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Verslag gesprek 

 

Het programma van de aanbiederssessie 

 Wat houdt het segment in? 

 Definitie van de doelgroepen 

 Bespreken van het ontwikkelpotentieel 

 Vervolgafspraken 

 

Wat houdt het segment in? 

 

Het segment dagbesteding en dagbehandeling heeft een raakvlak met (vormen van) onderwijs, 

buitenschoolse opvang of kinderopvang. De jeugdigen die gebruik maken van dit segment kunnen 

namelijk (tijdelijk) niet mee in deze reguliere basisvoorzieningen. We hebben het hier over jeugdigen 

die maatwerkvoorzieningen ontvangen zoals dagbesteding, dagbehandeling, gebruik maken van het 

medisch kinderdagverblijf en de kinderdagcentra. Een aantal voorzieningen vallen, voor zover zij 

geen functie hebben ter ondersteuning van het onderwijs, onder segment ambulant/specialistisch. 

We inventariseren met beide segmenten. 

 

Hoofddoelgroep: jeugdigen die niet mee komen in het reguliere onderwijssysteem, buitenschoolse 

opvang of kinderopvang, maar gebruik maken van dagbesteding of dagbehandeling 
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Gemaakte keuzes voor het segment dagbesteding en dagbehandeling 

Bekostiging 

• O.b.v. trajecten die per gemeente in 

plekken omgezet kunnen worden 

• Perceel regionaal: budgetafspraak 

per aanbieder, afrekening op 

realisatie 

• Optioneel perceel lokaal met 

facturatie o.b.v. realisatie 

• Voor reguliere opvang eigen bijdrage 

ouders 

Contract 

• Meerjarige contracten 

• Sturen op ontwikkelpotentieel 

• Tussentijdse toetreding is beperkt en 

onder voorwaarden mogelijk bij 

aanvullend / innovatief aanbod 

Leveranciersmanagement 

• Intensief, focus op partnerschap en 

ontwikkeling, grip en sturing 

• In gesprekken aandacht voor totaal 

van de hele regio en voor individuele 

gemeenten 

Toegangsmanagement 

• Lokale toegang bepaalt doelen en 

voert daar regie op 

• Werkwijze toegangen uniformeren 

waar mogelijk 

 

 

Vragen/opmerkingen n.a.v. de inleiding: 

 

1. Er wordt bij de bekostigingsvorm gesproken over trajecten en mogelijk plekken. Er zijn echter 

ook vormen van capaciteitsbekostiging mogelijk. In hoeverre wordt dit meegenomen? 

 

Het is moeilijk om hier nu al een antwoord op te geven. We nemen dit mee bij de uitwerking 

van de trajecten.  

 

Definitie van de doelgroepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie de bijlage: Doelgroepen segment Dagbesteding en dagbehandeling, voor een uitgebreide uitleg. 

 

 

 

 

Leeftijdscategorie Subsegment 

Het jonge kind Ernstige meervoudige beperking (0-6 jaar)  
Kinderen met opgroeiproblematiek (2-5 jaar) 

Basisschool (4-12 jaar) School vervangende dagbehandeling  
Naschoolse dagbehandeling  
Naschoolse dagbesteding 

Jongeren (13-18 jaar) Dagbehandeling (o.a. thuiszitters) 
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Vragen vanuit regio 

 

Vraag 1: 

Welke doelgroepen worden gemist binnen dit segment? 

Zie bijlage: segment 3 doelgroepen voor alle reacties (Mentimeter).  

 

Vragen en opmerkingen op basis van de reacties: 

 

1. Gespecialiseerde dagbesteding als afschaling voor doelgroep 3: jongeren. 

Toelichting: Op dit moment (in de beschrijving van de regio) is er alleen dagbehandeling voor 

deze doelgroep. Je ziet echter in de praktijk dat er ook afschaling in de vorm van dagbesteding 

(met mogelijk aanvulling van behandeling) voor deze jongeren moet zijn. Je hebt nu in de andere 

leeftijdscategorieën wel die mogelijkheid tot afschaling maar niet bij de oudere doelgroep. 

 

Opmerking: Wanneer je in de uitgebreide doelgroepbeschrijving (bijlage: Doelgroepen segment 

dagbehandeling en dagbesteding) bekijkt zie je onder het stukje toekomst wel de afschaling tot 

doorstroom arbeidsmatige dagbesteding. 

 

Opmerking: De vraag is of je voor al deze jongeren wel dagbehandeling nodig hebt. Sommige 

jongeren hebben ook al genoeg aan alleen dagbesteding. 

 

Opmerking: Het is op dit moment ook zo dat er soms discussie ontstaat over het feit of een 

jongeren geholpen moet worden binnen de Jeugdwet of het passend onderwijs. Een jongere kan 

ook geholpen worden in de vorm van een arbeidsmatige stage binnen school.  

 

Opmerking: De vraag is eigenlijk ook hoe je de afschaling voor deze groep gaat vormgeven. Moet 

deze binnen dit segment vallen of erbuiten? 

 

2. Naschoolse dagbesteding 12-18 jaar. 

Toelichting: Komt ook overeen met het antwoord hierboven. Er lijkt een verschil te zijn tussen de 

PowerPoint presentatie en de bijlage waarin de doelgroepen beschreven worden. Zo wordt er in 

de PowerPoint presentatie wel een opsplitsing gemaakt op basis van leeftijd en gebeurt dit in de 

bijlage niet. Wanneer je de leeftijd van de naschoolse dagbesteding doortrekt naar 18 jaar dan is 

de oplossing voor bovenstaand vraagstuk geboden. 

 

Opmerking: Er is voor de doelgroep naschoolse dagbesteding geen uitstroom naar regulier 

onderwijs nodig. Voorstel is dan ook om dit in de bijlage onder het kopje toekomst weg te halen. 

 

 

 

 

 



 
 

 

   
 
 

4 

3. Er is veel gericht op lvb/lager IQ, ik mis de doelgroep hoogbegaafde kinderen die ook steeds 

vaker uitvallen in onderwijs. 

Toelichting: We hebben steeds vaker te maken met de doelgroep hoogbegaafde kinderen. Hier 

zou dus wel meer aandacht voor kunnen zijn. 

 

Opmerking: Hij wordt inderdaad gemist in de doelgroep beschrijving. Hij kan echter worden 

ondergebracht in de doelgroep school vervangende dagbehandeling. Hier past deze doelgroep in, 

ook al staat hij nu niet letterlijk in de beschrijving.  

 

4. 18-23 jaar. Juist in deze transitiefase van jongeren naar volwassenheid ontstaan vaak problemen. 

 

Antwoord regio: Deze doelgroep wordt bewust niet apart benoemd in dit segment. De reden 

hiervoor is dat we het bij deze leeftijd hebben over de verlengde jeugdhulp. 

 

Opmerking: Op dit moment zien we dat het onderwijs de toelaatbaarheidsverklaring niet langer 

verlengt, waardoor jongeren in de jeugdhulp of Wmo terecht komen. Het is dus voor sommige 

doelgroepen onduidelijk in welk domein ze horen. Er moet een duidelijk perspectief worden 

geboden voor de kinderen. 

 

Opmerkingen naar aanleiding van de eerste vraag: 

 

De doelgroepen zijn erg gericht op tijdens de schooltijd en na schooltijd. Het is belangrijk dat er ook 

gekeken wordt naar de dagbesteding op zaterdag. Dit heeft eerder een link met vrijetijdsbesteding. 

Neem deze partijen dus ook mee hierin.  

 

Vraag 2: 

Zijn de definities compleet en zo nee wat wordt er nog gemist (en bij welke doelgroep)? 

Zie bijlage: segment 3 doelgroepen voor alle reacties (Mentimeter).  

 

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de reacties: 

 

1. Doelstelling kan ook zijn respijtzorg voor thuis. Definities kunnen/mogen nog wel wat scherper 

door het stuk. 

Toelichting: In de huidige doelgroep beschrijvingen wordt er voornamelijk gefocust op het kind. 

Een doelstelling kan echter ook respijtzorg zijn voor de thuissituatie. Dit wordt niet bij elke 

doelgroep beschreven.  

 

2. Doelgroep het jonge kind en doorstroom onderwijs. Daar waar dit lastig is. Neem 

consultatiebureaus mee in je omschrijving jonge kind, als vindplek. 

 

Vraag van regio: Welke organisaties moeten er verder nog worden meegenomen voor het jonge 

kind? 
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 Kinderarts 

 Geboortecentrum: Past wellicht beter bij ambulant 

 Revalidatiearts: Voor kinderen met een chromosomale afwijking. Deze kinderen gaan 

namelijk niet naar een kinderarts. Hierbij gaat het echt om de EMB doelgroep.  

 Zorgverzekeraar: Intensieve kindzorg. Kijk ook naar medische problemen bij kinderen. 

 

Vraag 3: 

Hoe ontwikkelen de doelgroepen in onze regio zich qua cliëntperspectief en volume? Waar moeten 

wij rekening mee houden? 

 

1. Wat je ziet is dat behandelvormen met verblijf voornamelijk veel voorkomt bij eenoudergezinnen 

met een lage SES (sociaal-economische status). Deze doelgroep is aan het toenemen, het is dus 

slim om de regionale situatie hierin te bekijken.  

 

Opmerking: Het is niet duidelijk wat dit voor Noord-Limburg betekent. Het is een landelijke 

trend, er is niet genoeg inzicht in de regionale cijfers. 

 

2. Wanneer je stuurt op minder verblijf met behandeling en meer dagbehandeling, dan kun je 

verwachten dat de cliënten de komende jaren gaan stijgen binnen dit segment.  

 

Opmerking: We hebben een opdracht met elkaar. We moeten ervoor zorgen dat de hulp aan 

jeugdigen blijft staan de komende jaren. We moeten dit ook echt als opdracht zien met elkaar. 

 

3. Er is echt een groei van de migranten in dit segment en de problematiek die daarbij komt kijken. 

Toelichting: In de afgelopen jaren merken we eigenlijk over alle segmenten heen wel een 

toename die significant te noemen is.  

 

Opmerking: Vaak zijn het kinderen in de basisschoolleeftijd die zich in Nederland vestigen en nog 

nooit enige vorm van hulpverlening hebben gehad, terwijl dit wel nodig is. Zowel kinderen als 

ouders spreken dan geen Nederlands. Deze groep groeit. 

 

Opmerking: Deze kinderen komen uit heel veel verschillende landen. Het is niet duidelijk aan te 

geven welke groep het grootst is. Wel zie je in deze regio een grote groep arbeidsmigranten uit 

Oost-Europa.  

 

Opmerking: Het woord migratie staat erg hard beschreven in de doelgroep beschrijven. Wellicht 

is het een goed idee om deze te herformuleren. 
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Vraag 4: 

Willen de aanbieders de aantallen jeugdigen per subsegment in kaart brengen, zodat we weten 

hoe groot deze zijn? 

Toelichting: We hebben in de regio diverse productcodes waardoor we de aantallen in de 

subsegmenten niet in kaart kunnen brengen. Kunnen aanbieders dit wel in kaart brengen met de 

gegevens die zij hebben? 

 

Afspraak: De regio heeft een format opgesteld (zie bijlage in Excel) waarin aanbieders per 

subsegment de aantallen in kaart kunnen brengen.  

 

Bespreken van het ontwikkelpotentieel 

 

Ontwikkelpotentieel: 

 Aansluiting met onderwijs en opvang versterken 

 Beheersen instroom en duur trajecten 

 Sturen op uitstroom naar reguliere voorzieningen 

 School vervangende dagbehandeling is waar mogelijk een tijdelijke interventie: jeugdigen 

gaan wanneer mogelijk terug naar passend onderwijs 

 Normaliseren van naschoolse dagbesteding en dagbehandeling, eigen bijdrage ouders voor 

opvang 

 Stimuleren innovatieve vormen dagbesteding en dagbehandeling 

 

Vraag 1: 

Wat is de reactie bij het zien van dit ontwikkelpotentieel?  

Zie bijlage: segment 3 ontwikkelpotentieel voor alle reacties (Mentimeter).  

 

Vragen en opmerkingen op basis van de reacties: 

 

1. Grote paraplu 

Toelichting: Het ontwikkelpotentieel kan worden gezien als een grote paraplu waar kleinere 

ontwikkelingen onder hangen. 

 

2. Eigen bijdrage opvang 

Toelichting: Er moet een onderscheid worden gemaakt in de eigen bijdragen bij dagbehandeling 

en dagbesteding. Het belangrijk dat er wordt nagegaan wat ouders hierin zelf kunnen betekenen.  

 

Opmerking: De doelgroep die aanspraak maakt op dit segment heeft vaker een lage SES (sociaal-

economische status). Houd hier rekening mee. 

  

Opmerking: In andere regio’s wordt al gewerkt met een eigen bijdrage. Hier worden geen 

problemen mee ervaren. 
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3. Innovatieve tussenvormen 

Toelichting: Het is belangrijk om dingen goed te regelen voor de kinderen die tussen wal en schip 

vallen.  

 

4. Systeemproblematiek 

Toelichting: Systeemproblematiek wordt vaak pas benoemd na de kindfactoren. In de praktijk zie 

je echter vaak dat het andersom is: door problemen in het systeem komen de kindfactoren naar 

voren. Dit is breder dan alleen dit segment. 

 

5. Perverse prikkel ombuigen 

Toelichting: Op dit moment moet er door ouders betaald worden voor reguliere opvang, maar 

niet voor maatwerk zoals dagbesteding. Hierdoor is er voor ouders ook geen prikkel om kinderen 

uit te laten stromen naar reguliere opvang. Doordat er een eigen bijdrage wordt gevraagd van de 

ouders wordt de prikkel om toe te werken naar reguliere opvang groter. 

 

6. Samenwerking 

 

Vraag van de regio: Wat gaat er essentieel zijn om te kunnen samenwerken? 

 

Opmerking: De samenwerking met het onderwijs is belangrijk. Hoe ver reikt de 

verantwoordelijkheid? De jeugdzorg en het onderwijs zijn nog altijd twee verschillende werelden 

en het blijkt in de praktijk moeilijk om jeugdzorg en passend onderwijs goed te laten 

samenwerken. Het is fijn om te zien dat de regio dit echt als aandachtspunt ziet. 

 

Vraag van regio: Wat moet er gebeuren om de samenwerking te doen slagen? 

 

Opmerking: Er is een verschil in visie. Aanbieders zijn van mening dat elk kind recht heeft op 

onderwijs. Vanuit het onderwijs komt echter weleens de reactie dat zij niets meer voor het kind 

kunnen betekenen en dat het kind van school af moet. We moeten juist blijven zoeken naar of 

het wel kan en hoe. 

 

Opmerking: Zowel onderwijs, als Wlz en de Zorgverzekeringswet hebben goed dichtgetimmerd 

waar ze voor zijn. De Jeugdwet is juist een open wet en vangt daarmee alles op waarvan de rest 

zegt dat het niet passend is. Hier loop je in de praktijk echt tegenaan. 

 

Opmerking:  We zien vaak dat kinderen klaar zijn met een behandeling, maar dat het onderwijs 

uitstroom tegen houdt. Onderwijs geeft dan aan dat een kind nog niet terug kan komen, 

waardoor afschaling onmogelijk is. 

 

Opmerking: Kijk ook naar kennisdeling 

 

Opmerking: Kijk naar de gezamenlijkheid. Het kind staat centraal. Het is belangrijk dat we minder 

vanuit de eigen disciplines kijken. 
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Vraag 2: 

Wat kan de regio van aanbieders verwachten om dit ontwikkelpotentieel de komende jaren te 

bereiken? 

Zie bijlage: segment 3 ontwikkelpotentieel voor alle reacties (Mentimeter).  

 

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de reacties: 

 

1. Samenwerking tussen aanbieders 

 

Vraag regio: Is er nu onvoldoende samenwerking? 

 

Opmerking: Over het algemeen is de samenwerking te weinig. Lokaal zie je het wel gebeuren 

(Talentencampus in Venlo), maar in de regio nog te weinig. 

 

Vraag regio: Hoe komt dit? 

 

Opmerking: Je weet te weinig van elkaar. Het is niet altijd duidelijk welke aanbieders er allemaal 

betrokken zijn in een casus. 

 

Opmerking: Je moet elkaar goed kunnen vinden. Dit vraagt ook overeenstemming op visie en 

complementariteit. 

 

Opmerking: De hoeveelheid in samenwerking die je kunt borgen is ook eindig. 

 

Opmerking: Er zijn veel initiatieven die je wel kent, daar werk je mee samen. Meer regie vanuit 

de toekomst is belangrijk om goed samen te kunnen werken. 

 

Opmerking: Ook de belangen van aanbieders spelen mee. Sommige aanbieders worden 

persoonlijk geraakt wanneer ze geen cliënten hebben. Dit kan voor spanningen zorgen in de 

samenwerking. 

 

Vraag 3: 

Wat verwachten aanbieders van de regio om dit ontwikkelpotentieel te bereiken? 

Zie bijlage: segment 3 ontwikkelpotentieel (2) voor alle reacties (Mentimeter).  

 

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de reacties: 

 

1. Voorkom op de stoel van de aanbieder te gaan zitten. Maak samenwerking geen doel op zich. 

Toelichting: Laat aanbieders meer vrij in met wie ze willen samenwerken. 

 

2. Laat aanbieders meedenken. 

Toelichting: Dit is nu voldoende aanwezig, maar laat dit ook zo blijven. 
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Extra opmerkingen naar aanleiding van het ontwikkelpotentieel: 

 

1. Onder welk segment (segment 3 of segment 4) valt een apart klasje op school die aparte 

begeleiding krijgt? 

2. Valt de dagbehandeling/dagbesteding alleen onder segment 3 als het op de locatie van de 

zorgaanbieder wordt gegeven, of ook als het op school wordt gegeven? Dit kan namelijk ook iets 

betekenen voor het tarief. 

 

Extra vraag van de regio: 

Wat is het hoofddoel van het segment dagbesteding en dagbehandeling? 

 

1. Het hoofddoel is dat alle kinderen en jongeren meedoen in onze samenleving. We weten dat dit 

voor een deel van de kinderen lastig zal blijven. De inzet moet echter zijn dat iedereen moet 

kunnen deelnemen aan de samenleving. Denk hierbij dus aan het krijgen van onderwijs. Kinderen 

hebben het recht op onderwijs, dit moet dus ook voor elk kind een doel zijn. 

 

2. Uiteindelijk wil je dat een kind een zelfstandig volwassen leven kan gaan leiden ondanks alles wat 

er in het verleden heeft gespeeld. Er moet perspectief zijn. 

 

Opmerking: Dit is niet voor alle doelgroepen mogelijk. Maar je moet kijken welke stappen je per 

doelgroep kunt zetten. Speciaal waar nodig en regulier waar kan. 

 

Opmerking: Het perspectiefplan moet ook zo worden ingericht dat er duidelijk omschreven staat 

wat er allemaal is ingezet bij een casus over de jaren heen. Op deze manier krijg je een enorme 

dataset en kun je beter nagaan welke hulp er zinnig en onzinnig is geweest. Hier kun je van leren. 

 

3. Het hoofddoel van dit segment is dat je binnen de capaciteit van een jeugdige ervoor zorgt dat zij 

het maximale kunnen bereiken. Dit geldt ook voor het netwerk en de omgeving van de jeugdige. 

 

Vervolgafspraken 

Volgende gesprekken gepland op: 

Werksessie 2 woensdag 19 augustus 13.00-17.00 uur 

Werksessie 3 woensdag 26 augustus 13.00-17.00 uur 

 

Thema’s volgende gesprekken: 

Sessie 2: Aantallen jeugdigen per subsegment 

Sessie 2: Bespreken te behalen resultaten segment 3 

Sessie 3: Voldoet het huidige aanbod? Welke ontwikkeling vraagt dit nog? 

Sessie 3: Welke overige ontwikkelingen zijn belangrijk voor dit segment? 
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Rondvraag 

 

Wanneer het volgende overleg een dagdeel duurt zou het prettiger zijn dit fysiek te organiseren. 

 


