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Kaders bekostiging jeugdzorg Zuid Limburg 2018 
 
Uitwerking opdracht werkgroep bekostiging (Jeugd) 
Datum: 10-10-2017 

 
 Ten behoeve van de ontwikkeltafel op 16 oktober 2017 
 
 
Inleiding 
 
Gezien de enorme tekorten die gemeenten in Zuid-Limburg hebben op hun budget voor 
jeugdhulp heeft de werkgroep Bekostiging heeft de volgende opdracht gekregen als uitkomst 
van de OT van 26  augustus 2017: 
 
 “Het ontwikkelen van hanteerbare en gedragen maatregelen, gericht op kostenbeheersing en 

doelmatigheid, zodat gemeentelijke budget overschrijdingen in kalenderjaar 2018 substantieel 

worden teruggedrongen. Uitgangspunt hierbij is dat de oplossingen in de uitvoering niet te 

ingewikkeld moeten zijn waarbij (grootschalige) wijzigingen in de huidige systematiek worden 

voorkomen.”  

Uitwerking 

Deze notitie is een uitwerking van voorstellen met betrekking tot kostenbeheersing 2018 in 

relatie tot  de opdracht van de OT. Daarbij is ook de correctie van tarieven meegenomen. 

 In de uitwerking heeft de werkgroep ervoor gekozen niet te werken met generieke 

tariefkortingen zoals in eerdere jaren, maar indien nodig met correcties in de bestaande 

tarieven. 

De focus m.b.t. de uitwerking ligt op drie te onderscheiden speerpunten: 

1. De inhoud van de arrangementen aanpassen. (Welke producten uit het huidig 

gecontracteerde aanbod vallen niet per se onder de jeugdwet, of kunnen worden 

geleverd vanuit andere financieringsbronnen zoals bv. het gesubsidieerde ‘voorliggend 

veld’.) 

2. De mogelijkheid om budgetplafond(s) in te voeren. (Per arrangement en per 

zorgaanbieder een plafond invoeren waarbij, naarmate de arrangementen zwaarder 

worden, de budgetruimte wordt beperkt. M.a.w. hoe lichter het arrangement hoe minder 

er sprake kan zijn van het een budgetplafond.) 

3. Het corrigeren  van de tarieven vanuit twee gezichtspunten: 

 1.  Vanuit de uitkomsten van de spiegelinformatie (realisatie versus norm) de 

 tarieven bijstellen 

 2.  Vanuit de beoordeling van de gewenste inzet per (sub)arrangement door 

 aanbieders en toegangsteams. Deze beoordeling heeft plaatsgevonden en laat 

 zien dat de huidige indeling  op onderdelen onvoldoende voorziet. 
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Ad.1. De arrangementen aanpassen 

De huidige beschrijving van de arrangementen laat veel verschillende vormen van zorgaanbod 

toe  om  als jeugdhulp in te zetten. Dit is het gevolg van de brede contractering die m.i.v. 2015 is 

toegepast. Zo wordt er onder het arrangement begeleiding aanbod ingezet dat ook als 

voorliggende voorziening in gemeenten beschikbaar is. Bijvoorbeeld doordat het aangeboden 

wordt door een lokale instelling voor maatschappelijk werk, door een vrijwilligersinitiatief of 

door een praktijkondersteuner (POH) Jeugd en gezin. De verwachting is dat dit lokale 

‘voorliggende’ veld de komende jaren groeit en dat een deel van de arrangementen daarmee 

verschuift van geïndiceerde zorg naar zorg in voorliggende voorzieningen. Dit is ook een van de 

onze transformatiedoelstellingen.  

Voor 2018 betekent dit dat we de beschrijving van het arrangement begeleiding aanpassen door 

het volgende op te nemen: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

We kiezen er nu nog niet voor om over te gaan tot een limitatieve lijst van producten die onder 

de arrangementen vallen, ook omdat de voorliggende voorzieningen niet in alle gemeenten 

gelijk zijn. Toegangsmedewerkers zullen wel steeds strikter toezien op het inzetten van het 

voorliggend veld voordat tot de toekenning van een arrangement wordt besloten. 

Ad.2. Mogelijkheid van budgetplafonds 

Er wordt door de werkgroep voorgesteld om niet de werken met harde budgetplafonds. Het 

instellen van budgetplafonds maakt de kans op het ontstaan van wachtlijsten groter terwijl de 

gemeenten toch een zorgplicht hebben. In afwijking daarvan wordt voorgesteld om in 2018 te 

werken met een normenkader vertaald in budgetnormen per arrangement, per aanbieder en per 

gemeente.  En deze alleen van toepassing te verklaren op de ZIN-arrangementen! 

In dit kader dienen normen als “te hanteren beoordelingsuitgangspunten”. 

Wat bedoelen we met beoordelingsuitgangspunten? 

- De ingekochte zorg wordt efficiënt en doelmatig ingezet; 

- De ingekochte zorg wordt geleverd binnen de afgesproken budgetruimte; 

- De ingekochte zorg wordt als maatwerk ingezet 

 

Wat valt niet onder arrangement begeleiding? 
1. Als de  behoefte aan begeleiding ook opgepakt kan worden door het voorliggend veld of door 

in gesprek te gaan met een POH jeugd en gezin. Denk hierbij ook aan maatschappelijk werk, 
CJG, vrijwilligersinitiatieven of kinderopvang (zo nodig met SMI), ook voor overbrugging in 
vakantieperiodes. 

2. Begeleiding ter ontlasting ouders: begeleiding kan nooit ingezet worden slechts ter ontlasting 
van de ouders. Er dient altijd een combinatie te zijn met bepaalde doelstellingen voor het 
kind of het gezin vanuit de Jeugdwet. Anders kan er ook kinderopvang (denk aan SMI) ingezet 
worden. 

3. Onderwijsgerelateerde ondersteuning zoals huiswerkbegeleiding of  begeleiding bij 
dyscalculie valt  niet onder de jeugdwet. 
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Sturen 

Omdat we vanaf 2018 betrouwbare data hebben uit een goed gevuld bronsysteem (Zorgned), 

kunnen we vanaf dan gaan sturen op zorgconsumptie en normbudgetten.  

Daarnaast zie we dat de invoering van de nieuwe arrangementensystematiek veel inhoudelijke 

vraagstukken oproept bij zowel de aanbieders als de gemeentelijke toegangen. De toepassing 

van de indeling op arrangementen/segmenten leidt tot verwarring, discussie, maar vooral ook 

tot onzekerheid over doelmatigheid van de indelingskeuzes. Aangenomen wordt, en 

praktijkvoorbeelden én de spiegelinformatie bevestigen dat, dat dit heeft geleid tot het 

onvoldoende efficiënt en doelmatig toewijzen en inzetten van zorg. Evenmin kan worden 

gestuurd op de beschikbare budgetruimte bij het ontbreken van budgetindicaties per 

arrangement. Het bewust sturen op maatwerk  tegen de achtergrond van de beschikbare 

middelen is in deze context vrijwel onmogelijk.  

Het ontbreken van (stuur)informatie en op onderdelen van kennis over de 

arrangementensystematiek bij zowel de toegangsteams als de aanbieders heeft onherroepelijk 

tot gevolg gehad dat er ook niet gestuurd is op de beoordelingsuitgangspunten. 

In gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Het bestuurlijk aanbesteden is gebaseerd op partnership! Samen verantwoordelijk voor het 

resultaat in de drie genoemde beoordelingsuitgangspunten. De gemeente vanuit de rol als 

opdrachtgever, de aanbieder vanuit die van opdrachtnemer. 

 Rol gemeente: 

- Beschikbaar stellen van middelen 

- Toewijzen van zorg  

- Periodiek verzorgen van actuele stuur en verantwoordingsinformatie aan aanbieders en 

Toegangsteams 

 Rol aanbieder: 

- Kwalitatief goede zorg leveren met de beschikbare middelen 

- Reguleren van de zorgconsumptie 

Taakstelling in partnership; de gezamenlijke opdracht voor 2018 

1. Alle kinderen, jeugdigen en ouders ontvangen de zorg die nodig is; 

2. binnen de gestelde budgettaire kaders (normen); 

De werkgroep is van oordeel dat het bewust sturen van de toegangsteams en aanbieders op 

bovengenoemde beoordelingsuitgangspunten in de dagelijkse praktijk zal leiden tot een meer 

doelmatige en efficiënte inzet van middelen, waardoor er minder kosten gemaakt worden met 

hetzelfde of meer rendement voor de kinderen en ouders; en daarmee kostenbeheersing! 
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3. zodat de tekorten worden teruggedrongen; 

4. door de doelmatigheid en efficiëntie te vergroten in instroom, doorstroom en uitstroom. 

 

Meer specifiek: 

I. Samen met de toegangsteams wordt gewerkt aan een kwaliteitsslag m.b.t. het indiceren 

en toewijzen. 

II. Per arrangement wordt in samenspraak met de gemeenten een normbudget bepaald. 

III. Het rijksbudget 2018 voor jeugdhulp is het uitgangspunt voor het vaststellen van het 

normbudget per arrangement, aanbieder en gemeente. Naar rato omzet 2017 per 

arrangement en aanbieder worden de normbudgetten vastgesteld.  

IV. Maandelijks vindt er afstemming plaats tussen het management van de toegangsteams 

en de 20 in omvang grootste aanbieders van het betreffende arrangement om de 

instroom, doorstroom en uitstroom te monitoren op: 

-   Doelmatigheid (Inhoudelijk) 

-   Maatwerk (Inzet van arrangementen o.a. op laag, midden, hoog ) 

-   Budgetgebruik (Inzet beschikbare middelen). 

Informatievoorziening 

Voorwaarde om te kunnen sturen is de beschikbaarheid van betrouwbare stuurinformatie. Dat 

stelt eisen aan de informatievoorziening.  Als bron voor de informatievoorziening wordt 

ZorgNed gebruikt. Het is dus van belang dat het berichtenverkeer door alle partijen conform het 

declaratieprotocol wordt uitgevoerd. Daar zal in 2018 strak op gestuurd worden. Eind 2017 

wordt volledig overgegaan van bevoorschotting naar declaratie en zal het gebruik van de 305 en 

307 berichten worden verplicht. Zowel van toegangsteams als aanbieders wordt gevraagd tijdig 

en juist de berichten te versturen. Hier wordt periodiek op gerapporteerd. Bij het geheel of 

gedeeltelijk in gebreke blijven zal er door het team inkoop strakker dan voorheen op de 

overeengekomen termijnen gestuurd worden.  

 Er zal door inkoop een monitor beschikbaar gesteld worden per 1-1-2018 die partijen instaat 

stelt te sturen op de normbudgetten. 

Ad.3. Het aanpassen van de tarieven. 

De werkgroep heeft onderzocht of en welke tarieven aangepast dienen te worden. 

a. op basis van de spiegelinformatie; 

b. op basis van ervaringen van aanbieders en toegangsteams met de 

arrangementenstructuur 

De tariefstelling 2018 wordt gebaseerd op de uitgangspunten dat er niet wordt gekort op de 

tarieven maar ook niet wordt geïndexeerd. Wel wordt er nagegaan in hoeverre de huidige 

tarieven nog reëel zijn, gezien de regionale ontwikkelingen. Dit gebeurt aan de hand van een 

onderzoek op basis van de spiegelinformatie 2017. 
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De tariefstelling 2017 is geëvalueerd aan de hand van de ontvangen spiegelinformatie 2017. In 

deze spiegelinformatie wordt door zorgaanbieders informatie aangedragen over de ingezette 

zorg van de eerste helft van 2017. In deze informatie is opgenomen hoe lang de zorg heeft 

geduurd, hoeveel zorg is ingezet (in uren, dagdelen of etmalen) en op welk niveau de zorg is 

geleverd. 

Deze informatie wordt gecombineerd met kostprijzen op basis van de geldende Cao van de 

verschillende functiegroepen die werkzaam zijn onder de Jeugdwet. Per functieniveau wordt zo 

bepaald wat een uur inzet mag kosten. Door met Cao-kostprijzen rekening te houden, wordt de 

kostprijs van de bodem af opgebouwd. In de Cao-kostenprijzen zijn alle factoren, zoals 

inschaling, vakantiedagen, sociale lasten, opleidingsdagen, onregelmatigheidstoeslagen, etc. 

opgenomen. Bovenop deze kosten worden nationaal geaccepteerde standaarden (zoals deze 

worden toegepast bij de verschillende zorginstellingen in Nederland) gebruikt als het gaat om 

personele overhead, materiële overhead, etc. Deze hebben hun basis in diverse onderzoeken en 

benchmarken en kunnen daardoor representatief voor de markt worden genoemd. Ook wordt 

rekening gehouden met een voor de gemeenten acceptabele risicoreserve 

Op basis van deze berekening wordt per (sub)arrangement gekeken of het tarief 2017  nog reëel 

is. Bij de definitieve tariefberekening is rekening gehouden met het volgende: 

 De wens van de gemeenten en zorgaanbieders om rust in het veld te creëren. 

 De korte periode waar de spiegelinformatie zich op baseert. 

 Mogelijke incorrecte aanlevering vanuit de zorgaanbieders ivm de start van een nieuwe 

manier van uitvragen. 

Gelet op bovenstaande uitgangspunten is besloten om geen drastische veranderingen in de 

huidige tariefstructuur door te voeren en alleen die onderdelen aan te passen, die onvermijdelijk 

zijn of onwenselijke situaties in de hand werken. 

 

 Begeleiding individueel 
De tariefsanalyse van de spiegelinformatie zou vooral in de hoge segmenten van de 

arrangementen behandeling en begeleiding een grote daling van de tarieven tot gevolg hebben. 

Dit komt echter niet ten goede van bovengenoemde uitgangspunten, waardoor alleen de 

subarrangementen Hoog-Kort en Hoog-Lang volledig worden aangepast op basis van de analyse 

van de spiegelinformatie 2017. Omdat de regio erkent dat er ook begeleidingsvormen zijn, die 

met een aanpassing naar beneden mogelijk niet meer te leveren zijn, wordt een segment 

toegevoegd. Dit segment omvat zorg die voor zeer specialistische en intensieve zorg bedoeld is. 

Hiermee komen de tarieven in het segment Hoog lager te liggen, maar komt er een nieuw 

arrangement met een hoog tarief bij. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van de OT 

om de grote verschillen tussen midden en hoog op te lossen, maar wordt er ook rekening 

gehouden met speciale zorg, die in de regio noodzakelijk blijkt. De tarieven in het nieuwe 

segment zijn gebaseerd op de zorginzet in de spiegelinformatie 2017 en gaan uit van een 

minimale inzet. 
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Arrangement Individuele begeleiding (gemiddelde correctie: 1%) 

Hoog-Intensief (Berekend obv spiegelinformatie 2017) 

Hoog-

Kort 

Aangepast obv 

spiegelinfo 2017 

Hoog-

Lang 

Aangepast obv 

spiegelinfo 2017 

Midden-

Kort 

 Midden-

Lang 

 

Laag-

Kort 

 Laag-

Lang 

 

 

Behandeling individueel                                                                                                                            

Voor behandeling individueel wordt ook een extra subarrangement  geïntroduceerd. Dit is 

bedoeld om speciale behandelingen te bekostigen, die niet op de reguliere wijze in de 

arrangementensystematiek passen, omdat zij zeer intensief zijn, maar een korte duur hebben. 

Voorbeeld zijn MST en IHT. Ook hier gaat het om een duidelijk afgebakend subarrangement. 

Deze tarieven worden berekend op basis van de bestaande landelijke protocollen voor dit 

zorgaanbod. 

Arrangement Individuele behandeling (gemiddelde correctie: 5%) 

Hoog-Intensief (Berekend obv protocollen zorgvormen) 

Hoog-

Kort 

 Hoog-

Lang 

 

Midden-

Kort 

 Midden-

Lang 

 

Laag-

Kort 

 Laag-

Lang 

 

Start 

 

Begeleiding groep en Behandeling groep                                                                                                

Bij de groepshulpverlening is het tarief op dezelfde wijze opgebouwd als bij de individuele 

hulpverlening. Hierbij  wordt echter rekening gehouden dat bij deze hulpvorm cliënten geen 

‘individuele begeleiding/ behandeling’ krijgen, maar dat dit in groepsverband gebeurd. Hierdoor 

wordt de personele inzet gespreid over meerdere jeugdigen. Tenzij in de uitvraag anders is 

opgegeven, gaat de regio Zuid-Limburg uit van een groepsomvang van gemiddeld 8 jeugdigen. 
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Arrangement Groepsbegeleiding/ -behandeling (gemiddelde correctie: 7%/ 9%) 

Hoog-

Kort 

 Hoog-

Lang 

 

Midden-

Kort 

 Midden-

Lang 

 

Laag-

Kort 

 Laag-

Lang 

 

Arrangement verblijf 

De laatste grote correctie  heeft betrekking op de verblijfsarrangementen. De 

verblijfsarrangementen worden aangepast aan een systematiek die beter in lijn ligt met de 

ambulante systematiek. Ook hier wordt nu de indeling gehanteerd die van lichte zorg varieert 

tot zware zorg. De kostprijs is ook opgebouwd vanuit een model, waarbij de personeelskosten zo 

objectief mogelijk worden benaderd. Daar komen bijkomende kosten, zoals materiële overhead, 

personele overhead etc nog bij. Hier wordt ook rekening gehouden met het aantal aanwezig 

plaatsen en het aantal fte dat noodzakelijk is per plaats. Vanaf 2018 wordt alleen betaald per 

etmaal dat de plaats daadwerkelijk bezet is. Dit gold altijd al voor de GGZ-plaatsen, maar gaat nu 

dus ook voor alle andere plaatsen gelden. Hiervoor wordt gewerkt met een bezettingsgraad. 

Deze bezettingsgraad maakt deel uit van de kostprijsberekening. Het resultaat uit deze 

berekening wordt ook vergeleken met  tarieven elders in het land, waarbij rekening wordt 

gehouden, dat er verschillen zijn in werkwijzen van de verschillende regio’s. 

Ook over 2018 zal verblijf een toeslag blijven, naast een reguliere behandeling. De gemeenten 

geven voor 2018 wel richtlijnen af,  die nog worden ontwikkeld,  voor ernaast toegestane in te 

zetten arrangement. Daarnaast wordt in 2018  nu de volledige woonzorg en dagbesteding in het 

arrangementstarief opgenomen. Dit houdt in dat het mogelijk wordt om lichte verblijfsvormen 

als los arrangement in te zetten, zonder behandel of begeleidingsarrangement. 

In 2018 blijft het degressieve tarief van kracht voor de zorgvormen onder de noemer verblijf. De 

methodiek blijft gelijk aan de methodiek voor 2017, waarbij alleen het herschikkingmoment 

wordt verplaatst naar het einde van het jaar. 

Gezinshuizen wordt vanaf 2018 niet meer gezien als een verblijfsvorm, maar wordt net als 

Pleegzorg als een apart arrangement ingezet. Dit houdt dan ook in dat het gezinshuis geen 

verblijfstoeslag meer is en dat bij de inzet van een gezinshuis vanaf 2018 geen extra 

arrangement meer ingezet mag worden gericht op dezelfde doelen als die vallende onder het 

doel van gezinsvervangend verblijf. Het degressieve tarief zal voor gezinshuizen niet gelden. 

BOR 

Het financiële verschil tussen BOR-Midden en BOR-Zwaar, zit volledig in de reiskosten. 

Opgebouwd vanuit de CAO-kostprijzen, is het verschil tussen beide tarieven minimaal. Vanaf 

2018 zullen de kosten voor beide arrangementen hierom gelijk worden getrokken (gebaseerd 

op het hoogste uurtarief). Omdat de zorg binnen  de regio zelf geboden kan worden, is  het 
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bieden van een extra buitenregionale reiskostenvergoeding overbodig. Om de aanbieders van 

deze zorg de tegemoet te komen in de kosten van BOR, wordt in het tarief rekening gehouden 

met extra inzet, ten behoeve van de extra administratieve handelingen. Deze toeslag is 

gebaseerd op extra uurinzet vanuit de twee beroepsgroepen, vanwege de eisen die door de 

rechtbank aan het administratieve proces worden gesteld. 

Dyslexie 

De landelijke ontwikkelingen volgend is zichtbaar dat de dyslexietarieven weer iets stijgende 

zijn. De regio kiest ervoor om deze landelijke ontwikkeling te volgen, waardoor het 

dyslexietarief in 2018 iets zal stijgt in lijn met de landelijke trend. 

Regie 

De tarieven voor Regie worden in 2018 niet aangepast. Wel wordt een arrangement voor Regie 

door de Gecertificeerde instellingen aan dit arrangement toegevoegd. Het tarief hiervoor  wordt 

gebaseerd op de huidige contracten. 

Logeren 

De regio staat voor reële tarieven. Geconstateerd is dat de invulling van het logeerarrangement 

door zorgaanbieders en toegangen lastig te combineren is met de financiële opbouw van dit 

product,. Daarom wordt voor 2018 bekeken of een correctie van het tarief nodig is. Daarnaast  

wordt in 2018 met de zorgaanbieders van dit product een inhoudelijk traject ingegaan, waarbij 

deze op één lijn worden gebracht. Doel hiervan is te komen tot een financiering die beter past bij 

hetgeen in de praktijk noodzakelijkerwijs inhoudelijk wordt geboden.. 

 

Tot slot 

Aan de OT wordt voorgesteld om positief de adviseren op: 

 Het voorstel om in de arrangementen geen grote aanpassingen aan te brengen maar de 

kosten te beheersen door bewuster te sturen op verwijsmogelijkheden naar het 

voorliggend veld, het aanbod vanuit de WLZ en andere voorzieningen die subsidies 

ontvangen van de gemeenten. 

 Het gestructureerd en gedisciplineerd te sturen op normbudgetten zoals voorgesteld** 

 Het voorstel om de tarieven aan te passen op basis van hetgeen   in deze notitie is 

opgenomen.  

 


