzame daginvulling i.p.v. of na school 

 

V: Een traject heeft een duur van 12 maanden. Kunnen indicaties verlengd worden na 12 maanden? 

Zoals beschreven zijn dit vaak plekken voor langere tijd.  

A: Ja, dit is mogelijk. Onder welke voorwaarden en voor welke doelgroep wordt door de regio verder 

uitgewerkt. 

 

V: Wanneer het voor ouders niet mogelijk is om vervoer te regelen dan wordt dit aanvullend door de 

zorgaanbieder ingezet. In de praktijk betekent dit dat slechts een enkel kind per locatie op vervoer van 

de zorgaanbieder is aangewezen. Hierdoor is groepsvervoer niet mogelijk of lastiger te organiseren en 

daardoor zijn de vervoerstarieven niet kostendekkend. Herkennen gemeenten deze situatie en wordt 

hierbij in de tariefstelling voor vervoer rekening mee gehouden?  

A: Zie het antwoord bij Algemeen. 
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V: Zaterdagopvang staat voor 1 dagdeel per week. Praktijk is dat dit vaak voor hele dagen wordt 

aangeboden. Wij gaan ervan uit dat dit ook vertaald kan worden naar 2 dagdelen per 2 weken.  
A: Ja, dat is correct. 

 

V: Er wordt bij de zaterdagopvang en bij de naschoolse dagbesteding gesproken over standaard 2 

professionals (MBO). Bij sommige groepen is de combinatie van een professional en een vrijwilliger 

ook voldoende. Met deze regel sluit je deze mogelijkheid uit.  

A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Wij bieden onderwijs zorg arrangementen aan op twee locaties. Ons is niet duidelijk of deze onder 

Schoolvervangende dagbesteding gaan vallen of toch ergens anders thuis horen. De beschrijving is 

hier niet helder in. 

A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

 

Segment 4: Ambulant 

 

Jeugd-GGZ 

 

V: Er wordt bij punt 9 onderscheid gemaakt tussen basis GGZ, specialistische GGZ en GGZ 

diagnostiek. Deze verdeling zie ik echter niet meer terug in punt 18, waarbij deze drie opties onder 

één noemer worden weggezet als GGZ behandeling en waarbij als kwaliteitseis het in dienst hebben 

van een K&J psychiater of klinisch psycholoog wordt genoemd. Wordt er geen onderscheid gemaakt 

en dient een aanbieder zowel basis als specialistische ggz aan te bieden?  

A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Kunt u uitleggen waarom er een klinisch psycholoog in dienst dient te zijn bij basis-ggz (lichte 

problematiek), terwijl er vanuit het kwaliteitsstatuut GGZ aangegeven wordt dat een WO+ als 

regiebehandelaar wordt aangehouden. Welke functie dient deze klinisch psycholoog bovenop de GZ-

psycholoog (uitgaande van basis GGZ)? Een klinisch psycholoog is met name werkzaam in de 

specialistische ggz (zie ook beschrijving NIP) en wordt ingezet bij complexe psychische 

aandoeningen.  
A: Bij GGZ-behandeling moet er, vanwege kwaliteitswaarborgen, sprake zijn van een 

regiebehandelaar (conform Model Kwaliteitsstatuut GGZ) die (een deel van) de behandeling 

daadwerkelijk zelf verleent. Met andere woorden: een regiebehandelaar kan een klinisch psycholoog 

zijn, maar dat hoeft niet.  

 

V: Bij punt 18 wordt aangegeven dat de regiebehandelaar over een BIG-registratie dient te 

beschikken. Even verderop bij punt 18 wordt echter in de tabel, zoals overgenomen uit het 

kwaliteitsstatuut GGZ, benoemd dat een Kinder- en Jeugdpsycholoog (tot op heden nog niet BIG-

geregistreerd, zit wel in de pijplijn) ook als RB mag fungeren (zoals dit ook altijd geweest is).  
A: Verantwoorde hulp is hulp van goed niveau, die in ieder geval: veilig, doeltreffend, doelmatig en 

cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder. Zowel  

het kwaliteitsstatuut ggz als BIG-registratie zijn nodig.  

 

V: Wat wordt precies bedoeld met de zin in punt 10; samenwerking met andere aanbieders is 

verplicht? Wij hebben momenteel meerdere samenwerkingspartners, maar vragen ons af hoe dit moet 

worden vormgegeven? Dient een aanbieder deze samenwerking vast te leggen in contracten of is een 

overeenstemming ook voldoende? En welke aanbieders dienen dan samen te werken? Is hier een 

kader aan verbonden?  
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A: We hebben de vanzelfsprekendheid van samenwerken willen vastleggen, zeker rond complexe 

casussen. We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Wordt er in deze beschrijving ook nog onderscheid gemaakt tussen het lokale perceel en het 

regionale perceel?  
A: Nee, alle informatie geldt voor zowel het lokale als het regionale perceel. 

 

V: Betekenen de huidige functiemixen dat er in de basis-ggz alleen nog maar trajecten van 10 uur 

kunnen voorkomen? Waarom wordt er voor gekozen dat licht altijd kortdurend en zwaar altijd 

langdurig betekent?  

A: Nee, dat betekent dat niet. Er komen 3 intensiteiten. Ook de ‘hoogste’ intensiteit zou door b-ggz-

hulp ingezet en uitgevoerd kunnen worden. De verwachting is echter dat basis-ggz trajecten eerder in 

intensiteiten licht en midden uitgevoerd zullen kunnen worden. De intensiteiten zeggen niet per 

definitie iets over de duur van het traject. De uren kunnen bijvoorbeeld in een periode van een jaar 

ingezet worden. Hoeveel uur per week of maand is dan niet van te voren vastgelegd en wordt in 

afstemming met cliënt en toegang besproken. 

 

V: P 1. Het is niet wenselijk bij iedere evaluatie iemand van de toegang te laten aansluiten. Wat 

verstaat u in deze context onder transparant? Welke inzichten wilt u zien? Gaat dat over de inhoud of 

over de geleverde eenheden? Inzicht in PxQ is conflicterend met trajectfinanciering. Bent U zich ervan 

bewust dat dat de indirecte tijd hoger wordt als gevolg van het betrekken van toegang of GI? Is dit 

effect doorgerekend in de trajectprijs? Wilt u motiveren waarom de gemeente dit wilt? 

A: We nemen deze opmerkingen mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: P 3 (vanaf 2e regel): Dit houdt in dat bij verbetering van de klachten opnieuw samen met het lokale 

team/toegang wordt gekeken hoe lichtere ondersteuning of nazorg geboden kan worden. Wie heeft 

hierin de lead: de zorgaanbieder of het lokale team/toegang? Daarin zal ieder extra overleg leiden tot 

een toename in indirecte tijd die nu niet vergoed wordt. Hoe wordt dit meegenomen in de trajectprijs? 

Wie beslist en hoe gaat zich dit verhouden tot aansprakelijkheid middels wet BIG voor de 

behandelaar? Conform de jeugdwet voert de aanbieder de regie op ingezette zorg. Hoe wordt 

medische governance geborgd? 

A: We nemen deze opmerkingen mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: P 3. Er moet meer worden aangesloten op eigen mogelijkheden en behoeften waarbij de focus ligt 

op het (terug)vinden van eigen kracht (ouders en kinderen), het leren omgaan met klachten, het 

voeren van zelfregie op de behandeling en dat de cliënt bezig kan zijn met betekenisvolle doelen die 

voldoening geven. In vergelijking tot wat moet er meer aangesloten worden? 

A: Uit data blijkt dat een deel van de cliënten lang in behandeling blijft. Vanuit onze visie willen we 

eerder terug naar de eigen kracht van het systeem. Hoe passend dit is, is uiteraard altijd 

casusafhankelijk. 

 

V: P 4, 1e gedachtestreep: De behandeling is altijd multidisciplinair (samenwerking met andere 

aanbieders is verplicht!) ingebed. Wilt u motiveren waarom samenwerking met andere aanbieders 

verplicht is, als je zelf alle benodigde expertise in huis hebt? Hoe dien je de zin: samenwerking met 

andere aanbieders is verplicht, te interpreteren in het geval dat niet aan de orde is? Wie bepaalt in 

welke casus of dit noodzakelijk is of geldt dit voor iedere afzonderlijke casus?  Welke aanbieder is in 

de lead als er meerdere aanbieders gekoppeld zijn aan een cliënt? Hoe borgt men de samenwerking 

tussen aanbieders, heeft iedereen volledige keuzevrijheid? Hoe borgt men financiering per aanbieder? 
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Als samenwerken met andere aanbieders in iedere casus verplicht is dan gaat dit extra indirecte tijd 

kosten, realiseren de gemeenten zich dat? Hoe verhoudt zich dat tot privacy/keuzevrijheid/wensen 

cliënt? Dit kan niet zonder toestemming van de cliënt. Dit schuurt ook met de privacy en WGBO. 

A: We nemen deze opmerkingen mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: P4, 3e gedachtestreep: de behandeling duurt een afgebakende periode, met een start en eindpunt. 

Wordt hiermee de duur van een afgegeven beschikking voor een traject bedoeld? Of kan de duur 

beschikking overstijgend bepaald worden? Wat gebeurt er indien een behandeling niet binnen de 

beschikking afgerond wordt? Wordt er in dat geval een aanvullende beschikking toegekend met een 

'nieuw' eindpunt? 

A: Duur van een traject is de duur van een afgegeven beschikking, max een jaar. Als een behandeling 

niet binnen de beschikking afgerond wordt, dan dient er tijdig afstemming plaats te vinden met de 

gemeentelijke toegang.   

 

V: P4, 4e gedachtestreep: bij verlenging altijd eerst onderzoeken of soj/poh/sociale basis geen optie 

is. Wie doet dit onderzoek? Welk aandeel heeft de zorgaanbieder hierbij?  

A: De gemeentelijke toegang voert regie over het traject. De gemeentelijke toegang zal dan ook deze 

afweging maken, uiteraard in afstemming met cliënt en zorgaanbieder. 

 

V: Vastgesteld einddoel/resultaat (SMART): Soms is het moeilijk om een resultaat te bereiken of een 

resultaat vast te stellen. Wat gebeurt er indien het einddoel niet bereikt is? Binnen welke termijn dient 

het resultaat bereikt te zijn? Wie bepaalt dat? Hoe dienen deze kosten terugverdiend te worden als ze 

niet in de trajectprijs meegerekend zijn? 
A: De kosten dienen te worden meegenomen in het kostprijsonderzoek. Aanbieders zijn in de 

gelegenheid hieraan bij te dragen. Die uitvraag en de precieze documenten daarvoor zijn inmiddels op 

de website van de MGR geplaatst. De overige opmerkingen nemen we mee in de verdere uitwerking 

van de aanbesteding. 

 

V: Gevraagde expertise: mix opleidingsniveaus medewerkers. Wie bepaalt welk product (intensiteit) 

ingezet wordt? De toegang of de aanbieder? Functiemix t.b.v. berekening intensiteiten 

Waar zijn deze functiemixen op gebaseerd? In dit geval zou alleen in het zwaarste profiel een Kinder 

en Jeugd Psychiater betrokken worden en dan maar voor 3 uur, dit is volstrekt ontoereikend voor 

verantwoorde zorg bij complexe Specialistische GGZ hulpverlening. Dit is volgens ons niet realistisch 

in het bieden van verantwoorde zorg. Wij herkennen dit ook niet op basis van de evidence based GGZ 

zorg richtlijnen. 
A: De gemeentelijke toegang bepaalt welke intensiteit wordt ingezet. De procentuele verdeling van 

functiemixen in dit format zijn een duiding voor het kostprijsonderzoek. De aanbieder heeft de 

flexibiliteit om een eigen functiemix toe te passen per traject. Ook vragen we aanbieders om vanuit de 

eigen praktijk te reageren op de parameters in het kostprijsonderzoek. De overige opmerkingen 

nemen we mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

  

V: Intensiteit inzet. GGZ Licht: 10 uur; GGZ Midden: 23 uur; GGZ Zwaar: 45 uur. Wat is de grondslag 

voor functiemix en intensiteit verdeling? Waarop zijn ze gebaseerd? 

A: Zie het antwoord bij Algemeen.  

 

V: Daarnaast zal er een P*Q variant mogelijk worden voor een klein percentage cliënten, waar 

bovenstaande gemiddelden niet passend voor blijken. Dit altijd in overleg met de gemeentelijke 

toegang. Wordt hiermee gewezen op maatwerk, zoals hieronder in de product-/Trajectbeschrijving 

beschreven? Uit de praktijk blijkt dat gemeenten die werken met profielen uiteindelijk duurder uit 
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blijken dan P*Q gemeenten. Welke criteria hanteert de gemeente voor de toetreding tot de P*Q 

maatwerkconstructie? 
A: Met de P*Q variant wordt maatwerk bedoeld. Dit zal altijd in overleg met de toegang plaatsvinden 

We nemen de overige opmerkingen mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Bij maatwerk: KORTE verlenging van enkele uren af te geven. Dat is niet in iedere casus een 

haalbare kaart, hoe gaat men daar mee om, dus met meer benodigde uren? 

A: In deze gevallen is afstemming met de gemeentelijke toegang noodzakelijk. 

 

V: Gemiddelde doorlooptijd van een traject is één jaar. Maximale doorlooptijd van een traject is één 

jaar. Zie ook punt 16: er is slecht een optie tot een korte verlenging van een paar uur. Wat gebeurt er 

als de einddoelen niet behaald zijn en dit niet binnen een paar uur te realiseren is? 

A: Zie het antwoord hierboven. 

 

V: Productspecifieke kwaliteitseisen, incl. specifieke registraties. 4e bullet: het durven afsluiten van 

een traject onder de voorwaarde dat er mogelijkheden zijn om opnieuw een product in te zetten. 

Klopt het dat verlenging een optie is? Of is afsluiten bedoeld als het afschalen naar een lichter 

product? 

A: Zie het antwoord op de vragen hierboven. Afschaling naar ander product/subsegment is mogelijk. 

 

V: P 7 Specifieke eisen GGZ behandeling. 3e bullet: Voor de jeugd GGZ aanbieders wordt verwacht 

dat ze op jaarbasis inzicht verschaffen in de werkelijke inzet van de opleidingsniveaus (hbo, hbo+, wo, 

wo+, wo++ en Ams) op basis van de professionals die worden ingezet t.b.v. een traject van een cliënt.  

Hoe dient deze geïnterpreteerd te worden: doelt u hiermee op een procentuele verdeling in 

opleidingsniveaus of iets dergelijks? Of welke informatie wenst u hiermee inzichtelijk te krijgen? 

Functiemix en inzet op cliëntniveau vragen bij trajectprijzen stuit op dezelfde bezwaren als vragen 

naar inzicht in P*Q bij trajectfinanciering. In eerdere trajecten in den lande is gebleken dat het niet 

geoorloofd is om bij trajectfinanciering achteraf een P*Q verantwoording in te bouwen.  

A: We nemen deze opmerkingen mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Na lezing van bovengenoemde product-/trajectbeschrijving rijst de vraag of er in 2022 nog ruimte is 

om als vrijgevestigde en zelfstandig werkende GZ-Psycholoog/Orthopedagoog-Generalist een 

contract te kunnen afsluiten of toegekend te krijgen. Volgens het Model Kwaliteitsstatuut GGZ kan en 

mag ik als GZ-Psycholoog/Orthopedagoog-Generalist, ook als zelfstandige, regie-behandelaar zijn in 

een vrijgevestigde praktijk. En of cliënten met een (vermoeden van een ASS) vanaf 2022 nog optimaal 

gebruik kunnen en mogen maken van mijn specifieke expertise op het gebied van diagnostiek, 

beeldvormend onderzoek (handelingsgerichte diagnostiek) en behandeling. Een ruimte (omvang) die 

ik binnen het product GGZ behandeling generalistisch in de afgelopen jaren wel voor hen had.    
A: Aanbieders dienen aan de (kwaliteits)eisen te voldoen om in aanmerking te komen voor een 

contract. Er zal een aanbestedingsprocedure (SAS-procedure) worden gevolgd met een gunning. 

Over specifieke (groepen van) aanbieders kunnen we geen uitspraken doen. 

 

V: Hoe verhoudt zich de definitie binnen de Basis GGZ: ‘Hierbinnen vallen ook ernstige psychiatrische 

stoornissen met stabiele problematiek die geen behandeling, maar wel langdurige monitoring 

behoeven’ zich tot de genoemde 10 uur voor GGZ Licht?  

A: GGZ Licht staat niet gelijk aan Basis GGZ. De 10 uur kunnen ook verspreid over een jaar ingezet 

worden. 

 

V: Op pagina 2 wordt bij specialistische GGZ verwezen naar een multidisciplinaire aanpak. Vervolgens 

lijkt op pagina 5 ‘multidisciplinair team in dienst’ als algemeen product specifieke eis (voor de hele 
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GGZ) te worden gehanteerd. Hoe moet ik dit lezen?    

A: Een multidisciplinaire aanpak is een belangrijk onderdeel van een behandeling in een 

specialistische setting. Het is aan de aanbieder om dit op een goede wijze te organiseren.  

 

V: Hoe moet ik Intensiteiten i.r.t. mix van opleidingsniveaus lezen? Is deze mix bedoeld voor de 

kostprijsberekening? Mag een traject Licht bijvoorbeeld ook uit 100% Basis-GGZ bestaan?  

A: Correct. De uren (als gemiddelde) en de mix van opleidingsniveaus zijn de basis voor de 

kostprijsberekening. 

 

V: In veel regio’s is men aan het terugkomen van werken met (maand)profielen en gaat men terug 

naar PxQ. Dit omdat men hiermee duurder uit was dan met PxQ. Is dit bij u bekend? (regio Noord 

Oost Brabant, regio “een 10 voor de jeugd” (Helmond en omgeving)). 

A: We nemen deze opmerkingen mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Actief betrekken toegang bij evaluaties: Bedoelt u hier om gemeentelijke toegang bij elke cliënt bij 

elke evaluatie aan te laten sluiten? Gezamenlijke evaluatie is van toegevoegde waarde als het 

gezamenlijk zorg leveren betreft, maar niet als controle mechanisme op afgegeven beschikkingen of 

voor het afgeven van verlengingen. 

A: We nemen deze opmerkingen mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Wij ondersteunen de herstelgerichte beweging in de psychiatrie waarin het normaliseren, werken in 

het netwerk met betrokkenheid van het gezin centraal staat. Echter het gebruik van classificaties en 

diagnoses geven handvatten voor de behandeling op basis van de meest recente inzichten uit de 

wetenschap; de nieuwste zorgstandaarden zijn ontwikkeld vanuit het idee om regie bij de cliënt te 

laten, het alledaags functioneren zo veel mogelijk in tact te laten, maar het ontkennen van evidente 

ziektebeelden door DSM classificaties niet meer te gebruiken zal lijden tot weinig doelmatige zorg en 

zorg die niet gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten. Hoe kijkt de gemeenten naar 

bovenstaande in relatie tot het statement dat de DSM V classificatie niet meer nodig is maar 

normaliseren centraal moet staan? 
A: We hebben vooral gesteld dat een DSM classificatie niet meer noodzakelijk of leidend hoeft te zijn 

voor de betreffende zorg en waar mogelijk de belemmeringen in het dagelijks functioneren leidend zijn 

voor welke behandeling er passend geacht wordt. Van ontkennen van evidente ziektebeelden door 

DSM classificaties is geen sprake. 

 

V: “samenwerking met andere aanbieders is verplicht” is bij lang niet alle cliënten nodig. Zeker niet als 

je zelf multidisciplinair werkt. Zoals het hier staat lijkt het of je bij alle cliënten moet samenwerken met 

andere aanbieders. Is dat ook zo bedoeld? 

A: We hebben de vanzelfsprekendheid van samenwerken willen vastleggen. Daar waar er écht maar 

één aanbieder/hulpverlener/-dienstverlener betrokken is, is er evengoed samenwerking met 

gemeentelijke toegang (en denk hierbij ook aan dienstverlening op andere domeinen). 

 

V: Vastgesteld einddoel/resultaat:  Hoe moeten we dit punt interpreteren? We gaan ervanuit, dat we 

niet aan de gemeentelijke toegang doelen moeten doorgeven. Klopt die veronderstelling? Als die 

veronderstelling niet klopt, dan willen wij u onderstaande meegeven. In het kader van medisch 

beroepsgeheim kunnen wij geen behandel inhoudelijke doelen delen. Het is geen doelmatige vraag en 

draagt niet bij aan het efficiënt organiseren van de zorg omdat wij per definitie werken conform 

zorgpaden en zorgstandaarden/richtlijnen gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. Het delen van 

het behandeldoel zal voor de cliënt en voor de behandelaar op geen enkele manier bijdragen aan de 

kwaliteit van zorg. 

A: We nemen deze opmerkingen mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 
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V: Hoe is de verdeling van functiemix tot stand gekomen?  
A: Zie het antwoord bij Algemeen. 

 

V: Bent u zich ervan bewust, dat als binnen GGZ indirecte cliëntgebonden uren, cliëntgebonden 

reistijd niet meer vergoed worden, dat dan het uurtarief waarmee gerekend wordt fors omhoog zal 

gaan door de mindere productiviteit.? Binnen gespecialiseerde ggz is 40 à 50 % van de totaal aan een 

cliënt besteedde uren indirect cliëntgebonden tijd. 
A: We hebben nog een wijziging aangebracht m.b.t. indirecte uren. De huidige afspraken in Noord-

Limburg voor deze uren zullen gecontinueerd worden. Zie verder het antwoord bij Algemeen. 

 

V: Hoe zijn de intensiteiten bepaald? 

A: Zie het antwoord bij Algemeen. 

 

V: Bij start behandeling is meestal niet aan te geven binnen gespecialiseerde ggz hoeveel ureninzet er 

binnen de behandeling nodig is. Is het wel de bedoeling, dat we dit voor aanvang zorg aangeven en 

hoe moeten we omgaan met situaties waarbij realisatie achteraf behoorlijk afwijkt van beschikking? 
A: We verwachten dat aanbieders en gemeentelijke toegang van tevoren een inschatting maken van 

de passende intensiteit, op basis van de hulpvraag en de te verwachte resultaten. Indien het fors 

afwijkt en de noodzaak is onderbouwd, dient er tijdig overleg met de toegang te zijn over afwijkingen 

en wordt er naar een oplossing gekeken. 

 

V: Is het mogelijk om maatwerk gedurende de rit aan te vragen? Dus je begint bijvoorbeeld met een 

beschikking GGZ Zwaar, maar die kun je later omzetten naar een maatwerk beschikking? 

A: De maatwerkbeschikking kan óf voorafgaand afgegeven worden indien toegang en aanbieder dit 

noodzakelijk achten óf tijdens een traject (richting het einde), omdat er een korte verlenging nodig is. 

 

V: Maximale doorlooptijd van een traject is één jaar. Hoe te handelen, als een traject langer dan een 

jaar loopt? 
A: Dan is er sprake van maatwerk dat tijdig met de toegang opgepakt dient te worden. 

 

V: Inzicht in opleidingsniveaus: Moet dit over alle trajecten heen of per traject?  
A: Van aanbieders wordt verwacht dat ze inzicht verschaffen in de werkelijke inzet van de 

opleidingsniveaus van de professionals die worden ingezet t.b.v. trajecten met cliënten. 

 

Ambulant perspectief 

 

V: Herindicatie is in principe niet mogelijk. U doelt op 100% slagingskans om de einddoelen te 

bereiken, mits... De aanbieder wordt in gevallen waar dat niet lukt daardoor direct benadeeld. Waarom 

behoort de overgang van perspectief naar duurzaam niet tot de opties of een eventuele verlenging? In 

de beschrijving van het product Duurzaam omschrijft u voornoemde mogelijkheid namelijk wel: dat 

een overgang van perspectief naar duurzaam wel tot de opties behoort.  

A: In principe is een traject ambulante hulp perspectief na één indicatie afgerond. Beide opties zijn dus 

uitzonderingssituaties. Ook kan het zijn dat aanbieders niet voor beide trajecten gecontracteerd 

worden (perspectief en duurzaam). 

 

V: Bij duur van een traject: Gemeenten kiezen bewust om geen harde grens te geven. In de looptijd is 

er wel degelijk sprake van een harde grens zoals deze geformuleerd is.  
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A: Een traject heeft gemiddeld een looptijd van 6 tot 9 maanden, maar kan langer doorlopen. Er wordt 

in principe geen herindicatie afgegeven als na een jaar de doelen nog niet zijn behaald. Het traject 

loopt dan door. 

 

V: De toegang bepaalt wat nodig is en welke intensiteit. Heeft de zorgaanbieder geen enkele inspraak 

in de toekenning van voorstaande?  

A: De toegang bepaalt het wat en de vertaling naar de beschikking, het hoe is aan de aanbieder. In de 

praktijk vindt hierover vaak overleg plaats. 

 

V: Maatwerk is enkel toegankelijk vanuit de toegang. Heeft de zorgaanbieder hier ook geen enkele 

inspraak op de beslissing?  
A: De toegang bepaalt hierin. Maatwerk is een absolute uitzondering. Dit is ook uit de huidige data 

gebleken. Afstemming is in de praktijk altijd mogelijk, maar de toegang bepaalt. 

 

V: U geeft aan dat het waarschijnlijk is dat de jeugdige en/of gezin na deze hulp zonder jeugdhulp 

verder kan. Op p 1 heeft u dit veel harder geformuleerd: 100% slagingskans. Is dit een inconsistentie?  

En zo niet, wat bedoelt u dan precies?  
A: Een traject ambulante hulp perspectief wordt met een bepaald doel gestart, wat staat beschreven in 

het leefzorgplan. Dat doel wordt reëel geacht binnen een bepaalde tijd. Daar wordt een beschikking 

voor afgegeven en het is dus de bedoeling dat die doelen worden behaald.  

 

V: Wat is exclusief:  

• • Reistijd ondersteuner/begeleider  

• • Indirect cliëntcontact gerelateerd aan de begeleiding aan jeugd en ouders/sociale netwerk  

• • Indirecte uren cliëntgebonden (administratie/ registratie  

• • Intake en opstellen Plan van aanpak  

Hoe dienen deze kosten terugverdiend te worden als ze niet in de trajectprijs meegerekend zijn? Het 

is niet gebruikelijk binnen de GGZ dat dergelijke activiteiten exclusief zijn.  

A: Zie het antwoord bij Algemeen en het antwoord hierboven bij de vraag over ‘GGZ indirecte 

cliëntgebonden uren’. 

 

V: Gevraagde expertise: Waarop baseert u de percentages bij Ambulante hulp Perspectief 1?  

Waarop baseert u de percentages bij Ambulante hulp Perspectief 2?  

A: Zie het antwoord bij Algemeen. 

 

V: Intensiteit inzet (uren per tijdseenheid) medewerkers. Waar zijn deze aantallen op gebaseerd?  

A: Zie het antwoord bij Algemeen.. 

 

V: Hoe wordt PxQ prijs bepaald?  

A: Op basis van het kostprijsonderzoek waarvoor aanbieders zijn gevraagd een bijdrage te leveren. 

De documenten hiervoor zijn geplaatst op de website van de MGR.  

 

V: Welk deel van de potentiële cliënten komt in aanmerking voor maatwerk?  

A: Maximaal 5 procent van de gehele cliëntenpopulatie, zoals blijkt uit onze huidige data. 

 

V: Productspecifieke kwaliteitseisen, incl. specifieke registraties: Is stapeling met andere trajecten 

mogelijk?  
A: Stapeling is mogelijk, maar niet met alle trajecten/producten. Dit wordt nog uitgewerkt. 

 



 
13 

 

V: Na einde zorg geldt een nazorgfase (garantie) van 12 maanden. Het is niet gebruikelijk op deze 

wijze garantie te verstrekken op zorg. Mag dat wettelijk gesteld worden op deze manier?  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Een zorgaanbieder heeft geen invloed meer op het systeem van een cliënt na afloop van een 

behandeling, maar wordt wel afgerekend op eventuele effecten hieruit. Los van de cliënt zelf die een 

terugval kan vertonen om wat voor reden dan ook. U legt alle risico’s bij de zorgaanbieder. Hoe 

bepaalt u dat een vraag dezelfde vraag is? Hoe meet u dat?  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Trajecten kunnen verlengd worden naar 18 maanden maar dan wel binnen de bestaande uren, 

zonder nieuwe indicatie. Wij vinden dit niet realistisch; als een verlenging nodig is, is dat niet omdat er 

eerder lager intensief gewerkt is, maar omdat de leerbaarheid van het gezin/cliënt mogelijk lager is of 

zich onvoorziene omstandigheden voordoen die invloed hebben op het bereiken van de doelen.  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: We lezen dat met een select aantal aanbieders hier aparte afspraken over worden gemaakt via een 

aparte route. Hoe wordt dit traject opgepakt? 

A: Dit wordt nog uitgewerkt. 

 

V: Het is volgens ons prima om een afspraak te maken over nazorg. 12 maanden vinden wij echter 

heel lang. In 12 maanden kan veel gebeuren, waar je als aanbieder geen invloed op hebt. Het is dan 

lastig te bepalen wanneer er wel of niet echt gewijzigde omstandigheden zijn. Wat ons betreft zou 6 

maanden maximaal realistisch zijn. Ook is het onduidelijk wat de verantwoordelijkheden zijn van de 

zorgaanbieder tijdens de maanden nazorg en daardoor kunnen wij niet inschatten of het realistisch is 

om deze verantwoordelijkheid te dragen.  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Verschil tussen Perspectief 1 en Perspectief 2, licht, matig en zwaar. In de Product en 

Trajectbeschrijving wordt aangegeven dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen Ambulante Hulp 

Perspectief 1 en Perspectief 2. Binnen beide varianten kan de intensiteit variëren tussen 

licht(perspectief 1), matig en zwaar. Vervolgens wordt geschreven "Het verschil betreft voornamelijk 

het aantal uren in een traject en in mindere mate het niveau van de in te zetten hulpverlener". Heeft 

deze zinsnede betrekking op het onderscheid tussen matig en zwaar of op het onderscheid tussen 

Perspectief 1 en Perspectief 2. Wanneer het onderscheid betrekking heeft op het verschil tussen 

matig en zwaar, waar wordt dan het onderscheid tussen Perspectief 1 en Perspectief 2 door bepaald? 

En wanneer het onderscheid betrekking heeft op het verschil tussen Perspectief 1 en Perspectief 2 

waar wordt dan het onderscheid tussen (licht), matig en zwaar door bepaald? 
A: Het grote verschil tussen perspectief 1 en 2 zit in de in te zetten functiemix: 

Perspectief 1: MBO 15%, HBO 80%, WO 5%. 

Perspectief 2: HBO 25%, WO 65%, 10% WO+. 

Dit onderscheid wordt bepaald door de (complexiteit van de) problematiek van de cliënt en de 

benodigde expertise van de aanbieder. 

Het verschil tussen licht, matig en zwaar zit in het gemiddeld in te zetten aantal uren per traject: 

        Ambulante hulp Perspectief 1 licht: 15 

        Ambulante hulp Perspectief 1 matig: 30 

        Ambulante hulp Perspectief 1 zwaar: 66 

        Ambulante hulp Perspectief 2 matig: 20 

        Ambulante hulp Perspectief 2 zwaar: 40 
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Dit onderscheid wordt bepaald door de (complexiteit van de) problematiek en de te verwachten duur 

om te komen tot verbetering. 

 

V: Product-/trajectbeschrijving: Er wordt gesteld dat men altijd systeemgericht moet werken, dat 

onderschrijven wij. Bij 19 (tijdsvenster) wordt aangegeven wat in principe de werktijden zijn. 

Wij werken vaak daar buiten om beter aan te sluiten bij het gezinssysteem. 

A: De reguliere werktijden zijn tussen 7.00-18.00 uur. Om bij gezinnen aan te kunnen sluiten kan af en 

toe in de avonden en weekenden ambulante hulp plaatsvinden, maar de grote meerderheid zal toch 

tussen 7.00 en 18.00 uur plaatsvinden. 

 

V: We zouden nog graag een concretere omschrijving hebben m.b.t. de Maatwerktrajecten. 
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Doelgroep: Een DSM-V benoemde stoornis is nooit 'het grootste probleem', juist om leren gaan met 

het gedrag - aansluitend aan de mogelijkheden van kind of ouder vormen het uitgangspunt. 

Afhankelijk van de fase waarin het kind/gezin verkeren kan dit wel meer of minder aandacht en tijd 

vragen binnen het traject.  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

  

V: Inhoud en kenmerken: Zoals we begrijpen moet iedere aanbieder zowel (observatie)onderzoek, 

begeleiding als behandeling kunnen bieden. Individueel en groepsgericht aanbod is daarbij ook 

gewenst. We vragen ons af wat het idee achter deze eis is?  

1. Als de reden is dat er dan meer continuïteit van directe hulpverlener is dan klopt dat niet, er zal 

ook binnen instellingen die dit allemaal bieden wisseling van directe hulpverleners zijn. 

2. Als het gaat om korte lijnen en dat tijdig wordt afgeschaald; dat wordt niet per definitie 

ondervangen door alles binnen een aanbieder te hebben. Het gaat om samenwerking en korte 

lijnen.  

A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Voor begeleidingstrajecten binnen het onderwijs en de kinderopvang wordt met een beperkt aantal 

aanbieders gewerkt. We verwachten dat er daarmee vooral aan vaktherapeuten gedacht wordt? 

Helaas blijven die als een aparte groep gezien worden. Ondanks dat ze ook aan de doelen van de 

trajectbeschrijving perspectief werken, vanuit hun bewezen expertise. Meer duidelijkheid zou wenselijk 

zijn, mbt tot contact/overleg/afstemming met scholen. Bij de ondersteuning van gezinnen hebben we 

ook vaak contact en dat lijkt ons wel essentieel om dat te mogen behouden.  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: We vragen ons af waarom de keuze gemaakt om emotioneel en fysiek lichaamswerk niet binnen de 

ambulante begeleiding te laten vallen? Daarbij wordt ook  Mindfulness uitgezonderd, terwijl hier wel 

een wetenschappelijke basis voor is (Bögels, Uva). Er zijn kinderen en jongeren die (nog) niet kunnen 

en niet (meer) willen praten. Daar werkt een ingang door ervaringsgericht en lichaamsgericht werken 

goed.  

A: Emotioneel en fysiek lichaamswerk valt onder complementaire zorg en daar is de zorgverzekering 

verantwoordelijk voor. Mindfulness is geen jeugdhulp, vandaar dat dit wordt uitgesloten van de inkoop. 

Iets wat een wetenschappelijke basis heeft, hoeft niet direct jeugdhulp te zijn. Overigens geldt dat nu 

ook al. Daar verandert niets aan. 

  

V: Vastgesteld einddoel/resultaat: Betekent dit dat de rol van de toegang en verwijzers bij evaluaties 

meer/beter ingevuld gaat worden. Hoe gaat dat opgezet worden, nu is nog erg verschillend per 

gemeente.  
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A: Ja, hier gaan we op investeren. Ook op het uniformeren tussen de gemeenten, wat niet betekent 

dat alle gemeenten geheel hetzelfde gaan werken. 

  

V: inclusief en exclusief: Graag inhoudelijke uitleg waarom het indirect cliëntcontact bij de GGZ  

inclusief is. 
A: Dit is nu ook zo. Wij hebben op dit punt de intentie om de huidige werkwijze en het huidige 

kostprijsmodel ook in de nieuwe inkoop voort te zetten. 

 

V: Juist ambulante begeleiding vindt vaak op locatie bij ouders, buiten 9:00-18:00 u plaats. Is dit in 

kostprijs meegenomen?  

A: Zie het antwoord op de eerdere vraag of het tijdvenster en de werktijden. 

 

V: De kosten van outreachende zorg zouden juist door gemeente (mee)gedragen moeten worden ipv 

door zorgaanbieder.  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

  

V: Intensiteit inzet medewerkers: Op basis waarvan zijn deze uren gekozen?  

A: Zie het antwoord bij Algemeen. 

 

V: Productspecifieke kwaliteitseisen: Wat verstaat men onder hulp in eigen omgeving, thuis bij 

mensen kost meer reistijd en km maar valt niet onder declarabele uren (zie 13/14) 
A: We zien hulp het liefst in de eigen omgeving van de jeugdige/het gezin, dus thuis of in de nabije 

omgeving. Zowel reiskosten als huur/bezit van een pand kosten geld. Dit wordt meegenomen in de 

kostprijsberekening. 

 

V: Wie bepaalt wat ingezet wordt en nodig is? We moeten alle vormen binnen dit product bieden, hoe 

wordt samenwerking toegang/toewijzing/uitvoering vorm gegeven om dit goed af te stemmen? 

A: De toegang zal aan de voorkant een duidelijkere rol spelen in het opstellen van doelen en het 

leefzorgplan. Tijdens het traject wordt afstemming tussen toegang en aanbieder verwacht over 

voortgang en eventuele wijzigingen in het traject. 

 

V: Wie bepaalt of er wel/niet gewijzigde feiten/omstandigheden zijn als een gezin zich opnieuw meldt 

met dezelfde hulpvraag. Elke jongere die een nieuwe fase ingaat komt met ouders voor nieuwe 

uitdagingen te staan, dan kan er een terugval mogelijk zijn. Het is en blijft mensen werk en dit is geen 

manier om kwaliteit te meten. Een terugval in gedrag betekent niet bij voorbaat dat een vorige traject 

niet voldoende is geweest of dat de aanbieder zijn werk niet heeft gedaan en dus gratis opnieuw 

dingen moet doen. Wordt hier dan bedoeld een stukje nazorg, of een herstart. Nazorg bieden we 

natuurlijk wel. 
A: Dit wordt door de toegang bepaald. Terugval zal ook meegenomen worden in de KPI’s en 

onderdeel zijn van het leveranciersmanagement. Terugval kan altijd plaatsvinden, maar als dit 

bijzonder veel voorkomt bij een specifieke aanbieder, is dit wel reden voor een nader gesprek. 

 

V: Op welke wijze worden cliënten ingeschaald op een perspectief? Wat zijn 

beoordelingscriteria/afwegingscriteria? 
A: We voeren op dit moment gesprekken met de toegang en betrokken aanbieders om de doelgroep 

te definiëren.   

 

V: Punt 7: De verwijzing 1 (hulpverlener 1) is niet aanwezig. 

A: Deze vraag behoeft nader uitleg, ons is niet duidelijk wat bedoeld wordt. 
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V: De gedragswetenschapper die beschikbaar dient te zijn, kan deze ook als ZZP-er middels een 

samenwerkingsovereenkomst worden ingezet?  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Bij perspectief 2 staat: Een SKJ- of BIG-geregistreerde WO-er is verantwoordelijk voor de 

ambulante hulp en kan delen van de hulp laten uitvoeren door een HBO-er met inachtneming van de 

Norm verantwoorde werktoedeling. Hoeft deze HBO-er dan niet SKJ-geregistreerd te zijn?  

A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Onder punt 15: 2, deze lege kolom…..: onduidelijk waar dit naar refereert 

A: Dit refereert naar een nog niet ingevuld onderdeel van de aanbesteding, waarin we de begeleiding 

binnen onderwijs en kinderopvang willen opnemen. Deze begeleiding zal dus geen onderdeel zijn van 

perspectief en duurzaam. 

 

V: Wat wordt verstaan onder intensiteit (uren per tijdseenheid) medewerkers? Zijn uren in de totale 

looptijd (6 tot 18 maanden) voor het totaal aantal medewerkers? 

A: Dit betreft het totaal aantal uren (uitgegaan van directe cliëntcontacttijd) binnen een traject.  

 

V: Indien in de uren met de cliënt gewerkt dient te worden, systemische inzet en ook nog diagnostiek 

plaats dient te vinden zijn deze uren absoluut niet toereikend.  

A: De uren betreffen het aantal uren, uitgegaan van directe cliëntcontacttijd. Dit is gebaseerd op de 

gemeentelijke data. De indirecte cliëntcontacttijd en niet-cliëntgebonden tijd zitten in het tarief 

verdisconteerd. 

 

V: Het is onduidelijk dat omschrijving “ambulante hulp perspectief maatwerk” bij perspectief 1 c.q. 

perspectief 2 hoort. Graag verduidelijking in opsomming. 

A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Laatste zin “ambulante hulp….disciplines” is deze slechts van toepassing op perspectief 2 of op 

beide 1 en 2. 

A: Dit heeft betrekking op ambulante hulp perspectief 2 matig en zwaar.  

 

V: Hoe wordt er omgegaan met de nazorgfase? Als in een gezin ouders de positieve verandering 

onvoldoende kunnen vasthouden, implementeren en terugvallen in oud gedrag ligt dat buiten de 

invloed van de behandelaar. De ouders zijn de sleutel in het veranderingsproces, de aanbieder kan 

niet verantwoordelijk worden gehouden of ouders de verandering 12 maanden kunnen vasthouden. 

Het is geen product waar je garantie op geeft, het is een ontwikkelproces op het gebied van gedrag 

waarbij het gezinssysteem, het sociaal netwerk en de omgeving van grote invloed is. Er zijn enorm 

veel factoren die van invloed zijn op dit proces en dit kan niet enkel worden toegeschreven worden 

aan de behandeling.  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Wij begrijpen dat jullie resultaten meetbaar willen maken, dit kunnen jullie ons inziens beter via 

cliënt ervaringen en ervaringen van verwijzers in enquêtes doen.  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 
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Ambulant duurzaam 

 

V: Product-/Trajectbeschrijving: In specifieke gevallen kan besloten worden om Ambulante hulp 

Duurzaam te laten volgen op een traject Ambulante hulp Perspectief of een GGZ-traject. Daarbij moet 

de noodzaak voor een duurzaam traject uit de hulpvraag van de jeugdige en/of het gezin blijken.  

Voor ‘Perspectief’ is dit niet beschreven. Kunt u dit opnemen bij de product/trajectbeschrijving van 

Perspectief? Zie ook onze reactie op Perspectief.  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: De toegang/verwijzer schat op basis van het vraagverhelderingsgesprek in wat nodig is. Het 

Maatwerktraject kan alleen worden ingezet indien de hulpvraag zulke intensieve zorg vraagt, dat de 

toegang op basis van redelijke overwegingen beslist dat de zorg niet binnen de reguliere trajecten kan 

worden geleverd. De toegang bepaalt wat nodig is en welke intensiteit. Heeft de zorgaanbieder geen 

enkele inspraak in de toekenning van voorstaande? Maatwerk is enkel toegankelijk vanuit de toegang, 

heeft de zorgaanbieder geen enkele inspraak op een dergelijke beslissing? Wilt u beide antwoorden 

motiveren?  
A: De toegang bepaalt het wat en de vertaling naar de beschikking, het hoe is aan de aanbieder. In de 

praktijk vindt hierover vaak overleg plaats. Maatwerk is een absolute uitzondering. Dit is ook uit de 

huidige data gebleken. Afstemming is in de praktijk altijd mogelijk, maar de toegang bepaalt. 

 

V: Wat is exclusief?  

• • Reistijd ondersteuner/begeleider  

• • Indirect cliëntcontact gerelateerd aan de begeleiding aan jeugd en ouders/sociale netwerk  

• • Indirecte uren cliëntgebonden (administratie/registratie)  

• • Intake en opstellen Plan van aanpak  

Hoe dienen deze kosten terugverdiend te worden als ze niet in de trajectprijs meegerekend zijn?  

Het is niet gebruikelijk binnen de GGZ dat dergelijke activiteiten exclusief zijn.  

A: Zie het antwoord bij Algemeen en het antwoord hierboven bij de vraag over ‘GGZ indirecte 

cliëntgebonden uren’. 

 

V: Gevraagde expertise medewerkers: MBO 50%, HBO 50%. Waar zijn deze percentages op 

gebaseerd?  

A: Zie het antwoord bij Algemeen. 

 

V: Intensiteit inzet (uren per tijdseenheid) medewerkers. Waar zijn deze aantallen op gebaseerd?  

A: Zie het antwoord bij Algemeen. 

 

V: Hoe wordt PxQ prijs bepaald?  

A: Op basis van het kostprijsonderzoek waarvoor aanbieders zijn gevraagd een bijdrage te leveren. 

De documenten hiervoor zijn geplaatst op de website van de MGR.  

 

V: Welk deel van de potentiële cliënten komt in aanmerking voor maatwerk?  

A: Maximaal 5 procent van de gehele cliëntenpopulatie, zoals blijkt uit onze huidige data. 

 

V: Begeleiding binnen onderwijs en kinderopvang. We lezen dat met een select aantal aanbieders hier 

aparte afspraken over worden gemaakt via een aparte route. Hoe wordt dit traject opgepakt? 
A: Dit wordt nog uitgewerkt. 
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V: Wat is Exclusief? Trajecten zijn exclusief indirect cliëntgebonden tijd. Vallen hier MDO’s en ander 

collegiaal overleg onder? We zien dat deze vraag toeneemt en ook van groot belang is dat dit gebeurt 

om de transformatiedoelen te bereiken. Het is een wezenlijk onderdeel van het werken aan doelen en 

een systemische aanpak. Dit kan regelmatig niet in bijzijn van de cliënt. De prikkel om aan dergelijk 

overleg deel te nemen, in de mate waarin dat gevraagd wordt, is minder als dit niet apart bekostigd 

wordt. Daarnaast wordt dit wel bekostigd bij de GGZ. Waarom dit verschil (in stand houden)? Dit 

draagt volgens ons niet bij aan een makkelijk speelveld in boven sectoraal werken.  

Voorstel zou zijn om aanpassingen in kostprijs te doen en afspraak te hanteren zoals bij perceel GGZ 

(dus ook indirect cliëntgebonden tijd te includeren) en hier geen onderscheid in te maken tussen GGZ 

en overig.  

A: Wij hebben op dit punt de intentie om de huidige werkwijze en het huidige kostprijsmodel ook in de 

nieuwe inkoop voort te zetten. 

 

V: Wat is Exclusief: Intakes worden ge-excludeerd in de tijd. Wat wordt verstaan onder een intake? 

Wat ons betreft zou een eerste kennismaking er buiten kunnen vallen, maar dient een intake, die ook 

in meerdere gesprekken vormgegeven kan worden, wel onderdeel te zijn van het traject.  

A: Zie het antwoord bij Algemeen. De onderdelen die u noemt vallen onder de cliëntgebonden tijd en 

worden dus meegenomen in de kostprijsberekening. 

 

V: Intensiteit: Er wordt gewerkt met trajecten, maar er wordt toch ook gerekend met uren. Zijn dit 

indicatieve uren of moeten uren alsnog bijgehouden worden? En wat wordt daar dan mee gedaan? 

A: De kostprijzen worden berekend op basis van deze gemiddelde uren. Binnen een traject moet 

gedaan worden wat nodig is. De ene keer is dat meer dan het gemiddelde, de andere keer minder. 

De uren zullen bijgehouden moeten worden t.b.v. de monitoring. 

 

V: Intensiteit: Bij de trajecten perspectief staat benoemd dat er gewerkt wordt met één prijs en 

doorlooptijd in principe niet van belang is. Dit staat niet bij traject duurzaam. Waarom niet? Geldt hier 

een andere werkwijze en zo ja, waarom? 

A: Een traject perspectief is in principe eenmalig en kan niet verlengd worden. Er moet gedaan 

worden wat nodig is en voor zolang dat nodig is. Een traject duurzaam kan geherindiceerd worden en 

heeft in principe een looptijd van een jaar. Ook daar geldt dat er gedaan moet worden wat nodig is en 

voor zolang dat nodig is, maar na een jaar kan wel een nieuwe indicatie afgegeven worden. 

 

V: Tijdsvenster dienstverlening: Er wordt aangegeven dat sporadisch onplanbare zorg in de 

avonden/weekenden kan plaatsvinden. Echter, als er geen bereikbaarheid ingeregeld wordt voor 

buiten kantooruren kan ook niet sporadisch onplanbare zorg geleverd worden. De cliënt kan de 

organisatie dan immers niet bereiken. Is het de bedoeling dat alle organisaties een bereikbaarheid in 

gaan richten voor hun ambulante cliënten? Of gaat het hier om sporadisch leveren van planbare zorg? 

Wat heeft de gemeente hier voor idee bij? 

A: Het idee is doen wat nodig is voor de jeugdige/het gezin. In principe vindt ambulante hulp plaats 

tijdens reguliere uren, maar soms heeft een jeugdige/gezin zorg nodig in het weekend of de avond. Dit 

biedt de aanbieder dan, zonder dat gevraagd wordt een bereikbaarheidsdienst te leveren. 

 

V: Exclusief; Indirect cliëntcontact gerelateerd aan de begeleiding aan jeugd en ouders/sociale 

netwerk. Graag inhoudelijke uitleg waarom indirect cliëntcontact alleen bij ggz inclusief is. 

A: Wij hebben op dit punt de intentie om de huidige werkwijze en het huidige kostprijsmodel ook in de 

nieuwe inkoop voort te zetten. 

 

V: Intensiteiten: Hoe zijn deze uren tot stand gekomen? 

A: Zie het antwoord bij Algemeen. 
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V: Tijdsvenster dienstverlening: We werken regelmatig buiten deze tijden en krijgen daar niet extra 

voor betaald. We vragen ons af waarom deze aanvulling wordt gedaan? Het heeft geen gevolgen voor 

de gemeente of de financiën. 

A: Dit punt is relevant voor het kostprijsonderzoek dat door bureau HHM wordt uitgevoerd en volgt uit 

bepaalde CAO’s. We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

Vaktherapie 

 

V: Is het mogelijk om individueel als zorgverlener aan te besteden zoals voorheen en wanneer komt 

hier duidelijkheid over? 

A: Het is als individueel zorgverlener mogelijk om deel te nemen aan de aanbesteding. Aanbieders 

dienen uiteraard aan de (kwaliteits)eisen te voldoen.  Over specifieke (groepen van) aanbieders 

kunnen we geen uitspraken doen. 

 
V: Bij de omschrijving Ambulante hulp perspectief staat onder punt 18.2:Een aanbieder die 

Perspectief 1 of 2 biedt, biedt alle intensiteiten, dus zowel licht (bij 1), matig, als zwaar en maatwerk. Is 

het mogelijk om op deze omschrijving aan te besteden en van deze beschrijving alleen perspectief 1 

te bieden? 

A: Ja, dat is mogelijk. 

 

V: Dit is een specifieke vraag vanwege het feit dat ik naast vaktherapie ook andere vormen van 

therapie aanbied vanuit mijn functie als master Pedagoog. Als ik kijk naar de gevraagde 

opleidingseisen dan zou ik meer dan voldoen bij perspectief 1 (Percentage: MBO 15%, HBO 80%, 

WO 5%) maar met mijn huidig personeel voldoe ik niet op perspectief 2 (Percentage: HBO 25%, WO 

65%, 10% WO+). Dat zou dus bedrijfstechnisch betekenen dat ik alleen op perspectief 1 zorg kan 

bieden of dat ik mensen aan mijn praktijk moet koppelen die de juiste WO opleiding hebben. 
A: Dat klopt. 

 

V: Waarom wordt vaktherapie gezien als apart segment en vallen we niet onder bijvoorbeeld 

Ambulante hulp perspectief? Wij hebben al meerdere malen benoemd hoe het is geregeld mbt 

registratie SKJ vs registratie FVB en willen dit opnieuw onder de aandacht brengen. Hier is helaas nog 

niet inhoudelijk op gereageerd. Zie deze link: https://skjeugd.nl/veelgestelde-

vragen/?fwp_faq_filter=gemeenten 

A: Wij kennen de eisen van onder andere SKJ-registratie en zijn hier al diep op ingegaan in onze 

allereerste nota, die is besproken met de vaktherapeuten. De keuze om vaktherapie als een apart 

segment te zien is meervoudig: 

 We willen meer grip op de in- en uitstroom van enkelvoudige vaktherapie. 

 We willen anders omgaan met sturing op enkelvoudige vaktherapie ten opzichte van andere 

vormen van ambulante hulp, omdat we hier andere ontwikkelingen in het veld zien. 

 We willen strengere eisen aan ambulante hulp, door de SKJ-registratie voor HBO’ers te 

verplichten. Dit kunnen we niet bij vaktherapeuten, omdat hier andere eisen voor gelden. 

 Vaktherapeuten geven zelf aan niet in “hokjes” van licht/midden/zwaar gestopt te willen 

worden, omdat dit geen recht doet aan hun specifieke kennis en expertise. Hier komen we 

aan tegemoet door dit als een apart segment te zien. 

 

V: Doelgroep: Op het moment dat vaktherapie onderdeel is van een breder behandelingstraject, 

krijgen de vaktherapeuten als zij ingezet worden een aparte beschikking, naast de andere 

behandeldisciplines of zullen wij dan werken als onderaannemer onder deze andere 

behandeldisciplines?   

A: Vaktherapie kent twee mogelijkheden:  
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 Inzet als enkelvoudig traject (bedoeld in dit segment) 

 Inzet binnen een breder behandeltraject 

Bij de laatste variant wordt een integraal traject verwacht van een aanbieder, waar vaktherapie een 

onderdeel van kan zijn. Het is aan de aanbieder om dat op een juiste manier te organiseren (zelf in 

dienst, onderaannemerschap). 

 

V: Problematiek/Client vraag: Waar in de lijn van basis GGZ en specialistische GGZ zien jullie 

vaktherapie? Onze expertise is breed in te zetten bij verschillende problematieken en zorg zwaartes, 

de kracht is de non-verbale behandeling die juist bij kind en jeugd goed aansluit. De cliënt vragen 

waar wij al jaren mee werken en waar wij onze expertise bij in zetten missen hierin, zoals trauma, 

hechting, LVB, etc. In de beschrijving wordt er genoemd dat er sprake mag zijn van een complexe of 

verstoorde relatie tussen ouder en kind, maar verder op wordt vaktherapie niet gezien als basis GGZ. 

Hoe verklaren jullie dit?  

A: We labelen enkelvoudige vaktherapie niet specifiek als wel- of niet GGZ. Dat is wat ons betreft niet 

aan de orde. Net als dat we vaktherapie niet verder labelen als “licht” of “zwaar”. Binnen een 

behandeltraject (wel of niet GGZ) kan vaktherapie een onderdeel zijn.  

 

V: (Hulp)inhoud (activiteiten/behandeling) en kenmerken (scope): Integratieve kinder- en 

jeugdtherapie is per definitie geen discipline die onder vaktherapie valt!! 

A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 

 

V: Er wordt genoemd dat vaktherapie steeds vaker enkelvoudig wordt ingezet, dit klopt deels. Echter 

is de expertise van de vaktherapeut juist om systemisch of multidisciplinair te kijken als de hulpvraag 

daarom vraagt. Er wordt samengewerkt met andere disciplines. Er wordt benoemd dat bij matige t/m 

ernstige klachten moet worden doorverwezen naar de basis ggz of specialistische GGZ. Hiermee 

wordt geïnsinueerd dat vaktherapie voorliggend zou zijn, waarop is dat gebaseerd? De afgelopen 

jaren werken wij in de basis GGZ en ook in GGZ  specialistisch. Wij werken dan samen met andere 

disciplines, zoals GZ-psychologen, systeemtherapeuten, IAG’ers, CGT’er, EMDR therapeuten, etc.  

A: Vaktherapie kan als enkelvoudige therapie worden ingezet onder dit segment of als onderdeel van 

een meervoudige behandeling onder ambulant perspectief. We willen stapeling van ambulante 

zorgproducten daarmee zoveel mogelijk voorkomen. 

 

V: Er wordt benoemd dat vaktherapie bij matige tot ernstige klachten niet meer als losstaand product 

wordt ingezet en dat de indicatie vervalt. Hoe wordt door deze restrictie, toch zorggedragen voor het 

welzijn van de client? Dit zou dan georganiseerd worden in onderaannemerschap. Wie gaat dat 

organiseren? Wie bepaalt of een GGZ-zorgaanbieder een onderaannemerschap met de betreffende 

vaktherapeut wil aangaan? Wat betekent dat financieel voor de vaktherapeut?  

A: Het welzijn van de cliënt is altijd leidend en daarom wordt de inschatting aan de voorkant (o.a. door 

toegangen) nog belangrijker. Wanneer aanbieders met onderaannemerschap gaan werken, is de 

aanbieder financieel en inhoudelijk voor de zorg. Een aanbieder bepaalt zelf met wie hij wel of geen 

onderaannemerschap aangaat, want hij is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg (onder 

andere norm verantwoorde werktoedeling). Verder is dit aan de vaktherapeut zelf wat dit financieel 

betekent. Dit geldt overigens niet alleen voor vaktherapeuten, maar voor elke andere vorm van zorg of 

ondersteuning. 

 

V: Kenmerken behandeling: De beschrijving van de kenmerken van de behandeling zijn ons inziens 

niet in de lijn bij de punt 9 beschreven problematiek van de cliënt.  
A: We nemen deze opmerking mee in de verdere uitwerking van de aanbesteding. 
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V: Een vaktherapeut kan niet SKJ geregistreerd zijn. Welke andere vorm van jeugdhulp wordt hier 

bedoeld? Past het om daar begeleiding licht bij te zetten? Waarom moet het onder de 

verantwoordelijkheid van een SKJ geregisterde professional zijn als het begeleiding licht is? Wij zijn 

geregistreerd professional bij het register vaktherapie. 

A: Hier worden ambulant duurzaam en perspectief bedoeld. Bij enkelvoudige vaktherapie mag een 

vaktherapeut zelfstandig de vaktherapie bieden (dus onder de registratie bij het register vaktherapie). 

Binnen duurzaam en perspectief stellen we strengere eisen (niet alleen voor vaktherapeuten, maar 

breder) mag een vaktherapeut (als niet SKJ-geregistreerd) alleen onder verantwoordelijkheid van een 

SKJ- of BIG-geregistreerde vaktherapie bieden. 

 

V: Er wordt gesproken over ‘begeleiding’, vaktherapie is per definitie behandeling.  
A: Daar moet staan: begeleiding/behandeling. 

 

V: Er is in het verleden eerder een gesprek geweest over of de intake valt onder de behandeling. Ons 

inziens is dit juist een belangrijk deel van de behandeling.  

A: Intake is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Alles wat onder exclusief staat, is ook 

onderdeel van het product. Het onderscheid heeft vooral te maken met het kostprijsonderzoek. Zie het 

antwoord bij Algemeen. 

  

V: Intensiteit inzet & Gemiddelde doorlooptijd van het traject: Het is gezien de diversiteit van 

hulpvragen niet helpend voor de behandeling om een restrictie te maken van 15 sessies. Het kan 

hierdoor voorkomen dat wanneer de behandeling te vroeg wordt afgesloten de cliënt terug in zorg kan 

komen doordat bijv. het trauma nog onvoldoende verwerkt is, waardoor de kans aanwezig is dat 

daarna een zwaarder en duurder traject nodig is. Er wordt gesproken over het gemiddelde van een 

half jaar. Daarentegen worden er 15 sessies afgegeven. Juist voor jongere cliënten is het nodig voor 

het slagen van de behandeling dat ze wekelijks worden gezien. Zover we hier lezen kom je dan niet 

uit met het aantal uren t.o.v. de periode. We vinden het wenselijk om te bekijken hoeveel sessies er 

nodig zijn voor een cliënt, gekeken vanuit de hulpvraag. Wordt er gekeken naar de doorlooptijd van 

onze huidige cliënten? Worden deze afgezet t.o.v. andere zorgaanbieders?  
A: Bij het opstellen van deze trajecten zijn de huidige data gebruikt. Een traject wordt niet gelimiteerd 

op 15 sessies, maar de kostprijs van een traject wordt bepaald op basis van 15 sessies. Het is aan de 

aanbieder om bij de ene cliënt meer en bij de andere wat minder in te zetten. Ook bestaat de 

mogelijkheid om meer groepsgericht te gaan werken. 

 

V: Bij de omschrijving van de hulpvraag wordt genoemd welke problematiek er zichtbaar moet zijn. Wij 

bieden de afgelopen jaren behandeling op veel meer gebieden: hechting, trauma, LVB, ASS, ADHD 

etc.  

A: Dit is ons inziens te vangen onder psychische dan wel psychosociale problematiek/vastgelopen 

ontwikkeling/ gebeurtenissen enz. 

 

Ook wordt hier wederom genoemd dat de vaktherapeutische behandeling stopt wanneer er andere 

behandeling wordt ingezet. Ook wordt er genoemd dat er in specifieke gevallen moet worden 

doorverwezen naar basis- of SGGZ. Onze expertise valt onder basis-GGZ. Eerder in onze reactie 

hebben we hier vragen over gesteld, graag uw reactie daarop, ook over het stuk hoe het er praktisch 

uitziet in onderaannemerschap. 

A: Zie het antwoord hierboven. 

 

V: Voorliggende voorziening; zorgverzekeraar: Er wordt genoemd: we verwachten van de betreffende 

vaktherapeut dat er aanspraak wordt gemaakt op financiering vanuit de Zvw. Dit is ons inziens de taak 

van de toegangsmedewerker om dat te checken bij de cliënt. Het is geen vanzelfsprekendheid dat er 
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een vergoeding wordt afgegeven voor vaktherapie. Jeugdhulp mag wettelijk niet altijd voorliggend 

onder de ZVW vallen. De vaktherapeut investeert hierin door scholing en betaling.   

Door deze regel lijkt het erop dat er cliënten worden uitgesloten en aanspraak kunnen maken op 

meerdere sessies. Mensen die wel aanvullend verzekerd zijn zouden hierdoor aanspraak kunnen 

maken op meer sessies. Dat lijkt niet eerlijk. Is de gemeente ervan op de hoogte dat er vanuit 

aanvullend pakket nooit de gehele behandeling per dag wordt vergoed?  

A: Niet alle verwijzingen lopen via de toegang, dus de aanbieder heeft ook een duidelijke rol in het 

checken op aanwezigheid van een aanvullende zorgverzekering. De regio is op de hoogte van de 

aanvullende pakketten en dat deze meestal gelimiteerd zijn. 

De regio vraagt zich af of, wanneer er substantieel meer inzet nodig is dan het gemiddeld aantal 

sessies in een traject (waarbij we er dus vanuit gaan dat aanbieders zelf ook middelen), vaktherapie 

het juiste middel is. We adviseren onze toegang dan ook te kijken naar andere inzet, bijvoorbeeld 

ambulant perspectief. 

 

 

 


