
Bijlage 1: Relevante uitkomsten ontwikkeltafels 2015  
 (alleen de voor de werkgroep arrangementen jeugd relevante onderwerpen zijn hier vermeld) 
 

Onderwerp Stand van zaken 

Verdere differentiatie van arrangementen, de huidige 
indeling is te grof. Daar waar de spreiding in 
noodzakelijke activiteiten voor eenzelfde 
arrangement te groot is, moet worden opgesplitst 
naar twee of meer arrangementen. Dat lijkt in ieder 
geval zo te zijn bij individuele begeleiding waar er 
arrangementen zijn die door de aard en omvang van 
de zorgzwaarte per definitie veel inzet en kosten 
vergen. 

Deels gerealiseerd, o.a. door nieuw arrangement 
pleegzorg  

Basis en plusproduct: Bij individuele begeleiding en 
groepsbegeleiding is er een grote spreiding in 
arrangementstarieven met gemiddelde tarieven per 
aanbieder. Deze omstandigheid laat onvoldoende 
zien dat er ook lichte producten zijn, basisproducten 
dus. Tijdens de ontwikkeltafels 2015 is afgesproken 
om deze producten te splitsen in een basis en een 
plusproduct. Het basisproduct zal op inhoud 
gedefinieerd worden. In 2016 kan, afhankelijk van de 
omschrijving, een aanbieder er voor kiezen om zowel 
het basis- als het plusarrangement te bieden of 
slechts een van de twee arrangementen. 

Is niet gerealiseerd bij de contracten 2016 omdat er 
teveel verschillen waren om te komen tot een laag-
middel-zwaar indeling en er sprake is van een 
gecombineerde inzet van specialisten in combinatie 
met de wisselende duur en intensiteit van de 
behandeling. Tevens bleek deze nieuwe 
onderverdeling op korte termijn niet uitvoerbaar voor 
de toegang. 

Prestatieaanscherping en doel van arrangementen: 
OT’s  gespecialiseerde zorg en kwaliteit leiden tot 
aanscherping en verduidelijking van de 
arrangementdefinities.  

Niet gerealiseerd in afwachting van de landelijke 
handreikingen. 

Definitie en uniforme tarieven diagnose en 
behandeling dyslexie 

Gerealiseerd 

Pilots Zuid-Limburg ingericht waarbij in een 
gemeente of wijk met een beperkt aantal aanbieders 
afspraken worden gemaakt over alle te leveren 
ambulante zorg. Is dat gebeurd? Kan per 2017 

Niet gerealiseerd. Gemeente Brunssum is om deze 
reden uit de centrumregeling gestapt en gaat hier zelf 
mee aan de slag. 

Meer uniformiteit binnen het arrangement verblijf 
door een basis- en plusarrangement.  

Is deels gerealiseerd door het arrangement pleegzorg 
uit het arrangement verblijf te halen. 
Arrangement Begeleid Wonen is toegevoegd 

Reguliere aanbesteding pilot ambulante jeugdzorg in 
Wittevrouweveld/Nazareth, Stadbroek en Brunssum) 

Niet gerealiseerd 

Curatieve GGZ-ziekenhuiszorg   Gerealiseerd, is ondergebracht onder GGZ-zorg 

Voortzetting provinciale subsidie BOR Gerealiseerd in de vorm van 2 nieuwe arrangementen 
BOR middel en BOR zwaar 

Aanvullende kosten pleegzorg opnemen in tarief 
arrangement pleegzorg 

Gerealiseerd middels een € 150 regeling 

In DVO opnemen dat er niet verwezen kan worden 
naar eigen instelling 

Niet gerealiseerd, moet nog worden onderzocht 

Instellen werkgroep Transformatie met vier 
kwadranten 
(cliënt en omgeving, gemeentelijke toegang, 
samenwerkingspartners en maatschappelijk 
middenveld en aanbieder zorg en ondersteuning) 

Niet gerealiseerd 

 

 


