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Onderwerp: voorstel bijstelling tarief Jeugdbehandeling Groep, zowel regulier als specialistisch 
 
Aanleiding 
Tijdens het inkoopproces dat vooraf ging aan de huidige contractering voor de gemeenten in Regio 
Rivierenland, is een toets uitgevoerd op de voorgestelde tarieven of deze kostendekkend waren. Daarbij 
is destijds geconstateerd dat voor sommige producten beperkte informatie aanwezig was om hier een 
uitspraak over te doen. Om die reden is afgesproken de kostenontwikkeling over 2019 te monitoren. 
Begin van dit jaar heeft een analyse van data plaatsgevonden, deze richtte zich op het product 
Jeugdhulpbehandeling Groep, zowel regulier als specialistisch. Het betreft de codes 41A23 en 41A24. De 
analyse laat zien dat het huidige tarief te hoog is en vraagt om bijstelling.  
 
Proces 
Gezien de constatering dat het tarief te hoog is, zijn er gesprekken ingepland met aanbieders die deze 
producten leveren. Het doel van deze gesprekken om met elkaar te verkennen in hoeverre de inhoud van 
de producten en het tarief met elkaar in balans zijn. Op basis van deze gesprekken en nader 
aangeleverde informatie is dit voorstel tot stand gekomen. Dit voor wordt ter consultatie voorgelegd aan 
alle aanbieders die zich hebben ingeschreven op dit product.  
 
Opbrengst uitvraag productinvulling 
De aanbieders waarmee gesprekken zijn gevoerd, zijn gevraagd een format in te vullen met vragen over 
inhoud van de behandelgroep, duur traject, grootte groepen, formatie etcetera. Er is door alle vijf de 
aanbieders input geleverd. Op basis van deze input kan worden geconcludeerd dat het aanbod goed 
aansluit bij de bestaande productbeschrijvingen. Echter geven twee aanbieders aan dat hun groepen 
bestaan uit 2 of 3 kinderen. Eén van deze twee aanbieders geeft aan dat het de vraag is of dit niet WLZ-
cliënten betreft, de andere aanbieder geeft aan dat door Corona op dit moment niet kan worden 
uitgebreid. Deze onderwerpen worden nader besproken met de betreffende aanbieders.   
 
Tarief 
De aanbieders zijn tevens gevraagd zelf een voorstel aan te leveren voor een nieuw tarief per uur.  
Een benchmark laat zien dat de WLZ voor behandeling groep midden een tarief van €27,- hanteert en 
voor zwaar een tarief van €37,-. Ook is er een benchmark uitgevoerd onder een aantal omliggende 
regio’s, waarbij regulier uitkomt tussen de €19,- en €25,68 en specialistisch tussen de €25,85 en €32,30. 
De benchmark geeft het volgende beeld: 
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Op basis van bovenstaande stellen wij de volgende tarieven voor:  
Regulier €25,- en specialistisch €29,- per uur.  
 
Daarbij is door meerdere partijen de voorkeur uitgesproken om (weer) dagdelen aan te houden, wat 
neerkomt op tarieven van respectievelijk €88,- en €116,-. Deze tarieven gaan met terugwerkende kracht 
in per 1 januari 2020. Wij zijn mening dat we met deze tarieven recht doen aan de invulling van het 
product en de onderbouwing die is aangeleverd door aanbieders. De benchmark laat zien dat deze 
tarieven in lijn liggen met andere regio’s die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet.  
 
Digitale overlegtafel 
Dit voorstel wordt van 24 augustus tot 7 september 2020 voorgelegd aan de aanbieders die 
gecontracteerd zijn voor deze producten voor een reactie middels de ‘digitale overlegtafel’. Dat betekent 
dat alle reacties van aanbieders inclusief reactie vanuit Regio Rivierenland gezamenlijk worden 
gepubliceerd op www.rivierenlandkanmeer.nl. Op 24 september 2020 vindt vervolgens besluitvorming 
plaats over het definitieve tarief en ook dit besluit wordt gepubliceerd op de regionale website. De 
aanbieders die op dit product zijn ingeschreven, worden tevens persoonlijk geïnformeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


