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INFORMATIEBIJEENKOMST UITVRAAG JEUGDHULP SAMENWERKENDE GEMEENTEN
REGIO FOODVALLEY
________________________________________________________________________________

Datum:
12 mei 2014 te Ede
Notulen:
Saskia van Aggelen
_______________________________________________________________________
Inleiding
De zeven samenwerkende gemeenten in de regio FoodValley hebben op maandag 12 mei een
informatiebijeenkomst gehouden over de regionale uitvraag Jeugdhulp. Middels de uitvraag nodigt de
regio de zorgaanbieders uit om voorstellen in te dienen voor het bieden van jeugdhulp aan jeugdigen in
de regio FoodValley in 2015. In dit verslag wordt antwoord gegeven op de vragen die tijdens de
informatiebijeenkomst door zorgaanbieders zijn gesteld. De toelichting op de uitvraag is te vinden in de
meegezonden powerpointpresentatie.
Vooraf: er zijn veel vragen over de indeling binnen inkoop naar producten lokaal, regionaal,
bovenregionaal en landelijk. In Bijlage I staat een nieuwe tabel en met de uitgangspunten. We zijn ons er
van bewust dat elke indeling arbitrair is omdat het onmogelijk is om zorgvormen,
financieringsmethodieken en ook de verandering naar een nieuw systeem precies af te bakenen. Daarom
is gekozen voor een uitgangspunt dat houvast biedt: regio FoodValley koopt voor 2015 de jeugdhulp in bij
de zorgaanbieders die overkomen vanuit de Zorgverzekeringswet, de AWBZ en de Provinciale jeugdzorg.
Let op: Bijlage I vervangt de tabel op pagina 6 van de uitvraag.
Tot slot: wij hebben niet alle vragen direct kunnen beantwoorden. Dit vergt wat meer tijd. De nu
ontbrekende antwoorden worden nagezonden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag:
Hoe wordt er in het kader van de uitvraag omgegaan met nieuwe zorgaanbieders?
In de uitvraag hebben we aangegeven dat vanwege de gestelde eisen aan continuïteit van zorg en
infrastructuur in 2015 (Regionaal Transitiearrangement) in beginsel contracten worden aangegaan met
huidige aanbieders. Echter een belangrijk uitgangspunt voor de gemeenten in de regio is dat cliënten
voldoende keuzemogelijkheden hebben. De Jeugdwet voorziet in de mogelijkheid voor cliënten om zorg
via een PGB aan te vragen. Dit biedt nieuwe aanbieders de mogelijkheid om cliënten in regio Foodvalley
hulp te bieden in 2015. Daarbij moet nadrukkelijk worden aangemerkt dat de verstrekking van een PGB
een lokale aangelegenheid is.
Vraag:
In de uitvraag wordt voor de Jeugd-GGZ een indeling gebruikt waarin de jaren 2012 tot en met
2014 worden onderscheiden. Echter, in de jaren 2012 en 2013 hadden we voor de basis
generalistische zorg een andere bekostigingssystematiek. Hoe dienen we hiermee om te gaan?
Het knelpunt is bij ons bekend. Wij raden u aan om te bekijken of u een schatting kunt maken. Probeer de
informatie toch zoveel mogelijk in het format te zetten door de tarieven en volumes uit de oudere jaren
onder te brengen in de nieuwe systematiek voor de basis GGZ. Daar waar de DBC’s nog niet zijn
afgesloten kunt u een prognose invullen.
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Vraag:
Het kwantificeren van transformatiebewegingen is een lastig punt. Vaak is hier sprake van hybride
zorgvormen (hybride zorgproducten). Het is gemakkelijk om een transformatiebeweging in tekst
uit te leggen maar het kwantificeren van dit verhaal is niet zo eenvoudig. Hoe dien ik hiermee om
te gaan?
In het totale voorstel dienen de volumes per zorgvorm inzichtelijk te zijn gemaakt. In het productievoorstel
kunt u de aantallen cliënten aangeven. Daarnaast kunt u in uw plan wel aangeven dat een behandeling
door deze beweging goedkoper wordt. Op deze manier is het voor ons mogelijk om een
transformatiebeweging in de uitvraag terug te zien.
Vraag:
Hoe verhoudt het aantal transformatieplannen zich tot het totale voorstel?
Uw voorstel bestaat uit een productievoorstel en een transformatieplan. Het productievoorstel geeft ons
informatie over het gehele voorstel. Indien nodig kunt u in een Worddocument van maximaal 3 pagina’s
kort toelichten hoe uw transformatieplannen doorwerken in uw productievoorstel. Per aanbieder kunnen
maximaal 3-4 transformatieplannen worden aangeleverd. U hoeft zich vooral niet verplicht te voelen om
drie tot vier transformatieplannen in te dienen.
Vraag:
Wat is de afbakening tussen regionaal en bovenregionaal als het gaat om klinische zorg?
Het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd welke zorgvormen bovenregionaal worden ingekocht. Als u
twijfelt over de afbakening tussen regionaal en bovenregionaal dan vragen wij u om in uw plan ook het
bovenregionale aspect te benoemen. Mocht er bovenregionaal worden ingekocht dan dient u nog steeds
op regionaal niveau afspraken met regio FoodValley te maken. De landelijke instellingen zijn overigens al
gedefinieerd. Als u daar als aanbieder niet bij zit dan valt u onder het regionale aanbod.
Vraag:
In de uitvraag wordt een onderscheid gemaakt tussen residentieel en klinisch. In de praktijk is dit
onderscheid niet op die manier te maken.
Zie de nieuwe tabel in Bijlage 1.
Vraag:
Hoe investeer je als keten met meerdere aanbieders?
U dient tezamen een transformatieplan in. Een productievoorstel dient u zowel samen alsook individueel
te beantwoorden omdat we uiteindelijk op instellingsniveau afspraken moeten maken.
Vraag:
Onze organisatie levert ook ondersteuning aan gezinnen welke betaald wordt uit de AWBZ zorg.
Hoe dienen we dit mee te nemen in de uitvraag?
Als de basis van de toegekende financiering is gelegen in de indicatie van de ouders of de gezinnen dan
blijft dit zo. Het uitgangspunt is dat de regio FoodValley jeugdhulp contracteert.
Vraag:
Wat wordt verstaan onder ambulante begeleiding?
Hier komen we op terug.
Vraag:
Praktische gezinsondersteuning is zowel een lokale als een regionale zorgvorm. Hoe weet ik nu
welke variant we moeten benoemen in ons plan?
U kunt de huidige financieringsstroom als uitgangspunt nemen (zie vorige vraag). Zie Bijlage 1.
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Vraag:
U vraagt in de uitvraag ook naar het aantal cliënten voor het jaar 2015, bedoelt u dan het aantal
gewenste cliënten of het aantal cliënten met een overgangsrecht?
We vragen in de uitvraag naar de peildatum voor 2012 en de trends in 2013 en 2014. Daarnaast vragen
we naar de trend die u verwacht voor het jaar 2015 uitgaande van een budget tussen de 70-90%
indicatief.
Vraag:
Hoe gaat u om met de doelgroep tussen de 18 en 23 jaar?
In de nieuwe Jeugdwet wordt een leeftijdsgrens van 18 jaar gehanteerd voor de verschillende vormen
van jeugdhulp en de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregelen die naar de gemeenten worden
gedecentraliseerd. Na het 18e jaar vinden ondersteuning, hulp en zorg in de regel plaats vanuit een
ander wettelijk kader, zoals Wmo, Zvw of AWBZ. Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste
levensjaar, voor zover deze hulp niet onder een ander wettelijk kader valt en mits voldaan wordt aan de
voorwaarden. Voor gesloten jeugdzorg is de doorloop op basis van jurisprudentie beperkt tot hooguit zes
maanden na het 18e jaar, omdat het toepassen van dwang op pedagogische grondslag bij
meerderjarigen strijd oplevert met artikel 5 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
Vraag:
In het regionaal transitiearrangement (RTA) geeft u een budgetgarantie van 70%. Wat wordt er in
het licht van het RTA van ons verwacht bij het opstellen van de plannen?
Het totaal aan contracten moet passen binnen het beschikbare budget van de regiogemeenten. De
macrokorting, uitvoeringskosten voor gemeenten, het budget voor de wijkteams en een reservering voor
de landelijke inkoop van specialistische voorzieningen worden uit het regiobudget gefinancierd. Van dit
regiobudget is 70% tot maximaal indicatief 90% beschikbaar voor het maken van afspraken met
aanbieders van regionale hulp. In juni van dit jaar wordt duidelijkheid verwacht over de match tussen de
definitief beschikbare middelen (inclusief de benodigde reserveringen) en de huidige uitgaven gebaseerd
op
historische gegevens van aanbieders. Dit kader zullen wij openbaar maken en zal gebruikt worden als
basis voor de definitieve contracten.
Vraag:
Kijkt u bij het verdelen van de budgetten naar de sector als geheel of naar de individuele
aanbieder?
We verdelen de budgetten per individuele instelling.
Vraag:
Wat is het verschil tussen bovenregionale taken ondersteunend aan pleegzorg en regionale
pleegzorg?
Het uitgangspunt is dat de pleegzorg ingekocht wordt door regio FoodValley. Bovenregionaal moeten met
de instellingen afspraken worden gemaakt over de werving van de pleeggezinnen aangezien het
onwenselijk lijkt dat regio’s en instellingen elkaar beconcurreren bij het vinden van pleeggezinnen. De
bekostiging, financiering en contractering van pleegzorg betreffen een regionale opdracht.
Vraag:
Hoe wordt de koppeling naar de andere decentralisaties gemaakt?
Onze opdracht is het inkopen van de regionale jeugdzorg. Vanzelfsprekend hangt dit in de praktijk nauw
samen met de andere decentralisaties - dit is echter een lokale aangelegenheid. De voorstellen die wij
van u vragen betreft de jeugdhulp voor jeugdigen tot 18 jaar die overkomt in het kader van de Jeugdwet.
Daar waar er raakvlakken zijn met de andere decentralisaties vragen wij u om dit te benoemen in de
plannen. U kunt daarbij ook een doorkijkje naar de toekomst geven. Echter, het in te vullen
productievoorstel betreft alleen de jeugdhulp.

Transformatie jeugdzorg FoodValley

Vraag:
Wij bieden ook dyslexiezorg, komt dat ook naar de gemeente toe?
Ja, de zorg voor de diagnostiek en behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexiezorg (EED) voor
kinderen van 7 t/m 12 jaar die basisonderwijs volgen en die wordt verricht conform het Protocol “Dyslexie,
diagnostiek en behandeling" (Blomert 2006) valt onder de Jeugdwet. Dit betreft het deel van de dyslexie,
dat overkomt vanuit uit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze hulp dient u op te nemen in uw
productievoorstel. Andere hulp bij dyslexie wordt bekostigd via het onderwijs.
Vraag:
Ik ben als vrijgevestigde lid van de Vereniging PsyZorg, moet ik ook als individu een plan
indienen?
Voor zover u een eigen instelling met een eigen contract bij de zorgverzekeraar of het zorgkantoor bent
dan dient u als individuele instelling een eigen plan en eigen productievoorstel in te dienen.
Vraag:
Hoe loopt het proces met kleine aanbieders?
Voor aanbieders in de regio FoodValley met een omzet onder € 100.000 geldt een digitale procedure.
Indien u een kleine aanbieder bent dan dient u voor 1 juli uitsluitend een productievoorstel in te dienen.
De regio FoodValley neemt de kleine aanbieders niet mee in de gespreksrondes. Naar verwachting
krijgen de kleine aanbieders eind augustus van ons een voorstel voor een raamovereenkomst
toegestuurd.
Vraag:
Ik ben als zogenaamde ‘zorgboer’ verbonden aan een vereniging met een AWBZ erkenning. Als
individuele zorgboer beschik ik niet over een AWBZ erkenning. Moet ik dan een voorstel indienen
namens mijn eigen zorgboerderij of namens de vereniging?
De regio FoodValley maakt afspraken met de coöperatie van AWBZ-erkende zorgboeren. De
transformatieplannen kunnen op het niveau van de coöperatie worden ingediend. U dient echter wel als
individuele zorgboer een productievoorstel van uw eigen zorgboerderij bij ons in te dienen.
Vraag:
Voorgaande vraag geldt ook voor de AWBZ contracten met BIG geregistreerden. Een deel van
deze zorg wordt ook geleverd door niet BIG geregistreerden. Zo heeft een orthopedagooggeneralist een andere beroepsvereniging. Hoe hiermee om te gaan?
De vraag wordt nader uitgezocht en toegezonden.
Vraag:
Er zijn ook kinderen die een indicatie tot 2015 hebben en daarna een herindicatie nodig hebben.
Hoe gaan we daarop anticiperen? Deze kinderen zitten dan dus wel bij ons in het traject maar hun
indicatie verloopt.
Er wordt gewerkt aan een toeleidingsprotocol dat gehanteerd wordt bij het afgeven van een beschikking.
Dit protocol is richtinggevend voor de gemeenten binnen FoodValley en de gemeenten bepalen via
maatwerk of zij dit protocol willen volgen. In dit protocol zal ook worden opgenomen hoe gemeenten
omgaan met herindicaties.
Vraag:
U geeft in de uitvraag aan dat zorgaanbieders dienen te zijn toegelaten op grond van WTZi (Wet
Toelating Zorginstellingen), hoe doe ik dat als vrijgevestigde?
Hierbij staat vermeld dat dit geldt voor zover van toepassing.
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Vraag:
Gaan de zeven gemeenten individueel contracten met ons sluiten of is er straks één contract voor
de gehele regio?
Deze juridische aangelegenheid moet nog verder worden uitgewerkt. De gemeenten hebben nog niet
bepaald wie namens hen een contract gaat sluiten met u als zorgaanbieders of dat dit in gezamenlijkheid
gebeurt. Dit werken we de komende periode verder uit.
Vraag:
Kunt u iets zeggen over de bekostiging vanaf 2015? Wordt er gekozen voor betaling achteraf of
voor voorfinanciering in tranches?
Dit thema werken we de komende periode verder uit.
Vraag:
Kunt u de planning voor de bovenregionale zorgvormen toelichten?
De planning van het bovenregionale loopt achter op de planning van de regio FoodValley voor de inkoop
van regionale jeugdhulp. Het streven is om op 1 oktober meer duidelijkheid voor de aanbieders te kunnen
verschaffen over de inhoud van de overeenkomsten. Aanbieders die hierbij betrokken zijn ontvangen
hierover nader bericht.
Vraag:
Hoe vindt de productieverantwoording plaats?
Dit thema moet in de komende periode nader worden uitgewerkt.
Vraag:
Hoe gaat u als regio om met vragen van burgers? Hoe komen deze vragen terecht in het veld?
De vraag van de cliënt komt via de lokale teams bij ons. De aansluiting tussen de aanbieders en de
lokale teams wordt ook opgenomen in de contracten. We vragen u om uw ideeën rondom aansluiting met
de lokale teams ook op te nemen in de plannen.
Vraag:
Hoe gaat u als regio om met PGB’s?
Er is een handreiking door de VNG opgesteld, de lokale gemeenten komen in hun beleidsplan en
verordening op dit thema terug. Als blijkt dat de klant het vermogen heeft om een PGB te voeren, als de
kwaliteit voldoende is en als de gecontracteerde zorg niet passend is bij de wens van de klant dan is in
principe een PGB mogelijk. Dit zegt de Jeugdwet. De gemeenten binnen de regio FoodValley gaan hier
verschillend mee om en de beslissing hierover is een lokale aangelegenheid.
Vraag:
Hoe moeten wij als zorgaanbieders omgaan met het maximum van een contract?
Voor de aanbieders boven de omzetgrens van € 100.000,- komen de samenwerkende regiogemeenten
en de aanbieder een omzetplafond overeen gebaseerd op prijs maal volume.
Eenmaal per maand informeert de aanbieder de regiogemeenten over de vulling van het
omzetplafond en eens per kwartaal treden de aanbieder en regiogemeenten in gesprek over
de voortgang. Als dit plafond wordt overschreden of dreigt te worden overschreden dan blijft
de aanbieder of het samenwerkingsverband van aanbieders verplicht om zorg aan cliënten te
verlenen of te continueren tot 110% van het afgesproken plafond zonder dat dit leidt tot
aanpassing van het afgesproken omzetplafond. Als de 110% wordt overschreden of dreigt te
worden overschreden dan treden aanbieder en de regiogemeenten in overleg. Indien dit
resulteert in aanpassing van het plafond dan zal deze meerproductie worden afgesproken
tegen een lager tarief per eenheid.
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Vraag:
Hoe gaat u om met het woonplaatsbeginsel?
De regio FoodValley conformeert zich aan de definitie van het woonplaatsbeginsel zoals beschreven in
de nieuwe Jeugdwet. De gemeente van de gezaghebbende ouder draagt in principe de financiering voor
de jeugdige. De zorg in natura wordt verleend door de gecontracteerde aanbieders. Mocht dit niet
mogelijk zijn omdat bijvoorbeeld bepaalde zorg niet voorhanden is bij de contractpartners dan gaat de
gemeente op zoek naar maatwerk. De regie en bevoegdheid voor dit maatwerk (bijvoorbeeld in de vorm
van een PGB) is een gemeentelijke aangelegenheid.
Vraag:
Kunt u ons de contactgegevens van de andere zorgaanbieders verstrekken zodat wij andere
partners ten behoeve van de samenwerking kunnen opzoeken?
Indien uw organisatie de samenwerking wil opzoeken met partners die zorg leveren aan een andere
doelgroep om tezamen een transformatieplan in te dienen dan kunt u zich bij ons melden. Zo mogelijk
treedt de regio FoodValley hierbij op als intermediair.

Heeft u naar aanleiding van dit verslag nog vragen dan kunt u deze per e-mail aan ons stellen via:
info@transformatiejz.nl
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