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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 7 september 2018, 9.15 – 12.00 uur 

OT, arrangementen Jeugd 
Locatie: Merretkamer , stadhuis Maastricht, Markt 78, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig : ·Zorgaanbieders 
 Wilma Graus  Anacare 
 Ronald Smits  AltraCura 
 Annemarie Cox  Columbus 
 Hellen Mingels  Hai-5 
 Eveline Rademakers Koraalgroep 
 Bjorn Hensels  Kracht in Zorg 
 Michelle van Kleef  Parnassia/Lucertis 
 Nicole Stals   Psyzorg 
 Rob Werts   Het Robertshuis 
 Raymond Gorissen  Scoor 
 Bente Drummen  Talent 
 Micha Kleukers  Xonar 
 Orjana Ploumen  Yvoor 
 Rene Boumans  Zorgverlening PGZ / Coach-Ster / Nova 
 Inge Jochem  Zuyderland GGz (tot 11.00 uur) 
 Manon Goertz  Zuyderland Zorg 
  
 Gemeenten 
 Suzan Rosenke  gemeente Sittard-Geleen 
 Jan de Boer  gemeente Maastricht  
 Gerdie Haasen  gemeente Maastricht 
 Marie-Jose Smeets  gemeente Maastricht 
 Vanessa de Rond  gemeente Maastricht  
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Ids Bierma   voorzitter/ gemeente Maastricht 
 Berry Rademacher  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Irma Bakker  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 

1. Inloop vanaf 9.15 uur 
 
2. Welkom en mededelingen 

 
De voorzitter heet de aanwezigen om 9.30 uur welkom bij deze extra ontwikkeltafel in het oude 
stadhuis van Maastricht. De voorzitter deelt mee dat de opzet van deze ontwikkeltafel anders van 
karakter s dan gebruikelijk. In de ontwikkeltafel in april is het plan van aanpak voor de zorginkoop 
richting 2019 uitgelegd en is aangegeven dat er wellicht voor een aantal thema’s een andere 
inkoopstrategie zal  komen. Diverse werkgroepen hebben zich de afgelopen maanden hiermee 
beziggehouden en in de stuurgroep jeugdhulp zijn over een andere inkoopstrategie ook al een 
aantal besluiten genomen. Deze extra ontwikkeltafel van vandaag is bedoeld om zorgaanbieders 
hierover te informeren. Begin juli is ook een nieuwsbrief uitgestuurd over de hoofdlijnen van alle 
veranderingen. Vandaag worden de veranderingen door de verschillende projectleiders toegelicht. 
Het is echter niet de bedoeling om hierover inhoudelijk te discussiëren. De besluitvorming over  een 
andere inkoopstrategie voor sommige arrangementen voor de inkoop 2019 is immers al achter de 
rug. De vraag is nog  wel hoe dit moet landen in de contractuele afspraken voor 2019. In de 
ontwikkeltafels van oktober (ontwikkeltafel jeugd 12 oktober) komen de contractstukken waarin deze 
zaken zijn verwerkt, behalve voor de zaken die niet meer via bestuurlijk aanbesteden worden 
ingekocht. Bij de vergaderstukken zit ook het schema spoor 1/spoor 2, wat ook in het plan van 
aanpak van april stond. 
 
Vanuit de aanwezigen worden geen zaken aangedragen die aan de agenda moeten worden 
toegevoegd. De agenda wordt aldus vastgesteld. 
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a. Transformatiefonds Jeugdhulp (toelichting Marie-Jose Smeets) 

 
Mevrouw Smeets deelt mee dat het Rijk een landelijk Transformatiefonds van 108 miljoen euro voor 
drie jaar heeft ingesteld om een extra impuls aan de transformatie van de jeugdhulp  te geven. De 
jeugdzorgregio’s zijn nu uitgenodigd om hiervoor transformatieplannen in te dienen. De doelen uit 
het ‘Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’, uitgewerkt langs zes inhoudelijke actielijnen vormen de 
basis voor het Transformatiefonds. Een jeugdzorgregio werkt minimaal een van de actielijnen uit in 
het transformatieplan. Daarbij dient  het (boven)regionale vraagstuk leidend te zijn in het 
transformatieplan. 
 
Er zijn zes actielijnen met thema’s waaraan men een extra impuls wil geven: 
Actielijn 1: Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen 
Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien 
Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen 
Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden 
Actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt 
Actielijn 6: Investeren in het vakmanschap 
 
De regio Zuid-Limburg heeft ervoor gekozen om vooral in te zetten op de actielijn om jongeren zo 
veel mogelijk thuis  op te voeden, dus met zo min mogelijk hulp in verblijf/residentiële setting. Daarbij 
gaat het ook om de stimulering van de pleegzorg en de ondersteuning van pleegouders en de 
gezinshuizen. Zodra het transformatieplan is vastgesteld, wordt dit ingediend en worden alle plannen 
openbaar. Het is met name de bedoeling van het Rijk om van elkaar te leren. De bedoeling is dat 
regio’s elementen van elkaar overnemen. 
Verder is het belangrijk dat de middelen (jaarlijks 36 miljoen euro) voor de helft door de gemeenten 
zijn bijgedragen. Voor de regio Zuid-Limburg is 1 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een periode 
van 3 jaar. Het verkrijgen van die middelen is echter wel afhankelijk van de toets van de ingediende 
plannen door het Rijk. Medio november komt hierover waarschijnlijk meer duidelijkheid. 
 
Mevrouw Goertz is bezorgd over de aanbesteding crisis waarbij weinig of geen afstemming is bij de 
overdracht van 18- en 18+. Dit dreigen autonome processen te worden. De zorgverzekeraar CZ – in 
deze regio – verwacht echter wel afstemming met en tussen  de zorgaanbieders. Dit is een heel 
kwetsbare groep. Indien er extra gelden beschikbaar zijn, is dit ook iets waarnaar gekeken kan 
worden. 
De heer Rademacher antwoordt dat de projectleider van de werkgroep crisis contact heeft met het 
zorgkantoor over de afstemming. Er vindt dus wel enige afstemming plaats. VGZ is hiervan de 
kartrekker in Limburg en de gesprekspartner. 
Mevrouw Goertz antwoordt dat de plannen per 1 september bij CZ moeten worden ingeleverd. 
Mevrouw Smeets zal erop toezien dat bij de eventuele aanwending van de middelen hieraan 
aandacht wordt besteed. 

 
b. Schema spoor 1/spoor 2 (toelichting Ids Bierma, bijlage 1, nieuwsbrief juli 2018)  
 

De voorzitter deelt mee dat het schema bij het plan van aanpak zat. Bij de thema’s die  onder spoor 
2 zijn onderzocht, is  er een aantal dat  niet leidt tot een andere inkoopstrategie. Het kan echter ook 
zijn dat dit op een later moment wel aan de orde is. Men had bijvoorbeeld aanvankelijk gedacht dat 
verblijf aanbesteed zou worden. Dit lukt voor 2019 echter niet en verblijf wordt dus voorlopig nog op 
de gebruikelijke manier ingekocht. De crisishulp wordt echter wel aanbesteed. Vanuit de 
marktconsultatie vlak na de zomer onder de zorgaanbieders is gebleken dat zorgaanbieders voor de 
implementatie van de nieuwe aanpak en de samenwerking echter meer tijd nodig hebben en daarom 
gaat de aanbesteding pas op 1 juli 2019 in. Dat betekent dat de crisishulp in de huidige vorm 
verlengd moet worden tot 1 juli 2019. Dit komt in oktober in de contractstukken terug. 
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat men begeleiding ook wilde aanbesteden. Met name omdat 
men meer wil focussen op het kwaliteitsmanagement van de aanbieders en ook omdat men graag 
het aantal zorgaanbieders wil terugdringen. Er is immers gebleken dat een aantal zorgaanbieders in 
de praktijk geen of nauwelijks zorg  leveren, maar dit veroorzaakt wel veel administratieve lasten. 
Uiteindelijk is echter toch gekozen voor bestuurlijk aanbesteden – spoor 1 – met een ondergrens in 
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het aantal cliënten dat een aanbieder in behandeling dient te hebben. Dit komt in oktober terug in de 
ontwikkeltafel. 
 
De gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering worden echter wel per 1 
januari 2019 gesubsidieerd op de schaal van geheel Limburg. De gemeenten in Zuid-Limburg gaan 
dit zo veel mogelijk met een zelfde  subsidieregeling doen. De gecertificeerde instellingen verdwijnen 
daarmee uit het traject van bestuurlijk aanbesteden. 
 
De voorzitter stelt vast dat de grote verschuiving – die men verwachtte bij het plan van aanpak – 
voor 2019  uitblijft. Wel worden nog andere arrangementen onderzocht. Dit heeft ook te maken met 
het F-Fort-advies om zaken themagericht jaarlijks te bekijken. De voorzitter voorziet dat het pakket 
van arrangementen dat valt onder bestuurlijk aanbesteden langzamerhand zal afnemen en dat de 
inkoop steeds gerichter wordt. In 2014 was bestuurlijk aanbesteden voor inkoop wel de praktische  
manier om de zorgcontinuïteit te garanderen en om tegemoet te komen aan de behoefte van veel 
gemeentebesturen om ook kleine zorgaanbieders de kans te geven om contracten met gemeenten 
te krijgen. Mede op basis van de evaluatie van vorig jaar ziet men echter nu dat het effect van dit 
laatste  maar heel beperkt is en daarom heeft het weinig zin om daarmee door te gaan. 
Zorgaanbieders die onder de minimumgrens vallen krijgen  geen nieuwe DVO meer aangeboden, 
tenzij een onderlinge samenwerking aangaan waardoor zij gezamenlijk wel aan het minimum 
voldoen..  

 
3. Memo bestuurlijk aanbesteden begeleiding Jeugd (toelichting Vanessa de Rond, bijlage 2) 

 
Presentatie Wijzigingen inkoop Begeleiding Jeugd 2019-2020 (voor 14 gemeenten Zuid-Limburg) 
 
Mevrouw De Rond deelt mee dat zij een presentatie heeft gemaakt die vanmiddag ook aan de 
zorgaanbieders zal worden getoond. De bedoeling was om begeleiding anders in te kopen, maar 
met bestuurlijk aanbesteden kunnen de doelen ook worden bereikt. 
 
Doelen begeleiding: 
 meer inzicht in wat er inhoudelijk geboden wordt binnen een arrangement begeleiding en meer 

sturing op kwaliteit en resultaat, 
 meer normaliseren: afschaling naar het voorliggend veld en versterken sociale netwerk, 
 betere afbakening wat begeleiding onder de Jeugdwet is, 
 efficiëntere markt: door meer sturing op de markt, waardoor er minder dubbelingen zijn in aanbod 

en minder versnippering, 
 betere aansluiting vraag en aanbod: door sturing op het behalen van doelen, 
 terugdringen uitgaven aan begeleiding/groei aan begeleidingsarrangementen. 
 
Aanpassingen inkoop nodig! 
 terugdringen aantal aanbieders tot beheersbaar aantal, passend bij de vraag in Zuid-Limburg, 
 extra kwaliteitseisen stellen om samenwerking voorliggend veld te stimuleren, 
 meer sturing op kwaliteit en doelrealisatie via accountmanagement per subregio tijdens looptijd 

contract. 
 

Inkoop begeleiding jeugd 2019-2020. Vanaf 2019 aparte DVO begeleiding Jeugd 
 
 Arrangementen blijven zoals ze zijn: 

 begeleiding individueel: met onderverdeling naar complexiteit/intensiteit en duur, 
 begeleiding groep: met onderverdeling naar complexiteit/intensiteit en duur, 

 tarieven herijkt: in OT oktober helder, 
 looptijd: 2019 + 2020. 

 
 Ondergrenzen: 

 >30 cliënten (BGI+BGG) 2017: inschrijven voor hele regio Zuid-Limburg (14 gemeenten), 
 >15 cliënten (BGI+BGG) 2017: inschrijven op 1 subregio naar keuze. 

 
 Specifieke kwaliteitseisen: 

 hulp nabij kind: in thuissituatie of < 10 km, 
 acties voor overdracht naar voorliggend veld, 
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 doelrealisatie: meten via 1G1P1R. 
 

Bij onvoldoende bereiken doelen: overstap naar reguliere aanbesteding (met selectie) per 2021. 
 

 
De voorzitter deelt mee dat vanmiddag een aparte voorlichtingsbijeenkomst voor alle 
zorgaanbieders wordt georganiseerd waar dit alles ook gepresenteerd zal worden. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat het belangrijkste punt de ondergrenzen zijn die bij begeleiding 
jeugd worden aangebracht. Dit is een inhoudelijk keuze geweest. Inkoop hoopt dat de 
zorgaanbieders zelf de samenwerking gaan opzoeken. Dit betekent echter niet automatisch dat het 
aantal zorgaanbieders afneemt. Mevrouw De Rond deelt vervolgens mee dat het belangrijk is dat de 
hulp nabij het kind worden geregeld (< 10 km). Daarmee kan men ook beter de samenwerking met 
het voorliggende veld zoeken. Het is dus de bedoeling om de zorg meer lokaal te maken. Bij het 
woonplaatsbeginsel gaat het dus om de verblijfsplaats van het kind. De toegang moet door de 
zorgaanbieder hierover worden geïnformeerd. Het is belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk rondom 
de thuissituatie van het kind wordt geregeld. Inkoop koopt nu begeleiding in voor veertien 
gemeenten in Zuid-Limburg en er zijn drie subregio’s. 
 
Mevrouw Drummen vraagt of ook rekening wordt gehouden met de ligging van de scholen voor 
bijzonder onderwijs. Deze kinderen worden immers best veel heen en weer vervoerd. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat men in het traject doelarrangementen onderwijs jeugd ten aanzien 
van het special onderwijs een speciaal samenwerkingsverband wil stimuleren waarbij de 
zorgaanbieder op die scholen komt. 

 
De heer Werts vraagt hoe strikt de afstand ten aanzien van de verblijfsplaats van het kind wordt 
gehanteerd. Het kan immers zijn dat een complexe vraag voorligt waarvoor specialistische 
voorzieningen nodig zijn. Soms valt een kind dan buiten de boot. 
Mevrouw De Rond geeft aan dat het gaat om de woonwereld van het kind. Met toegang moeten 
hierover afspraken worden gemaakt. Men moet ergens een grens trekken. 
 
Mevrouw Cox onderschrijft deze visie geheel, maar vindt het wel de vraag of dit als een kwaliteitseis 
opgenomen moet worden. Het moet immers gaan om wat het beste is voor het kind. 
Mevrouw De Rond stelt voor om de nabijheid te beschrijven en het aantal kilometers te benoemen. 
Verder kan men altijd het gesprek voeren met die aanbieders die de grenzen opzoeken. 
 
De heer Boumans wil waken voor de efficiency. Het is immers ook mogelijk dat een zorgaanbieder 
dan op twee locaties gaat zitten. Het is echter de bedoeling om niet met kinderen door de regio te 
reizen en gebruik te maken van het netwerk. 
De voorzitter vindt de logica in dezen belangrijk. Men mag best sturen als er alternatieven zijn in de 
buurt van die kinderen. 
 
Mevrouw Stals vraagt of dit alleen geldt voor het nieuwe aanbod. 
Mevrouw De Rond antwoordt bevestigend. De projectgroep zal de formulering nog een keer 
bekijken voordat dit in oktober terugkomt. 
De heer Hessels wijst op het nivellerende effect van het hebben van minder aanbieders. 
 
De heer Werts heeft nog een vraag over de doelrealisatie van 1G1P1R. Dit wordt aan de voorkant 
ingeschat maar gaandeweg merkt men ook vaak dat het anders ligt. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat het proces rond 1G1P1R nu wordt gedigitaliseerd zodat men het 
plan continu kan aanvullen zodat dit meer een communicatie-instrument wordt gedurende het traject. 
De bedoeling is ook dat de doelen uniform worden neergezet samen met een dashboard aan de 
achterkant van het systeem zodat deze in de gehele regio gebruikt worden. Op papier is dit immers 
niet mogelijk. 
 
De voorzitter wijst op de worsteling van de projectgroep over de vraag om al dan niet te gaan 
aanbesteden. Uiteindelijk is gekozen voor een algemeen objectieve ondergrens samen met het 
aanscherpen van een aantal kwaliteitseisen en 1G1P1R. Dit is een tussenoplossing en het idee is 
om dit nog twee jaar zo te proberen. Heeft dit echter niet het beoogde kwalitatieve resultaat, zal men 
toch over twee jaar moeten gaan aanbesteden. Daarom wordt nu voor begeleiding ook een aparte 
DVO afgesloten. 
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De heer Hensels vraagt wat met de resultaten van de werkgroep kwaliteit is gebeurd. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat deze werkgroep is overgegaan in de werkgroep resultaatsturing, 
die nog loopt. 
De voorzitter voegt toe dat de bijlagen bij de DVO over de kwaliteitseisen in de loop der jaren ook 
steeds verder zijn aangescherpt. 
 
De heer Boumans vraagt wanneer de kwaliteitseisen aan de orde komen. Wat is bijvoorbeeld de 
onderlinge verhouding tussen het meten van resultaten binnen 1G1P1R in verhouding tot het 
organisatiebreed resultaat meten? Sluit dit aan bij de landelijke standaarden? 
Mevrouw Smeets antwoordt dat op 12 oktober 2018 de resultaten van de resultaatsturing in de 
ontwikkeltafel terugkomen. 
 
Vragen en antwoorden 
1. Waarom een aparte DVO begeleiding Jeugd? 
Vanwege looptijd, specifieke eisen en grenzen, duidelijker naar aanbieders toe. 
 
2. Wat doen met lopende arrangementen als aanbieder geen DVO meer krijgt?  
Arrangementen dienen afgemaakt te worden onder de voorwaarden van de DVO 2018. 
 
3. Hoeveel kinderen moeten dan wellicht naar een andere aanbieder toe? 
Op basis van de cijfers over 2017 is de inschatting dat dit voor maximaal 6% van de cliënten het 
geval zal zijn (+/-300). Niet alle cliënten zullen nog zorg nodig hebben. 
 
4. Tellen cliënten in Parkstad (of buiten Zuid-Limburg) mee voor het behalen van de ondergrens?  
Ja, maar cliënten buiten Nederland niet, omdat de Jeugdwet leidend is. 
 
5.Tellen pgb’s mee voor het behalen van de ondergrens? Ja. 

 
6. Mogen cliënten die ik in onderaannemerschap heb begeleid, worden meegenomen in de bepaling 
van de cliëntaantallen 2017?  
Ja, tenzij de hoofdaannemer deze meeneemt in zijn/haar eigen telling. Elke cliënt mag bij hoofd- en 
onderaannemerschap maar door één organisatie worden meegenomen. 
 
7. Aanbieders die de ondergrens niet halen, kunnen gaan samenwerken.  
   Hoe moet een samenwerkingsverband eruitzien?  

 één aanbieder schrijft zich in en opereert als hoofdaannemer, waarbij andere aanbieders 
zich als onderaannemer aansluiten; 

 de samenwerkende zorgaanbieders gaan gezamenlijk op in een nieuwe rechtspersoon 
waarmee uiteindelijk de inschrijving zal worden gedaan. 
 

8. Is er instroom van nieuwe aanbieders mogelijk?  
Ja, alleen op 01-01-2019. 
  
9. Kunnen we ook 2018 nemen als basisjaar voor het bepalen van de ondergrens? 
Nee, 2018 nog niet afgerekend en mogelijk ongewenst effect in toeloop zorgtrajecten. 
 
10. Gunning op totaal Zuid-Limburg t.o.v. subregio: hoe werkt dat? 

 30 cliënten (BGI+BGG) in 2017: aanbieder mag inschrijven op alle subregio’s in Zuid-
Limburg (14 gemeenten), 

 15 cliënten (BGI+BGG) in 2017: aanbieder mag inschrijven op 1 van de subregio’s naar 
keuze, 

 houd wel rekening met eisen qua nabijheid! 
 team inkoop checkt aantal cliënten via ZorgNed of accountantsverklaring aanbieder. 

 
Mevrouw Mingels loopt in het pilot van Hai-5 – een subsidieregeling vanuit de gemeente Maastricht 
om zaken meer bij het voorliggende veld te gaan organiseren – ertegen aan dat consulenten soms 
stoppen met hun werkzaamheden en dat kinderen dan bij een andere zorgaanbieder ‘op-ploppen’. 
Hoe kan men ervoor zorgen dat kinderen niet meer tussen zorgaanbieders circuleren ? 
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Mevrouw De Rond hoopt dit in de komende twee jaar te kunnen optimaliseren samen met de 
gecontracteerde zorgaanbieders en het voorliggende veld. 
 
De heer Smits vindt vraag 4 nogal bijzonder en vraagt uitleg. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat dit het nadeel is van open house. Volgende de Europese 
aanbestedingsregels mag men immers niemand uitsluiten. Iedereen kan dus vrij instromen, mits 
voldaan wordt aan algemeen geldende, objectieve criteria. Er is namelijk niet meer veel nieuwe 
instroom. 
 
De heer Hensels loopt ertegen aan dat de toegangsteams op detail en soms ook op hoofdlijnen 
anders werken. Bestaat de doelstelling om dit meer centraler te gaan organiseren? 
Mevrouw De Rond antwoordt ontkennend. Dit lukt niet met achttien gemeenten. Wel wordt de 
werkwijze zo veel als mogelijk geüniformeerd, bijvoorbeeld met 1G1P1R en het nieuwe digitale 
systeem. 
De voorzitter voegt toe dat bestuurlijk de gemeentelijk autonomie heel erg belangrijk wordt 
gevonden.. Zonder rigoureuze maatregelen, zoals gemeentelijke herindelingen, kan men dit niet 
oplossen. 
De heer Hensels vindt dit een gemiste kans. 
 
De heer Boumans vraagt of de doelstelling van zestig aanbieders voor begeleiding kan worden 
bereikt. 
Mevrouw De Rond hoopt dit aantal te kunnen bereiken. Er zijn namelijk zorgaanbieders die geen 
productie hebben. Dit alles moet echter wel vooraf worden geregeld. Verder zijn er ook circa dertig 
zorgaanbieders die gemiddeld vijf cliënten hadden. Inkoop heeft dit nu samen met toegang bekeken 
en deze zorgaanbieders zijn niet onmisbaar. 
 
De heer Werts is benieuwd hoe een certificering in Negometrix wordt geüpload. 
De heer Rademacher antwoordt dat de HKZ-certificering wordt geëist voor organisaties met 
minstens vijf medewerkers. De eisen van HKZ of ISO gelden dus niet voor eenmanszaken en 
organisaties met minder dan vijf medewerkers. Inkoop monitort nu steeds sterker op die grens. 
Bepaalde omzetten kunnen immers niet gerealiseerd worden met minder dan vijf medewerkers. Met 
de scherpere controles wordt erop gestuurd om deze zorgaanbieders uit te gaan sluiten. 
 
Mevrouw Stals vraagt welk jaar het meetjaar is. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat het bij de ondergrens om 2017 gaat. De pgb’s worden ook 
meegeteld. De presentatie komt ook op de website te staan. 

 
4. Memo verblijf Jeugd (toelichting Suzan Rosenke, bijlage 3) 

 
Presentatie Pilot Jeugdverblijf 2019 
 
“Dromen worden werkelijkheid voor hen die sterk genoeg zijn om erin te geloven”. 
 
Mevrouw Rosenke deelt mee dat de werkgroep is begonnen met dromen. De basis is dat elk 
jeugdige eigenlijk thuis zou moeten kunnen zijn of in een gezinsvervangende setting in de eigen 
buurt moet kunnen wonen. Het perspectief van de jeugdige moet daarbij leidend zijn. Dit regelen 
voor het jaar 2019 is echter niet haalbaar en daarom moet dit beeld voor 2020 gaan gelden. Het 
gaat in deze regio om 588 jeugdigen bij 28 verblijfsaanbieders. Verder is het heel positief dat 75% 
van de jeugdigen op zogenaamde perspectiefplekken zitten. De 11% recidive duidt op jeugdigen die 
verblijf hebben afgesloten en die terugkomen bij verschillende zorgaanbieders. Dat is een knelpunt. 
Het ontbreekt echter nog aan integraal denken bij deze complexe doelgroep. Verder is het ook de 
bedoeling om veel meer buurtgericht te gaan werken. Het gaat erom de goede elementen te 
behouden en daarop voort te bouwen. 
 
Jeugdhulpverblijf 
 
Scope: 
 pleegzorg, gezinshuizen, verblijf langer dan drie etmalen in een instelling, 
 behandeling en begeleiding die tijdens dit verblijf geboden wordt, 
 jeugdzorgplus en logeren vallen niet onder de scope van de opdracht.  
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Doelgroep  
 onveilige (thuis)situatie in relatie met 
 pedagogische omgeving en/of 
 ernstige kindgebonden factoren, eventueel met comorbiditeit (psychisch, psychiatrisch of 

orthopedagogisch). 
 
Definitie conform arrangementbeschrijvingen. 
 

 
 
De droom 
Jeugdigen in verblijf hebben een gezinsvervangende setting in de buurt van hun eigen leefomgeving 
ongeacht hun “label”, waar de hulp integraal naar hen toe komt en die gericht is op het perspectief 
van de jeugdige. 
 
Uitgangspunten: 
 gericht op het perspectief van de jeugdige, 
 duidelijkheid voor jeugdigen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn, 
 jeugdige ontvangt tijdig passende hulp, 
 integrale aanpak door samenwerkende partijen, 
 beschikbaarheid van huizen is op maat (geen wachtlijsten), 
 de behoefte en de groepssamenstelling van de jeugdigen is leidend, niet de problematiek, 
 alle jeugdigen er kunnen verblijven zolang als nodig is, 
 zo weinig mogelijk wisselingen en schakels in een traject, 
 veiligheid staat voorop. 
  
De vertaling: 
 Huis in de wijk. Dat zijn pleegzorghuizen, gezinshuizen en leefhuizen. Het leefhuis is een 

kleinschalige voorziening waar jeugdigen geplaatst kunnen worden in de eigen omgeving (straal 
van 10 km), ongeacht hun “label” en ze mogen blijven totdat ze richting zelfstandigheid gaan of 
naar huis/pleegzorg kunnen. 

 Zorghotel voor kortdurend zeer intensief voor verblijf, voor jeugdigen met zeer ernstige 
problematiek. 

 Begeleiding op kamers. Jeugdigen die een perspectief hebben om richting zelfstandigheid te 
gaan werken en in studio’s dan wel op kamers kunnen gaan wonen met begeleiding. 
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De heer Boumans vraagt naar een aanscherping van de definities. Waar zit het verschil tussen de 
gezinshuizen voor de ggz-kinderen en een leefhuis? In de jeugdzorg ziet men immers ook 
vermengingen met kinderen van wie de thuissituatie niet in orde is (crisis), maar waarbij met deze 
kinderen zelf niets aan de hand is. 
Mevrouw Rosenke antwoordt dat het gaat om de mate van professionaliteit die aanwezig is in een 
huis. Voor een gezinshuis hoeft maar één professional aanwezig te zijn en in een leefhuis moeten 
minimaal twee professionals aanwezig zijn. Een diversiteit aan problematieken komt immers straks 
allemaal terecht in een leefhuis. Het is de bedoeling dat het leefhuis integraal werkt, tenzij een kind 
heel specialistische zorg nodig heeft. Mevrouw Rosenke zal in de definities duidelijk maken wat 
wordt bedoeld en bekijken hoe zich dit verhoudt in de markt. 
Desgevraagd legt mevrouw Rosenke uit dat het zorghotel bedoeld is voor kortdurend zeer intensief 
verblijf voor jeugdigen met een zeer ernstige problematiek. De bedoeling is echter wel om zo snel 
mogelijk door te stromen indien mogelijk naar – het liefste – thuis of een andere juiste plek. Verder is 
de begeleiding op kamers bedoeld voor jongeren als een doorstroom naar zelfstandigheid. 
 
De voorzitter vraagt naar de verhouding tussen de subsidieregeling en de bestaande contracten. 
Mevrouw Rosenke legt uit dat het vooral de bedoeling is om veel integraler te gaan werken. Tijdens 
de werkbezoeken zag men mooie initiatieven die veel meer gestimuleerd moeten worden. De inhoud 
moet leidend zijn en de inkoop is daarbij ondersteunend. De vraag is ook waar de grens ligt bij de 
ambulantisering. De werkgroep verblijf gaat dit nu verder uitzoeken. 
 
Marktconsultaties: 
 haalbaarheid wijkgericht verblijf, 

 onderschrijvend, 
 kansen worden gezien, 
 niet voor alle doelgroepen haalbaar/wenselijk, 
 aandacht voor relatie met de buurt, 

 mogelijkheden ambulantisering, 
 overige elementen, 
 vormgeving pilots. 

 
Pilot  
 Wat willen we vooral niet? 
 Wat willen we wél met het pilot bereiken? 
 Welke ervaringen willen we opdoen? 
 Hoe willen we dat gaan doen? 
 
Mevrouw Rosenke geeft aan dat jongeren vaak te lang moeten wachten en dat de bekostiging soms 
leidend is en niet de inhoud. Het gaat in het pilot voor de duur van één jaar vooral om ervaringen – 
ook van jeugdigen en ouders – op te doen. De focus van het pilot ligt vooral op de integraliteit en de 
doelgroepmix. Ook de buurt wordt daarbij meegenomen. De werkgroep hoopt met deze ervaringen 
de aanbesteding richting 2020 goed te kunnen aanscherpen en beter te kunnen afkaderen. 
 
Mevrouw Graus merkt op dat dit alleen over jeugdigen gaat. De moeder-kindhuizen vallen daarmee 
buiten deze scoop. Deze zitten echter wel in het actieprogramma. Helaas verdwijnen de moeder-
kindhuizen overal. 
Mevrouw Rosenke antwoordt dat er binnen verblijf wel ontwikkelingen zijn waarbij ook ouders mee 
worden opgenomen. De werkgroep wil graag deze vrijheid inbouwen zodat dit hier ook mogelijk is. 
Daarom wordt de betrokkenheid van ouders ook meegenomen. 
Mevrouw Goertz vindt dat hieraan een extra impuls moet worden gegeven. Dit is immers altijd 
mogelijk geweest binnen de ggz, maar het werd alleen gewoon niet gedaan. 
Mevrouw Rosenke antwoordt dat in het pilot vooral wordt gefocust op integraliteit en de 
doelgroepmix. Dit kan echter wel bij de brede aanbesteding richting 2020 een betere plek krijgen. 
 
De subsidieregeling wordt op 19 september 2018 gepubliceerd in Negometrix. Dit staat open voor 
Zuid-Limburg en de voorkeur bestaat dat er één leefhuisconcept in elke subregio komt. De voorkeur 
is om zo snel mogelijk te starten, maar wel uiterlijk op 1 januari 2019. 

 
5. Memo Subsidiëring Pilot om te komen tot doelgroepenarrangement onderwijs jeugdhulp (toelichting 

Gerdie Haasen, bijlage 4) 
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Presentatie Doelgroep arrangementen Onderwijs Jeugdhulp Zuid-Limburg 
 
 op school, voor bepaalde groepen leerlingen, de jeugdhulp organiseren in afstemming met 

ondersteuning (passend) onderwijs, 
 minder administratieve lasten, 
 continuïteit in samenwerking bieden tussen school en jeugdhulp, 
 minder individuele beschikkingen. 

 
Resultaten pilot Adelante: 
 matrix ontwikkeld http://jeugdhulpzuidlimburg.nl/wp-content/uploads/2018/04/Matrix-onderwijs-

zorg-ZL.pdf, 
 uit elkaar halen ondersteuning van school en vanuit passend onderwijs, 
 samen met onderwijs organiseren >>> verminderen administratieve lasten, 
 minder inzet op aanvragen en beschikken individuele beschikkingen, 
 meer continuïteit bieden in samenwerking. 

 
Waarom andere financieringsvorm? 
 maatwerk per doelgroep en/of school, 
 uitwerken regeling met werkgroep DOJ, 
 verrekenmodel over gemeenten, 
 terugdringen aantal individuele arrangementen (vooral BGI en BGG). 

 
Planning: 
 september: concept subsidieregeling Doelgroeparrangementen naar stuurgroep, 
 oktober: inrichten proces om te komen tot plannen van aanpak, 
 begin 2019: vijf proeftuinen voor (speciaal) onderwijs, maximale looptijd vier jaar, 
 jaarlijkse uitbreiding aantal scholen. 

 
Mevrouw Haasen deelt mee dat uit de matrix valt te herleiden hoe ingewikkeld de ontvlechting van 
de ondersteuning vanuit school en vanuit passend onderwijs is. In de praktijk merkte men dat met 
deze ontrafeling, het beter organiseren ook niet gemakkelijker werd. Daarop heeft de werkgroep 
geconstateerd dat men het samen moet organiseren om meer resultaat te kunnen behalen met de 
ondersteuning die vanuit het onderwijs en vanuit de jeugdhulp op school wordt ingezet. Het doel 
daarbij is dat er minder energie gaat zitten in het aanvragen en in het individueel beschikken van de 
arrangementen, zowel bij jeugdhulp als bij passend onderwijs. Zo ontstaat er meer continuïteit 
binnen de samenwerking. Dit heeft geleid tot een opdracht van de stuurgroep om te werken aan een 
andere financieringsvorm. De school is immers een heel belangrijke partij in het anders organiseren 
van deze ondersteuning. De bedoeling is om maatwerk per doelgroep te leveren op een school en 
daar hoort ook een andere financieringssystematiek bij om de arrangementen bij die doelgroepen in 
te kunnen zetten. Daarom komt er een nieuw verrekenmodel waarbij het meest logische is om aan te 
sluiten bij de peildatum van het onderwijs van 1 oktober ten aanzien van de telling van 
leerlingenaantallen. Het doel is ook om het aantal individuele arrangementen terug te dringen. Dit is 
met name begeleiding individueel en begeleiding groep omdat dit op school samen georganiseerd 
wordt. 
Desgevraagd geeft mevrouw Haasen aan dat bij Adelante wordt gewerkt met een vaste 
zorgaanbieder. Dat heeft te maken met het unieke van Adelante: Adelante School en Adelante Zorg, 
maar ook daar heeft men te maken met de hele ‘kermis’ van beschikkingen en toelatingen en de 
ondersteuning vanuit het passend onderwijs. Adelante is een van de vijf proeftuinen. Het resultaat 
zou kunnen zijn dat misschien dezelfde begeleider enerzijds ondersteuning biedt vanuit passend 
onderwijs en anderzijds ondersteuning biedt vanuit de doelen van de jeugdhulp. Het zou echter ook 
kunnen zijn dat de begeleider met een vaste zorgaanbieder werkt. Bij Adelante lijkt het in de 
verbinding van de personen te zitten waardoor ook meer continuïteit zit tussen wat op school 
gebeurt en thuis. De bedoeling is om heel verschillende proeftuinen te organiseren om zo veel 
mogelijk ervaringen op te doen. 
 
Mevrouw Goertz wijst op de bestaande samenwerking in de Westelijke Mijnstreek – sinds 2007 –
tussen Zuyderland en het speciaal onderwijs. Daar worden begeleiding en behandeling gezamenlijk 
geboden in zogenaamde zorgklassen in schoolgebouwen waarin ook de reguliere scholen zitten. 
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Mevrouw Goertz stelt voor om bij deze bestaande ontwikkelingen aan te sluiten. Het gaat dan om 
een doorontwikkeling en daarbij kan een nieuwe subsidievorm goed helpen. 
Mevrouw Haasen wijst erop  dat het bij de proeftuinen gaat om een goede spreiding over de 
subregio’s en de verschillende doelgroepen, dus wellicht ligt hier ook een kans. 
 
De heer Bouwmans werkt vanuit de driehoek school, onderwijs en thuis. Bestaat hiervoor ook 
specifieke aandacht? Het is immers belangrijk om die combinatie te maken zodat men overal 
dezelfde systematiek hanteert en dat men de ouders intensief betrekt. Spreker kan zich voorstellen 
dat men begeleiding individueel kan clusteren door die driehoek te pakken. Nu zijn het immers vaak 
gescheiden trajecten. 
Mevrouw Haasen antwoordt dat dit goed op het netvlies staat. Bij sommige van de doelgroepen 
staat dit ook met stip bovenaan, maar niet bij alle doelgroepen. De samenwerking met de school is in 
dezen heel dominant. 
 
De heer Werts merkt dat het ook vaak gaat om de vervolgplek bij de kinderen die helemaal geen 
onderwijs volgen. 
Mevrouw Haasen vindt dat er inderdaad nog veel verbetermogelijkheden zijn. De eerste focus ligt 
echter bij de kinderen op school. De vijf proeftuinen moeten tussen 1 oktober 2018 en 1 januari 2019 
worden ingericht. Het kan ook zijn dat met uitnodigingen wordt gewerkt. Het proces daarvoor moet 
nog worden ingevuld. 
 
Pauze 11.00 – 11.20 uur 

 
6. Memo aanbesteding crisishulp (Toelichting Marie-Jose Smeets, bijlage 5) 

 
De voorzitter deelt mee dat de ontwikkeltafel niet over de aanbesteding van crisishulp gaat. De 
huidige afspraken worden nog met een half jaar verlengd. Deze worden echter zo min mogelijk 
aangepast in afwachting van de aanbesteding. Dit komt nog terug in de contractstukken van de 
ontwikkeltafel van oktober. 
 
Mevrouw Smeets verwijst naar de memo en deelt mee dat een openbare aanbesteding wordt 
gestart. De aanbesteding is op 6 september 2018 gepubliceerd op TenderNed/Negometrix en de 
gunning zal eind december plaatsvinden. De nieuwe integrale crisishulp start op 1 juli 2019. 
Inhoudelijk kan mevrouw Smeets hierop verder niet ingaan. Het doel is om meer samenwerking te 
krijgen tussen de verschillende disciplines en de verschillende zorgaanbieders. Het gaat om de 
ontbureaucratisering door af te stappen van individuele indicaties en het doorschuiven van kinderen. 
Mevrouw Smeets heeft het vertrouwen dat in de aanbesteding ruimte zit voor samenwerking. 
 
De heer Hensels merkt op dat er in Heerlen momenteel maar weinig aanbieders zijn die crisishulp 
aanbieden. Wat wint men hiermee? 
Mevrouw Smeets antwoordt dat er meer dan vier zorgaanbieders van crisishulp zijn. De bedoeling is 
dat er een vroegtijdig perspectief komt voor deze kinderen. De bedoeling is dat de disciplines samen 
die inschatting maken. 
 
De heer Boumans vraagt meer uitleg over de crisis definitie die in de aanbesteding wordt 
gehanteerd. De ggz moet immers nu een soort vangnet worden voor ieder verward persoon in 
Nederland.  
Mevrouw Smeets antwoordt dat dit nog wordt verduidelijkt. Een waterdichte definitie van crisis is 
echter niet te geven. Het is belangrijk dat de veiligheid in de crisisfase zeer snel gestabiliseerd wordt. 
Desgevraagd geeft mevrouw Smeets aan dat de ‘nieuwe’ partij diegene is die de crisis moet 
managen. De zorgaanbieder die al in het gezin werkzaam is, is daarbij een zeer belangrijke partner. 
De heer Boumans vindt dat het arrangement begeleiding voor jeugd bij een crisis ook moet worden 
opgeschaald, anders kan een zorgaanbieder dit immers niet goed delegeren. Zijn er ook 
crisisachtige arrangementen in de begeleidende sfeer mogelijk? 
De voorzitter vindt ook dat er een verduidelijking moet komen, maar de arrangementen hoeven 
hierop niet te worden aangepast. 
 
De heer Hensels vindt dat het voor de gemeenten duidelijk moet zijn wat binnen de arrangementen 
valt. Soms is het gewoon zo dat intensiever moet worden ingezet binnen een arrangement. 
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Momenteel wordt echter te snel het label crisis toegepast. Hier ligt een verantwoordelijkheid van de 
zorgaanbieders. Bovendien werken de toegangsteams ook te verschillend. 
De heer Werts vindt dat een zorgaanbieder gewoon moet doen wat nodig is. Soms is dat meer en 
soms is dat minder. 
Mevrouw Goertz stelt vast dat de aanleiding helder is. De complexiteit zit echter in de 
capaciteitsproblemen bij de huidige twee aanbieders Zuyderland GGz en Mondriaan. Het draaien 
van crisisdiensten is immers niet aantrekkelijk voor psychiaters. Mevrouw Goertz kan zich ook 
voorstellen dat een partij straks zegt; ‘wij gaan niet inschrijven op de aanbesteding’. Het is steeds 
lastiger om deze zorg in de lucht te houden. 
Mevrouw Smeets antwoordt dat een van de aannames was dat het hiermee eenvoudiger wordt. 

 
7. Memo subsidiering gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming / Jeugdreclassering 

(toelichting Marie-Jose Smeets, bijlage 6) 
 

De voorzitter deelt mee dat de gecertificeerde instellingen bij de ontwikkeltafel gaan verdwijnen. 
 
Mevrouw Smeets geeft aan dat deze zorg wordt ingekocht via een subsidieregeling. Daarbij worden 
de regels van het Rijk gevolgd. De regeling is al gepubliceerd en gaat in op 1 januari 2019. Wel zijn 
er wat striktere eisen opgesteld en wordt dit strakker gemonitord. De kans is klein dat hieraan 
nieuwe organisaties gaan deelnemen. 

 
8. Memo samenwerkingsovereenkomst en DVO (toelichting Ids Bierma, bijlage 7) 

 
De voorzitter deelt mee dat de stukken in 2014 zijn opgesteld met een looptijd van drie jaar. Deze 
zijn  nog met een jaar verlengd. De voorwaarde was en blijft dat partijen zich aan de 
samenwerkingsovereenkomst confirmeren wil men toegelaten worden tot het proces van bestuurlijk 
aanbesteden of het open house. Dat is niet nieuw. Bij de stukken van de ontwikkeltafel van oktober 
komt dan ook een geactualiseerde  versie van de samenwerkingsovereenkomst. 
Verder is het systeem van een virtuele ontwikkeltafel in de afgelopen jaren helaas niet goed van de 
grond gekomen. Dit is een gemiste kans en kan in de ontwikkeltafel van oktober nog een keer 
worden besproken. Daarnaast komt er een aparte DVO voor begeleiding met een looptijd van twee 
jaar. Oorspronkelijk was de DVO geschreven voor de Wmo. Nu komen er verschillende DVO’en voor 
de Wmo, voor beschermd wonen, voor jeugdhulp en voor begeleiding samen met een aantal 
actualiseringsthema’s. Er komt ook meer aandacht voor high trust, high penalty. High trust, high 
penalty was in 2014 het uitgangspunt om de samenwerking aan te gaan. De high trust is echter 
helaas soms geschaad. Daarom komen nu meer sancties en handhavingsmogelijkheden in de DVO 
en in de bijlagen ten aanzien van het niet naleven van afspraken. De raamovereenkomst van de 
DVO krijgt waarschijnlijk een looptijd van vier jaar omdat dit samenhangt met de afspraak over de 
looptijd van de inkoopafspraken tussen de centrumgemeente en de overige deelnemende 
gemeenten in Zuid Limburg. Verder worden de bijlagen periodiek herzien. Het kan ook zijn dat 
bepaalde arrangementen in de loop van die vier jaar uit die DVO verdwijnen indien die alsnog op 
een andere manier worden ingekocht of gefinancierd. . 
De aangepaste DVO en alle bijlagen komen dus in oktober op de agenda van de ontwikkeltafel. 
Daarnaast zullen dan ook de tarieven voor 2019 worden meegedeeld onder het gebruikelijke 
voorbehoud van de vaststelling daarvan binnen de colleges. 
 
Mevrouw De Rond voegt toe dat het melden van calamiteiten in de afgelopen jaren niet scherp op 
het netvlies van de zorgaanbieders stond. Gemeenten hoorden hiervan vaak via-via. Het melden 
daarvan et cetera wordt nu aangescherpt in de DVO. Daarnaast is het toekomstplan – vanaf 16,5 
jaar – ook aan de kwaliteitseisen toegevoegd. Verder is de ondergrens voor sommige 
zorgaanbieders ook heel relevant. 
 
De heer Rademacher deelt mee dat na de ontwikkeltafel van 12 oktober op 15 oktober 2018 met de 
invoering van de nieuwe contracten in Negometrix wordt gestart. De aanbesteding komt dus op 15 
oktober 2018 in Negometrix. Er is een basis inschrijving in combinatie met een tarieven inschrijving. 
Voor 2019 wordt dit gecombineerd. Indien een zorgaanbieder al voldoet aan de eisen van basis, 
hoeft dit niet opnieuw ingeleverd te worden en komt er alleen het tarievenblad met de nieuwe DVO 
dat ingevuld moet worden. Er komen vier verschillende tenders omdat er vier DVO’en zijn. De 
bedoeling is om op 1 januari 2019 alles rond te hebben, inclusief de verwijsgids. 
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De heer Boumans vraagt of bij de tenders ook een mogelijkheid komt om als een combinatie in te 
schrijven. Een fusie van PGZ / Coach-Ster / Nova is namelijk bij de inschrijving nog geen feit, maar 
pas op 1 januari 2019. 
De heer Rademacher geeft aan dat hierover nog niet  is nagedacht. Hij komt hierop nog terug. 
De voorzitter voegt toe dat ook strenger wordt gestuurd op het naleven van de afspraken in de 
DVO, zoals de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registraties. Dit kan ertoe leiden dat een 
aantal zorgaanbieders gaat afvallen. 
De heer Rademacher deelt mee dat de SKJ-registratie een absolute harde eis is vanuit de 
Jeugdwet. In 2018 kon men dit echter niet waarmaken omdat SKJ zelf de eigen achterstanden niet 
kreeg weggewerkt. Inmiddels zijn er echter genoeg aansporingen vanuit team inkoop naar de 
aanbieders geweest om dit te regelen. Een zorgaanbieder hoeft dus niet te uploaden indien men 
geen registratie heeft. 
Mevrouw Cox vindt dat dit eigenlijk ook moet gelden voor de consulenten bij gemeenten. 
Mevrouw Graus merkt op dat vanuit de verantwoorde werktoedeling niet iedereen SKJ-geregistreerd 
moet zijn. 
De heer Boumans legt uit dat een zorgaanbieder dit niet hoeft te overleggen. De individuele 
medewerker moet immers geregistreerd zijn en een zorgaanbieder moet via de verantwoorde 
werktoedeling bestuurlijk verklaren dat de medewerkers geregistreerd zijn. 
De heer Rademacher merkt op dat de handhaving vooral geldt ten aanzien van de ZZP-aanbieders. 
 
De heer Hensels merkt op dat er nog steeds problemen zijn bij het aanvragen van de SKJ-
registraties. Dit heeft hij ook al eerder per e-mail aangegeven. 
De voorzitter antwoordt dat bijzondere situaties altijd gerechtvaardigd kunnen worden. Er zijn echter 
ook gevallen waarbij aanbieders te lang hebben gewacht met het aanvragen. Deze eis wordt 
bovendien al jaren gesteld en kan geen verrassing meer zijn. 
Mevrouw Cox deelt de mening van de heer Hensels dat de aanmelding inderdaad heel moeizaam 
verloopt. 
De heer Rademacher vindt dat het gaat om de inspanning van de aanbieder om e.e.a. geregeld te 
krijgen. Dat is het belangrijkste. 
 
Terugkomend op een eerdere vraag deelt mevrouw Smeets mee dat op 19 september 2018 de 
publicatie van de aanbesteding crisishulp plaatsvindt. Op 16 oktober 2018 dienen de palnne 
ingediend te zijn. . Daarna volgt op 19 oktober 2018 de terugkoppeling. Op 22 oktober 2018 staan 
de toelichtingsgesprekken gepland en op 1 november 2018 is de toekenning van de subsidie. Het 
voorstel luidt om 300.000 euro in te zetten voor de gehele pilot. Volgende week is hierover 
bestuurlijk overleg met de 18 wethouders. 

 
9. Samenvatting en vervolgafspraken 

 
Mevrouw Stals vraagt meer uitleg over het transformatiefonds voor Zuid-Limburg. 
Mevrouw Smeets antwoordt dat het budget nadrukkelijk voor de gehele regio is bedoeld. Het Rijk wil 
immers de samenwerking stimuleren. 
 
Mevrouw Van Kleef heeft als zorgaanbieder in andere regio’s ook al plannen moeten indienen om 
voor een deel van het budget in aanmerking te komen. Hoe wordt de opdracht in deze regio 
uitgezet? 
Mevrouw Smeets antwoordt dat geen opdracht in de markt wordt uitgezet. De verdeling is een 
overkoepelend verhaal. 
 
Mevrouw Rademakers heeft nog een vraag over afwezigheid bij verblijf. Dit is nu verdisconteerd in 
het verblijfstarief. Blijft dit zo voor 2019? 
Mevrouw Smeets antwoordt dat dit nog niet bekend is. Dit heeft met de tariefstelling te maken. 
 
Mevrouw Graus merkt op dat de rechtbank bezig is met een nieuw hulpaanbod in heel Limburg. In 
hoeverre wordt dit bij de nieuwe aanbesteding BOR (Begeleide omgangsregeling) meegenomen? 
Mevrouw De Rond antwoordt dat dit niet wordt meegenomen bij de aanbesteding BOR. Inkoop is 
hierover in overleg met de rechtbank. BOR en KUG zijn producten in het arrangement behandeling. 
De rechtbank heeft gekeken met welke zorgaanbieders men wil samenwerken. Dit wordt met de 
toegang afgestemd. 
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De voorzitter deelt mee dat de gemaakte opmerkingen door de projectleiders worden meegenomen 
in de contracten die in oktober op de agenda van de ontwikkeltafel komen. 

 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 12.00 uur 
de bijeenkomst. 
 
 
Maastricht, 7 september 2018 


