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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Vanaf 2015 gaan taken vanuit de AWBZ en de Jeugdzorg over naar gemeenten. Door de 

decentralisaties worden de gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle maatschappelijke 

ondersteuning van de (kwetsbare) inwoners. De gemeenten besteden een groot deel van deze zorg 

uit aan professionele zorginstellingen. Met deze zorgaanbieders moeten contracten gesloten 

worden of er moeten subsidierelaties mee worden aangegaan. 

Deze nota beschrijft welke zorgproducten ingekocht, dan wel gesubsidieerd zullen worden en de 

procedures die hiermee gepaard gaan. 

Deze nota geeft invulling aan het beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities Jeugdzorg 

en AWBZ/Wmo.  

Deze nota is regionaal voorbereid en beperkt zich tot de inkoop en subsidiering van de regionale 

vormen van zorg voor het jaar 2015. Voor de bovenregionale zorg wordt overleg gevoerd met de 

betreffende regio’s. 

 

1.2 Leeswijzer 

In het tweede hoofdstuk worden de uitgangspunten geschetst die zijn neergelegd in eerdere nota’s 

en beleidsdocumenten. Het derde hoofdstuk geeft een beschrijving van de producten die moeten 

worden aangetrokken. Het vierde hoofdstuk geeft een voorstel van de te volgen procedures. Het 

vijfde hoofdstuk beschrijft het financiële landschap en geeft een verdeling van de beschikbare 

budgetten. Tot slot staat in het zesde hoofdstuk de planning weergegeven. 
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2. Uitgangspunten 

Bij de totstandkoming van deze nota is rekening gehouden met een aantal bestaande kaders, op 

landelijk, regionaal en lokaal niveau. 

 

Nota van inrichting transities Wmo en Jeugd (juni 2014) 

De nota van Inrichting beschrijft hoe we als tien samenwerkende gemeenten in de regio 

Rivierenland de inrichting van de gedecentraliseerde zorgtaken op het gebied van de Wmo/Jeugd in 

de periode tot 1 januari 2015 gaan voorbereiden en na 1 januari 2015 gaan uitvoeren. In de 

contourennota zijn negen ontwikkelopgaven geformuleerd die richting geven aan de uitwerking en 

inrichting van het sociaal domein. De nota geeft invulling aan de inrichtingsopgaven voor het sociale 

domein. Op basis van de inhoud en na politieke besluitvorming in alle regiogemeenten kan het 

sociaal domein verder ingericht worden. De beslis- en ontwikkelpunten worden uitgewerkt en de 

inrichting wordt voorbereid en uitgevoerd zodat de regiogemeenten er klaar voor zijn om per 1 

januari 2015 de gedecentraliseerde zorgtaken uit te kunnen voeren. 

 

Mei circulaire 2014 van het gemeentefonds (mei 2014) 

Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de 

grootste inkomstenbron van de gemeenten. De ontwikkeling ervan bepaalt daarom in belangrijke 

mate de financiële ruimte van gemeenten. In de mei circulaire van 2014 zijn de budgetten voor 2015 

voor de Wmo en de Jeugdwet opgenomen die de gemeenten zullen ontvangen. 

 

Nota beleidsprestaties transities Wmo en Jeugd (mei 2014) 

Gemeenten hebben de wettelijke opdracht periodiek een plan vast te stellen voor het gemeentelijk 

beleid op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. Dit beleidsplan wordt in het vierde kwartaal 

2014, ter vaststelling, aan de gemeenteraden aangeboden en zal betrekking hebben op de periode 

2015/2016
1
. 

Met het vooraf inzicht geven in de mogelijke en gewenste beleidsprestaties willen we drie doelen 

bereiken: 

 De gemeenteraad consulteren en meenemen in de vaststelling van het ambitieniveau van de te 

verwachten resultaten in de eerste jaren; 

 Inwoners, cliënten en hun vertegenwoordigers (Wmo/cliëntenraden) consulteren en meenemen;  

                                                      

1
 In afwijking van de gebruikelijke termijn van vier jaar, kiezen we voor twee jaar. Dat sluit het beste aan bij het 

overgangsrecht. Er verandert zoveel dat we na twee jaar de stand willen opmaken. 
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 De zorgaanbieders tijdig inzicht geven wat gemeenten van hen verwachten ten aanzien van de 

transitie en transformatie. 

 

Nota solidariteit transities Wmo en Jeugd (mei 2014) 

De nota schetst waarom de gemeenten in de regio willen samenwerken. Een vraagstuk binnen de 

samenwerking is het delen van risico’s. We onderscheiden hierbij financiële risico’s (grote financiële 

schommelingen, budgetoverschrijdingen) en risico’s op de beschikbaarheid van zorgcapaciteit 

(wachtlijsten). 

Met de nota wordt voorgesteld de risicodeling te beperken tot enkele specialistische voorzieningen 

die onvoorspelbaar zijn, zeer kostbaar zijn, weinig voorkomen of een sterk fluctuerende frequentie 

hebben. Deze zorgproducten hebben hierdoor een hoog risicoprofiel. Hoe hoger het risico, hoe 

hoger de relevantie voor risicodeling. Voor alle andere voorzieningen is het voorstel geen 

risicodeling te laten plaatsvinden. De gemeenten zijn voor die producten individueel 

verantwoordelijk voor de zorgkosten, voor de beschikbaarheid van de zorg en de beheersing van de 

wachtlijsten. 

 

Beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities jeugdzorg en AWBZ/Wmo regio Rivierenland 

(maart 2014) 

Dit beleidskader geeft voor de nieuwe taken Jeugdwet en Wmo antwoord op de vragen: 

 Hoe sturen we? 

 Hoe willen we het bekostigen? 

 Hoe willen we het inkopen? 

De transities Jeugdzorg en AWBZ/Wmo zijn complex en omvangrijk. In het beleidskader sturing, 

bekostiging en inkoop gaan we daarom uit van een groeimodel.  

Het jaar 2015 kenmerkt zich door het continueren van het bestaande. We moeten cliënten hun zorg 

kunnen garanderen. Uiteraard binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Cliënten hebben op 

grond van de wet een overgangsrecht. Veelal blijven we samenwerken met de bestaande 

aanbieders. We nemen de bekostigings- en inkoopvormen over van de huidige financiers. 

Daarbinnen is ruimte en aandacht voor de transformatiedoelen. De gemeente is inkoper en doet dat 

in overleg met de cliënt. 

 

Regionaal transitie arrangement (oktober 2013) 

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Met het oog 

op een goede voorbereiding op het nieuwe jeugdstelsel, maakten Rijk, VNG en IPO in april 2013 

afspraken over het overgangsregime voor zittende cliënten in het overgangsjaar 2015. Afgesproken 
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is dat gemeenten in alle regio’s uiterlijk 31 oktober 2013 een regionaal transitiearrangement 

vaststellen. Hierin werken de samenwerkende gemeenten uit, hoe zij:  

 de continuïteit van zorg voor maximaal het hele jaar 2015 realiseren;  

Jeugdigen die vóór 1 januari 2015 zorg ontvangen, blijven deze zorg in 2015 ontvangen bij 

dezelfde aanbieder, tenzij de cliënt van zorgaanbieder wil wisselen. Als de indicatie in 2015 

afloopt, dan geldt de zorgcontinuïteit voor maximaal de duur van de indicatie. Voor de pleegzorg 

geldt geen maximale duur voor continuïteit van zorg.  

 de infrastructuur realiseren om deze continuïteit van zorg in 2015 te bieden aan zittende en 

nieuwe cliënten tot aan 1 januari 2015;  

Concreet betekent dit dat bestaande zorgproducten aangeboden moeten blijven worden in 2015 

voor de cliënten waarvoor continuïteit van zorg geldt.  

 de frictiekosten beperken;  

Het transitiearrangement gaat niet in op compensatie van de frictiekosten, alleen op 

maatregelen tot het beperken ervan.  

 

Landelijk transitie arrangement (oktober 2013) 

Het doel van het landelijk transitiearrangement is om - in aanvulling op de regionale 

transitiearrangementen - te komen tot afspraken met aanbieders (in afstemming met huidige 

opdrachtgevers) van bepaalde specialistische functies op de onderwerpen die zijn benoemd in het 

regionaal transitiearrangement. 

Het landelijke transitiearrangement beschrijft de afspraken tussen alle gemeenten en de 

zorgaanbieders die (mogelijk) in aanmerking komen voor landelijke afspraken voor specialistische 

functies. 

 

Nota Contouren voor een sociaal Rivierenland (augustus 2013) 

Op het sociaal domein staat veel te gebeuren de komende periode. Er worden extra taken en 

bevoegdheden binnen het sociaal domein overgeheveld van het Rijk: de begeleiding en een klein 

deel van de persoonlijke verzorging (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Wmo), de 

jeugdzorg en Participatiewet. Voor de decentralisatie Passend Onderwijs worden schoolbesturen 

vooral verantwoordelijk. Deze decentralisaties gaan gepaard met bezuinigingen. Met deze nota 

stellen de gemeenten in Rivierenland de contouren voor het sociaal domein vast. Onder het sociaal 

domein worden beleidsvraagstukken op maatschappelijke thema’s verstaan. Het gaat dan over 

werken, inkomen, wonen, opvoeden, leren, zorgen en meedoen. Deze decentralisaties bieden 

gemeenten een kans om de zorg voor kwetsbare inwoners, vanuit één visie en in samenhang uit te 

voeren. Dan ontstaan er mogelijkheden om gezinnen beter te ondersteunen dan nu het geval is. 

Voor zowel ons als gemeenten als onze inwoners is het cruciaal dat de transities goed op elkaar 

worden afgestemd.  



5 

Nota van Inkoop – 12 augustus 2014 

3. Productindeling 

3.1 Lokaal, regionaal, bovenregionaal 

De tien regiogemeenten hebben het voornemen de zorg zo lokaal mogelijk te organiseren. Waar 

nodig worden echter ook taken regionaal of bovenregionaal opgepakt. Taken die bijvoorbeeld zeer 

specialistisch van aard zijn of taken waarbij het lokaal om zeer kleine aantallen gaat, kunnen beter 

gezamenlijk worden ingekocht en/of uitgevoerd. 

In bijlage 1 en 2 is een overzicht opgenomen waarin bij elk product staat beschreven of dit lokaal, 

regionaal of bovenregionaal wordt opgepakt. Deze nota betreft de inkoop en subsidiering van de 

producten die regionaal, dat wil zeggen met de tien regiogemeenten gezamenlijk worden ingekocht 

en/of uitgevoerd. 

 

3.2 Productgroepen 

De transitie van taken naar de gemeenten brengt veel complexe vraagstukken met zich mee. Om 

de transitie voor de zorgaanbieders en voor de gemeenten in de eerste periode zo eenvoudig 

mogelijk te maken, hebben de tien regiogemeenten er in het beleidskader sturing, bekostiging en 

inkoop transities jeugdzorg en AWBZ/Wmo regio Rivierenland voor gekozen  zo dicht mogelijk bij de 

bestaande contractering te blijven. De producten die worden ingekocht bestaan dan ook uit de 

prestaties die ook nu door de zorgaanbieders worden geleverd. Hetzelfde geldt voor de tot 2015 

gesubsidieerde zorg. Voor het contracteren van zorg in 2015 worden door de tien regiogemeenten 

vijf productgroepen ingekocht (gecontracteerde zorg) en twee productgroepen gesubsidieerd 

(gesubsidieerde zorg): 

 

Gesubsidieerde zorg 

1. Clientondersteuning 

2. Jeugd en opvoedhulp (voorheen provinciale jeugdzorg): ambulante jeugdzorg, verblijf deeltijd 

residentieel, verblijf pleegzorg, inclusief taken als werving en gezinshuizen. 

Gecontracteerde zorg 

1. Jeugd GGZ, inclusief ernstige enkelvoudige dyslexie 

2. Extramurale begeleiding individueel, behandeling (L)VG jonger dan 18 jaar, dagbesteding 

inclusief vervoer, inclusief begeleiding bij algemene dagelijkse levensverrichtingen jeugd en 

volwassenen 

3. Kortdurend verblijf (respijtzorg) jeugd en volwassenen 

4. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
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5. Bovenregionale zorg: JeugdzorgPlus, inclusief toegang, Gesloten psychiatrisch (BOPZ), Open 

verblijf 24 uur residentieel drie milieu terreinvoorzieningen, (L)VB jongeren ZZP 4 en 5/OBC’s en 

MFC, Crisis 24 uur residentieel (bedden) en  Spoedeisende zorg (crisis) ambulant team 

 

 

3.3 Deelproducten 

De productgroepen bestaan uit verschillende producten. Deze deelproducten staan in de 

navolgende tabel opgesomd. Bijlage 3 geeft een beschrijving van de producten en de 

beleidsuitgangspunten die op deze producten van toepassing zijn. Daarnaast geeft bijlage 3 een 

opsomming van de NZa-prestaties die onder de producten vallen. De aanbieders kunnen inschrijven 

en worden afgerekend op het niveau van NZa-prestaties. 

Productgroep Product 

Gesubsidieerde zorg 

Jeugd en Opvoedhulp Verblijf deeltijd residentieel 

Verblijf pleegzorg (inclusief taken als verwerving) 

Gezinshuizen 

Ambulante jeugdzorg 

Clientondersteuning Clientondersteuning en integrale vroeghulp 

Gecontracteerde zorg 

Begeleiding, 

behandeling en 

dagbesteding 

Begeleiding bij algemene dagelijkse levensverrichtingen 

Nachtverzorging (gekoppeld aan de functie begeleiding) 

Begeleiding 

Behandeling (L)VG jonger dan 18 jaar 

Dagbesteding ouderen 

Dagbesteding VG 

Dagbesteding LG  

Dagbesteding ZG auditief 

Dagbesteding ZG visueel 

Dagbesteding overig 

Vervoer dagbesteding  
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VPT gehandicaptenzorg VG Jeugd (wordt afgebouwd) 

VPT gehandicaptenzorg LVG Jeugd (wordt afgebouwd) 

Jeugd GGZ Jeugd specialistische GGZ2 

Ernstige enkelvoudige dyslexie 

Jeugdzorg Jeugdreclassering 

Jeugdbescherming 

Kortdurend verblijf Kortdurend verblijf (respijtzorg) 

 

                                                      

2
 De Jeugd Generalistische Basis GGZ wordt niet op regionaal niveau ingekocht. Wel wordt de inkoop van 

deze producten regionaal gefaciliteerd om voor de gemeenten, cliënten en zorgaanbieders zo veel mogelijk 

synergie te bereiken tussen de verschillende vormen van Jeugd GGZ. Zie bijlage 3. 
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4. Inkoop en subsidie 

De in het vorige hoofdstuk benoemde productengroepen zullen door de individuele gemeenten 

worden ingekocht, dan wel gesubsidieerd. De individuele gemeenten worden hiermee 

contractpartner of subsidieverstrekker. De regionale projectgroep Wmo/Jeugd bereidt het inkoop- en 

subsidieproces voor. Het inkoopbureau van de regio Rivierenland begeleidt en faciliteert daarbij. In 

het beleidskader sturing, bekostiging en inkoop transities jeugdzorg en AWBZ/Wmo regio 

Rivierenland, dat door de raden van alle deelnemende gemeenten is vastgesteld, is bepaald dat 

voor het jaar 2015 wordt uitgegaan van een ‘zachte landing’. Hiermee wordt bedoeld dat het 

grootste belang ligt bij het overnemen van de verantwoordelijkheden, zoals bedoeld in de Jeugdwet 

en Wmo, zonder tegelijkertijd veel te wijzigen in inkoop- en bekostigingsvorm. Voor de periode na 

2015 worden wel wijzigingen doorgevoerd. 

Concreet betekent bovenstaande dat de productgroepen die nu middels subsidie worden bekostigd, 

ook vanaf 2015 door de gemeenten middels subsidie worden bekostigd. Productgroepen die nu via 

inkoop worden betrokken, zullen ook vanaf 2015 via inkoop worden betrokken. Daarbij ligt de 

nadruk niet op het traject, maar op het doel; het contracteren van zorgaanbieders die nu in dit kader 

ook zorg- of welzijnstaken uitvoeren. 

Hiermee leggen wij de focus op een zo voorspoedig mogelijk uitgevoerde transitie. 

4.1 Uitvoering 

Regionaal, maar toch lokaal 

Om voor burgers en zorgaanbieders de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen is ervoor 

gekozen voor 2015 de zorgaanbieders die ook in 2014 zorg leveren zo veel mogelijk te handhaven. 

Voor de productgroepen die op regionaal niveau via inkoop worden betrokken geldt daarom dat al 

deze zorgaanbieders middels een onderhandse aanbesteding een offerteaanvraag zullen 

ontvangen. Aanbieders wordt gevraagd de zorg te blijven leveren die zij in 2014 leveren. Hiermee 

wordt de continuïteit van zorg gewaarborgd en wordt tevens rekening gehouden met de 

identiteitsgebonden zorg. Iedere zorgaanbieder wordt per gemeente gecontracteerd voor de in deze 

nota benoemde producten, op basis van regionaal opgestelde contracten en regionaal vastgestelde 

tarieven. Voor iedere gemeente gelden andere volumes zorggebruik. 

Beslispunt 1 

 Contracten voor ingekochte zorg worden voorbereid  en opgesteld door een regionaal 

onderhandelingsteam; 

 De contracten zullen een duur krijgen van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016; 

 Zorgaanbieders krijgen per gemeente een contract, de contracten zijn voor iedere gemeente 

identiek; 

 Voor iedere gemeente wordt per zorgaanbieder en per prestatie hetzelfde tarief gehanteerd. 
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Voor de zorg op regionaal niveau die via subsidie wordt bekostigd geldt dat alle jeugdzorg-

aanbieders een subsidieaanvraag moeten indienen op basis van beleidsregels die door ieder 

college afzonderlijk worden vastgesteld. De beleidsregels zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de 

provinciale jeugdzorgverordeningen. Iedere aanbieder wordt per gemeente gesubsidieerd (zie 

paragraaf 4.3). 

4.2 Inkoop 

Procedure 

Om de eerder genoemde producten in te kopen, zenden wij alle zorgaanbieders een 

offerteaanvraag, die in 2014 door de zorgverzekeraar of zorgkantoor gecontracteerde Zorg in 

Natura (ZiN) leverden in één van de tien gemeenten. Omdat zorg een zogenaamde II-B dienst is, 

kan deze volgens de Aanbestedingswet worden ingekocht middels een verlichte procedure. Dit 

houdt in dat de gemeenten in principe vrij zijn in het bepalen van de procedure, mits zij zich houden 

aan de algemene Europese beginselen zoals transparantie, gelijke behandeling, non-discriminatie 

en proportionaliteit. De producten zoals in het vorige hoofdstuk beschreven zullen worden ingekocht 

middels een onderhandse procedure. De Gids Proportionaliteit schrijft voor dat voor een 

meervoudig onderhandse procedure minimaal drie en maximaal vijf ondernemers worden 

uitgenodigd om deel te nemen. De gemeente kan hier echter gemotiveerd van afwijken. De 

gemeenten wijken van dit voorschrift af, omdat zij voornemens zijn alle zorgaanbieders die zij 

uitnodigen deel te nemen, een contract aan te bieden. De procedure lijkt daarmee op een 

enkelvoudige procedure, waarin veel aanbieders een opdracht 1-op-1 wordt gegund. De Gids 

Proportionaliteit schrijft voor dat de kosten voor het uitbrengen van offertes in verhouding moeten 

staan tot de kans om de opdracht te krijgen. Doordat alleen een offerte wordt verlangd van partijen 

die nu ook leveren worden deze kosten voor de aanbieder proportioneel geacht. 

Beslispunt 2 

 Contracten voor de ingekochte zorg worden aangegaan middels een onderhandse procedure. In 

deze procedure krijgen alle zorgaanbieders de mogelijkheid een offerte in te dienen, die in 2014 

een contract hebben voor het leveren van zorg die overgaat naar de Wmo of Jeugdwet in één 

van de gemeenten in de regio; 

 Er wordt gemotiveerd afgeweken van het voorschrift uit de Gids Proportionaliteit dat offertes 

worden uitgevraagd bij 3 tot 5 zorgaanbieders. 

De zorgaanbieders worden uitgenodigd tot het uitbrengen van een offerte middels een algemene 

offerteaanvraag, waarin alle producten en prestaties worden uitgevraagd. De zorgaanbieder wordt 

gevraagd hierin een aanbod te doen voor de gehele regio. De uitvraag wordt gebaseerd op de NZa 

beleidsregels en gemaximeerd op de maximum Nza tarieven. Voor de prestaties waar geen NZa 

beleidsregels voor bestaan wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige eisen aan de 

prestaties. 
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Nadat de zorgaanbieders hun offertes hebben ingediend zullen de samenwerkende gemeenten met 

een selectie van zorgaanbieders in gesprek gaan om de volumes en tarieven zoveel mogelijk af te 

stemmen op de vraag, respectievelijk de budgetten in de regio, geselecteerd op basis van de 

jaaromzet. Organisaties met een jaaromzet van € 200.000 en meer worden geselecteerd indien de 

offerte daar aanleiding toe geeft. De overige zorgaanbieders krijgen in beginsel schriftelijk een 

aanbod. 

 

Beslispunt 3 

 Zorgaanbieders met een jaaromzet van € 200.000 en meer worden geselecteerd voor 

gesprekken over volumes en tarieven, indien de offerte daar aanleiding toe geeft; 

 De overige zorgaanbieders krijgen in beginsel schriftelijk een aanbod op basis van onze 

behoefte en hun offerte. 

 

Voor dit proces zullen streef- en breekbudgetten door de colleges worden vastgesteld, waarbinnen 

de onderhandelaars vrijheid hebben om tarieven vast te stellen (zie hoofdstuk 5). 

Deze procedure moet leiden tot jaarcontracten met de meeste huidige zorgaanbieders, voor het 

leveren van zorg van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016. 

 

4.3 Subsidie 

Procedure 

Doordat de gemeentelijke Algemene Subsidie Verordeningen (ASV’s) zodanig van elkaar 

verschillen, is het niet mogelijk op basis van deze ASV’s tien dezelfde subsidierelaties vorm te 

geven. Op regionaal niveau wordt daarom een beleidsregel opgesteld waarin de colleges aangeven 

op welke wijze en onder welke voorwaarde subsidie wordt verleend. Deze beleidsregel bepaalt de 

wijze waarop de colleges uitvoering geven aan de bevoegdheid om subsidie te verlenen op basis 

van artikel 4:23, derde lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht. Vervolgens moeten in de 

loop van 2014 de verordeningen worden vastgesteld om een wettelijke grondslag te creëren.  

 

Beslispunt 4 

 Op regionaal niveau wordt een beleidsregel opgesteld waarin de colleges aangeven op welke 

wijze en onder welke voorwaarde subsidie wordt verleend; 

 Subsidie wordt per gemeente verleend op basis van deze beleidsregel; 

 De raden worden geïnformeerd dat zij in de loop van 2014 verordeningen moeten vaststellen 

om een wettelijke grondslag te creëren. 
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Deze beleidsregels zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de provinciale subsidieverordeningen die van 

toepassing waren op de jeugdzorg tot 1 januari 2015. De beleidsregels zijn uitsluitend van 

toepassing op aanbieders die op 1 juli 2014 jeugdigen uit gemeenten in regio Rivierenland in 

behandeling hebben en die in 2014 subsidie hebben ontvangen van provincie Gelderland.  

Iedere aanbieder dient een subsidieaanvraag in, waarin aandacht wordt besteed aan de 

voorwaarden en eisen zoals gesteld in de beleidsregel. Hoewel er formeel sprake is van tien 

beleidsregels (per gemeente één beleidsregel), krijgen aanbieders de mogelijkheid om één 

aanvraag in te dienen voor alle gemeenten in de regio. Dit onder de voorwaarde dat in de aanvraag 

een specificatie van het bedrag en volume per gemeente is opgenomen.  

Na de indiening van de subsidieaanvragen kan met de zorgaanbieders op punten nog een gesprek 

plaatsvinden over de subsidievoorwaarden. Deze gesprekken worden gevoerd op basis van streef- 

en breekbudgetten en de uitgangspunten uit deze nota. Voor dit proces zullen streef- en 

breekbudgetten door de colleges worden vastgesteld, waarbinnen de onderhandelaars vrijheid 

hebben om tarieven vast te stellen (zie hoofdstuk 5). 

Deze procedure moet leiden tot subsidierelaties met de meeste huidige zorgaanbieders, voor het 

leveren van zorg van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016. 

 

4.4 Innovatie  

In het Transitiearrangement jeugd regio Rivierenland is vastgesteld dat de gemeenten in regio 

Rivierenland voor bestaande en nieuwe jeugdzorgaanbieders een gedeelte van het budget voor 

2015 reserveren voor innovatief aanbod. Overeenkomstig het beleidskader sturing, bekostiging en 

inkoop is dit innovatiebudget bestemd voor innovatieve projecten van bestaande en nieuwe 

aanbieders die tot doel hebben: 

 meer en bredere inzet van methodieken die gericht zijn op versterking van de eigen kracht van 

cliënten en het netwerk; 

 aantoonbare versterking van de preventie; 

 ‘meer voor minder’: het plan leidt ertoe dat met minder middelen meer of aantoonbaar kwalitatief 

beter aanbod kan worden aangeboden; 

 nieuwe samenwerkingsvormen en producten die aantoonbaar bijdragen aan de 

transformatiedoelen. 

 

Beslispunt 5  

 Het nog te besteden innovatiebudget jeugd wordt verdeeld naar 50% regionaal en 50% lokaal; 
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 Voor het verdelen van het innovatiebudget op regionaal niveau, wordt op regionaal niveau een 

beleidsregel opgesteld waarin wordt aangeven op welke wijze en onder welke voorwaarden 

subsidie wordt verleend. 
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5. Financiering Jeugdwet en Wmo in 2015 

De opbouw van het macrobudget is door de algemene rekenkamer onderzocht. De volgende 

infographic geeft weer welke budgetten op landelijk niveau over gaan komen naar gemeenten.  

 

Deze illustratie geeft weer welke budgetten landelijk worden samengevoegd tot een macrobudget 

voor de Jeugdwet en de Wmo. In de meicirculaire, die recent is uitgekomen, zijn de definitieve 

budgetten voor gemeenten bekend geworden. In paragraaf 5.2 wordt een opsomming gemaakt van 

de budgetten per gemeente. In paragraaf 5.1 beschouwen we eerst de uitkomsten van het 

onderzoek naar het historisch verbruik voor de Wmo en Jeugdwet in de regio. In paragraaf 5.3 en 

5.4 maken we een doorvertaling van bestaande afspraken in een raming van budgetten per 
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gemeente en aanbieder. Tot slot gaan we in paragraaf 5.4 in op hoe gemeenten wensen om te 

gaan met risico’s die voortvloeien uit de aanbesteding van de Wmo en de Jeugdwet.  

Kort samengevat kent dit hoofdstuk de volgende opbouw: 

1. Huidige situatie 

2. Budgetten 2015 

3. Verwachte situatie voor de Jeugdwet 

4. Verwachte situatie voor de Wmo 

5. Opvangen van risico’s 

 

5.1 Historisch verbruik 

De beschrijving van het historisch verbruik is gebaseerd op een onderzoek naar de Jeugdwet 

uitgevoerd door BMC en een onderzoek naar de Wmo/AWBZ uitgevoerd door AEF, beide in 

opdracht van de regionale projectgroep Wmo/Jeugd.  

5.1.1 Historisch verbruik Jeugdwet 

Met behulp van de Vektis-cijfers, de uitvraag RTA en de Branche rapporten heeft een data-analyse 

over de gegevens jeugdzorg plaatsgevonden. Op elk van de drie hoofdonderdelen is over het jaar 

2012 gekeken naar de kosten van zorgaanbieders en het aantal cliënten die van jeugdzorg gebruik 

hebben gemaakt. In de navolgende 2 tabellen worden de uitkomsten weergegeven.  

Tabel 2: kosten van zorgaanbieders per hoofdonderdeel naar gemeente 

Verzamelstaat regio Rivierenland 
(Kosten 2012) 

Jeugdzorg 
LVB (AWBZ) 

Jeugdzorg 

(Provincie/Rijk) 

Jeugdzorg 
GGZ (Zvw) 

Totaal 
gemeente 

 Buren € 815.830 € 2.022.791 € 1.257.650 € 4.096.271 

 Culemborg € 490.790 € 2.861.233 € 1.245.798 € 4.597.821 

 Geldermalsen € 979.963 € 1.759.694 € 922.646 € 3.662.303 

 Lingewaal € 514.580 € 670.078 € 214.928 € 1.399.586 

 Maasdriel € 1.548.818 € 1.622.918 € 1.914.516 € 5.086.252 

 Neder-Betuwe € 923.159 € 1.933.260 € 1.132.978 € 3.989.397 

 Neerijnen € 342.911 € 849.221 € 447.676 € 1.639.808 

 Tiel € 3.283.647 € 5.209.819 € 2.080.333 € 10.573.799 

 West Maas en Waal € 325.631 € 1.094.293 € 774.817 € 2.194.741 

 Zaltbommel € 929.309 € 1.853.236 € 1.999.268 € 4.781.813 

in regioverband € - € 216.930 € - € 216.930 

Rivierenland € 10.154.638 € 20.093.473 € 11.990.610 € 42.238.721 

 



15 

Nota van Inkoop – 12 augustus 2014 

Tabel 3: aantal cliënten per hoofdonderdeel naar gemeente 

Verzamelstaat regio Rivierenland  

(cliënten 2012) 

Jeugd LVB 
(AWBZ) 

Jeugd- en 
opvoedhulp * 

BJZ, JR 
en JB ** 

Jeugd GGZ 
(Zvw) 

Totaal 
gemeente 

 Buren 92 95 177 567 931 

 Culemborg 76 90 241 567 974 

 Geldermalsen 80 78 162 431 751 

 Lingewaal 31 22 47 66 166 

 Maasdriel 160 70 173 544 947 

 Neder-Betuwe 64 92 197 567 920 

 Neerijnen 37 42 76 222 377 

 Tiel 258 216 500 1.155 2.129 

 West Maas en Waal 56 46 83 318 503 

 Zaltbommel 109 80 191 1.057 1.437 

in regioverband 0 0 54 0 54 

Rivierenland 960 831 1.901 5.494 9.189 

Noot *   : het aantal unieke cliënten bij J&O instellingen 

Noot ** : het aantal cliënten bij BJZ en gemandateerde voogdij-instellingen excl. BJZ-toegangsfunctie 

BMC noemt een tweetal generieke bevindingen die een onzekerheidseffect hebben op de 

betrouwbaarheid van de brongegevens en komt tot de conclusie dat de gegevens een 

betrouwbaarheidspercentage van 90% hebben.  

1. Op de eerste plaats blijkt uit de informatievoorziening dat 428 zorgaanbieders met een 

wisselend aandeel in percentage cliënten en budget bekend zijn.  In de gegevensbronnen is niet 

van al deze zorgaanbieders informatie beschikbaar en daarnaast moet rekening gehouden 

worden met de reële mogelijkheid dat voor dit moment ‘onbekende’ zorgaanbieders ook actief 

zijn in de jeugdzorgregio maar in de informatievoorziening ontbreken. De factor volledigheid is 

daarmee van invloed op de uitkomsten van de data-analyse.  

2. Ten tweede bestaat een grote mate van diversiteit in de manier waarop de 

informatievoorziening is opgebouwd. Met de transitie worden verschillende 

bekostigingssystematiek samengevoegd tot 1 toekomstig jeugdzorgbudget, terwijl 

zorgaanbieders voor historische jaren moeten rekenen met elke afzonderlijke systematiek. In de 

DBC-systematiek wordt bijvoorbeeld gewerkt met een overlopende werkvoorraad, waardoor de 

facturatie van afgesloten DBC’s betrekking hebbend op het vorige jaar pas op een later moment 

in de productie wordt geregistreerd. Het gevolg is dat geen volledige eenduidigheid bestaat in 

de berekeningswijze van de brongegevens en rekening gehouden moet worden met de factor 

juistheid.   

5.1.2 Historisch verbruik Wmo 

In juli heeft AEF een onderzoeksrapport opgeleverd. AEF heeft zich ingezet om inzicht te bieden in 

de feiten en cijfers van de nieuwe taken van de Wmo voor de gemeenten in Rivierenland. In de 
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volgende tabel is te zien welke bedragen werden besteed aan het Persoons Gebonden Budget 

(PGB) en Zorg in Natura (ZiN).  

  PGB (2012) ZiN (2013) Totaal 

Buren  €    284.288  € 949.432  €   1.233.719  

Culemborg  €    415.742  € 1.499.313  €   1.915.055  

Geldermalsen  €    664.737  € 997.176  €   1.661.912  

Lingewaal  €      21.035  € 322.550  €      343.585  

Maasdriel  €    445.727  € 950.215  €   1.395.941  

Neder-Betuwe  €    589.643  € 1.156.655  €   1.746.298  

Neerijnen  €    219.013  € 430.853  €      649.866  

Tiel  €    833.023  € 2.168.299  €   3.001.322  

West Maas en Waal  €    222.158  € 705.439  €      927.597  

Zaltbommel  €    463.091  € 1.173.976  €   1.637.068  

Totaal € 4.158.456 € 10.353.907  €  14.512.363  

In de regio rivierenland werd in 2012/2013 een bedrag van 14,5 miljoen uitgegeven aan zorg in het 

kader van de AWBZ.  

In de volgende tabel is te lezen welke cliënten gebruik maken van ZiN of PGB of een combinatie 

daarvan. 

  PGB + ZiN PGB ZiN Totaal 

Buren 2  28  151  181  

Culemborg 4  58  235  297  

Geldermalsen 8  39  152  199  

Lingewaal 0  5  51  56  

Maasdriel 5  33  141  179  

Neder-Betuwe 11  36  168  215  

Neerijnen 4  19  74  97  

Tiel 9  75  406  490  

West Maas en Waal 1  24  119  144  

Zaltbommel 6  45  187  238  

Totaal 50  362  1.684  2.096  

In regio Rivierenland maken 2.096 cliënten gebruik van de AWBZ. Deze zorg is onder te verdelen 

naar zorgvormen. AEF onderscheidt individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf 

en persoonlijke verzorging en combinaties van deze zorgvormen.  

In hoeverre de gegevens die uit Vektis kunnen worden gedestilleerd een voorspellende waarde 

hebben voor het te verwachten verbruik in 2015 is niet zeker, daarover meer in de volgende 

paragraaf.  
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5.1.3 Conclusies over het historisch verbruik 

Met de beide onderzoeken van BMC en AEF wordt inzicht verkregen in het gebruik in het verleden. 

Voorspellingen over de hoeveelheid gebruik in 2015 bevatten vanzelfsprekend enige onzekerheid. 

Ook de huidige ontwikkelingen zijn van invloed op deze onzekerheid. De decentralisatie is in 

zichzelf een ontwikkeling die van invloed is op het verbruik, omdat de gebiedsteams erop gericht 

zijn om zorg dichtbij de burgers te brengen en tegelijk te sturen op een lagere instroom in de zorg. 

Het effect hiervan is op dit moment lastig te schatten, enerzijds bestaat er de theoretische 

mogelijkheid dat er een toename is in zorgvraag doordat het aanbod dichterbij de burgers wordt 

gebracht, anderzijds is in de huidige pilots te zien dat er minder instroom is in dure zorgvormen 

zoals jeugdbescherming en –reclasseringsmaatregelen. Hoe deze effecten precies uitwerken op het 

zorgverbruik in 2015 is niet te voorspellen. Het historisch verbruik geeft een indicatie van de 

omvang van de verschillende zorgvormen. Op dit moment is dat de beste benadering van het te 

verwachten verbruik en daarmee de beste basis voor het bepalen van de beschikbare budgetten. 

In de volgende paragraaf gaan we nader in op de budgetten, de verdeling ervan en hoe zich dat 

verhoudt tot het historisch verbruik. 

 

5.2 Verwachte situatie 

De meicirculaire geeft zekerheid over de budgetten die per gemeente beschikbaar komen in het 

gemeentefonds. Voor de 10 gemeenten van Rivierenland betekent dat het volgende: 

 Jeugd Wmo 

 Buren €   4.512.751 €   2.448.689 

 Culemborg €   5.409.287 €   3.351.910 

 Geldermalsen €   4.328.284 €   2.702.917 

 Lingewaal €   1.376.927 €      836.416 

 Maasdriel €   4.483.898 €   2.615.997 

 Neder-Betuwe €   4.920.138 €   2.755.827 

 Neerijnen €   2.081.520 €   1.228.301 

 Tiel € 10.845.054 €   4.996.026 

 West Maas en Waal €   2.975.796 €   1.838.747 

 Zaltbommel €   4.321.219 €   2.816.687 

Regio Rivierenland € 45.254.874 € 25.591.517 

Iedere gemeente krijgt de bovenstaande bedragen in 2015 in het gemeentefonds gestort. De 

bedragen maken onderdeel uit van een sociaal deelfonds. Het sociaal deelfonds bestaat uit 

bedragen bestemd voor participatie, Jeugd en Wmo. De bedragen mogen kruislings worden 

besteed op de drie terrein maar niet buiten het domein van die drie. Onderstaand is grafisch 

weergegeven wat de verhouding is tussen de beide budgetten en hoe die verhouding is in de 

verschillende gemeenten. 
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In bovenstaande grafieken is te zien dat de verhouding in de beide budgetten niet sterk verschillen 

per gemeente. In de tabel is echter wel waarneembaar dat er sterke verschillen zijn in absolute 

bedragen. Dit is een gevolg van het aantal inwoners dat gebruik maakt van zorg per gemeente.  

Nu de budgetten per gemeente bekend zijn, kan een doorrekening gemaakt worden naar budgetten 

per zorgvorm per gemeente. In de volgende paragraaf worden de budgetten verdeeld op basis van 

bestaande afspraken, het historisch verbruik of aannames over de verwachte situatie in 2015. 

 

5.3 Verwachte situatie Jeugdwet 

5.3.1 Bestaande afspraken die van toepassing zijn 

Op het gebied van de Jeugdwet zijn landelijk en regionaal afspraken gemaakt die van invloed zijn 

op het te verdelen budget, het betreft de volgende afspraken: 

1. Regionaal transitie arrangement Jeugd 

2. Landelijk transitie arrangement Jeugd 

3. Bureau Jeugdzorg en LWI’s 

4. Nota sturing en bekostiging 
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Ad 1. Regionaaltransitie arrangement Jeugd (RTA) 

In het regionaal transitie arrangement is het volgende afgesproken over de inzet van middelen in de 

regio Rivierenland in 2015. 

Totale budget vóór bezuiniging  100 

Aftrek: 4% rijkskorting (%-age is voorlopig) 

 

samen 

max. 20 

Aftrek: 2% extra uitvoeringskosten gemeenten 

Aftrek: 14% innovatiebudget voor bestaande of nieuwe aanbieders + dekking landelijk 

transitiearrangement
3
.  

(%-age afhankelijk van definitieve hoogte van de rijkskorting, de 3 aftrekposten samen zijn max. 20%) 

Resteert: budget voor bestaande aanbieders  80 

 85% van het budget voor bestaande aanbieders reserveren we voor de individuele 

aanbieders 
68 

       15% van het budget voor bestaande aanbieders reserveren we voor de groep van bestaande 

aanbieders, die naar tevredenheid en naar mogelijkheid transformeren in 2015 
12 

Voorbehouden, waardoor een aanbieder meer of minder dan de bovenstaande 

verdeling krijgt: 

 Cliënten met een PGB hebben vrije keus tussen zorgaanbieders; 

 Cliënten hebben de vrijheid van aanbieder te wisselen; 

 Invloed van vraagontwikkeling: minder vraag betekent dat minder dienstverlening 

wordt afgenomen 

 BJZ, waar indicatie en vrijwillige ambulante dienstverlening vervalt.  

 Voor de zwaarste vormen van zorg in het gedwongen kader kan een andere 

budgetverdeling worden gehanteerd. 

 

 

 

 

 

  

                                                      

3
 Voor een aantal functies van specialistische jeugdzorg worden landelijke inkoopafspraken gemaakt. De VNG 

neemt het initiatief voor een landelijk transitiearrangement. Een landelijk coördinatiebureau sluit namens alle 

gemeenten een raamovereenkomst. Inzetten en bekostigen van zorg gebeurt door de individuele gemeenten. 

Het gaat slechts om een beperkt deel van het budget. Inzicht in de exacte omvang ontbreekt nog.  

Financiële prikkels om te transformeren: 

 Als een bestaande aanbieder goede transformatieresultaten laat zien, kan deze 

meer dan 80% van het budget (vóór bezuiniging) verkrijgen: 80 + 14 = 94 

 Als een bestaande aanbieder zijn mogelijkheden om te transformeren niet benut, 

loopt deze het risico slechts 68% van het budget (vóór bezuiniging) te ontvangen 
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Ad 3. Bureau Jeugdzorg en LWI’s 

De colleges van de 10 gemeenten hebben afgesproken dat BJZ en Landelijk Werkende Instellingen 

(LWI’s) 94% budgetgarantie krijgen als zij SAVE-teams opstarten. Verder is afgesproken dat de 

gemeenten vanaf 1 januari 2015 de huidige toegangstaken van BJZ vorm geven vanuit de lokale 

gebiedsteams.  Voor BJZ bedraagt daardoor de budgetgarantie 79,52% (94% van 84,6%).  

Daarnaast is afgesproken dat Rivierenland de helft van de capaciteit van het AMHK decentraal 

uitvoeren in de SAVE teams. Dit betreft de functies: consult en advies. De 50-50 verdeling is 

indicatief en staat open voor nader onderzoek. 

Ad 4. Nota sturing en bekostiging 

De nota sturing beschrijft het volgende:  

“Het jaar 2015 kenmerkt zich door het continueren van het bestaande. We moeten cliënten hun zorg 

kunnen garanderen. Uiteraard binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Cliënten hebben op 

grond van de wet een overgangsrecht. Veelal blijven we samenwerken met de bestaande 

aanbieders. We nemen de bekostigings- en inkoopvormen over van de huidige financiers. 

Daarbinnen is ruimte en aandacht voor de transformatiedoelen. De gemeente is inkoper en doet dat 

in overleg met de cliënt.” 

En ook: 

In het Regionaal Transitiearrangement Jeugd (RTA) spraken de regiogemeenten af dat de 

bestaande jeugdzorgaanbieders die voldoen aan onze transformatiedoelstellingen in aanmerking 

komen voor een budget voor 2015 van 80% van het beschikbare budget. Het budget kan lager 

worden vastgesteld als de aanbieder niet naar vermogen transformeert. De gemeenten vragen 

daarom aan de bestaande aanbieders hiervoor een korte verantwoording te schrijven waarin zij 

aangeven:  

 Hoe zij zich de afgelopen jaren concreet hebben voorbereid op de transformatie en wat zij 

gaan doen in 2015. Met daarbij speciale aandacht voor scholing voor professionals, 

innovatie in zorgaanbod en methodieken;  

 Hoe zij willen bijdragen aan de transformatiedoelen van de Rivierenlandse gemeenten; 

 Of zij in het zorgproces eigen kracht, empowerment van cliënten/gezinnen inzetten. 
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5.3.2 Budgetverdeling 

De bestaande afspraken uit de vorige paragraaf worden meegenomen in het inkoopproces en de 

consequenties ervan worden vertaald naar de budgetverdeling. 

 

Onderscheid bovenregionaal – regionaal – lokaal  

Op drie niveaus kan aanspraak worden gemaakt op het budget voor de Jeugdwet. Welke 

zorgvormen bovenregionaal, regionaal of lokaal worden ingekocht en/of uitgevoerd wordt 

beschreven in de nota solidariteit. De consequenties daarvan worden vertaald in een tweetal 

budgetten die het regionaal transitiearrangement overstijgen. 

1. AMHK. Op regionaal niveau is afgesproken dat Rivierenland bijdraagt aan het Advies- en 

meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Het betreft hier samenvoeging van het 

steunpunt huiselijk geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Voor de 

budgetverdeling van de Jeugdwet is relevant welk budget er gereserveerd moet worden voor 

het AMHK. Uitgegaan wordt van het bedrag dat Bureau Jeugdzorg voorheen besteedde aan het 

AMK (471.829 euro). Gelet op de budgetgarantie die is afgegeven aan BJZ van 94% (inclusief 

innovatie), hebben we het over een afgerond bedrag van 450.000 euro.  

2. Toegangstaken in de lokale gebiedsteams. Op regionaal niveau is afgesproken dat Rivierenland 

de toegangstaken laat uitvoeren in de gebiedsteams. Ook hier wordt uitgegaan van het bedrag 

dat Bureau Jeugdzorg voorheen besteedde. Dit bedroeg in totaal 890.209 euro. Gelet op de 

rijkskorting die is doorgevoerd, hebben we het over een afgerond bedrag van 850.000 euro.  

Naast deze budgetten zijn reserveringen gemaakt voor die taken die bovenregionaal en lokaal 

worden ingekocht.  

Onderscheid uitvoerings- en zorgbudget 

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Daarvan gaan zij een deel zelf 

uitvoeren in gebiedsteams en er dient een bedrag gereserveerd te worden voor lokale 

uitvoeringskosten. Daarbij valt te denken aan beleidstaken, aansturing/regie, contractmanagement, 

administratie, registratie, automatisering, et cetera. De ambtelijke werkgroep vind een percentage 

van 4% realistisch voor de berekening van de budgetten. Gezien het feit dat in het RTA een 

aanvullend percentage van 2% voor de extra investeringen in het eerste jaar (2015) is afgesproken, 

is de verwachting dat de lokale uitvoeringskosten voor 2015 kunnen worden gesteld op 6%. Ter 

vergelijking: op de landelijke inkoopdag van de VNG is genoemd dat Amsterdam werkt met een 

percentage van 5% voor eigen uitvoering. 

Toepassing van het regionaal transitiearrangement 

In het RTA staat een bedrag voor rijkskorting vermeld. Deze korting is reeds verwerkt in het 

definitieve budget dat bekend is geworden in de meicirculaire. Dit percentage van 4% komt te 

vervallen. Daarvoor in de plaats komt het percentage van 4% voor lokale uitvoeringskosten. 
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Zodoende blijven het budget voor bestaande aanbieders en het innovatiebudget, inclusief LTA, van 

respectievelijk 80% en 14% in takt. 

Kort samengevat leidt de budgetverdeling tot de volgende regionale budgetten voor de Jeugdwet. 

 Voorlopige budgetverdeling Rivierenland  

 Budget Jeugdwet volgens Mei-circulaire € 45.254.874 

   

 Niet beschikbaar voor verdeling  

 AMHK € 450.000 

 Toegangstaken in de lokale gebiedsteams € 850.000 

 Totaal € 1.300.000 

   

 Te verdelen budget:  

6,00% Lokale uitvoeringskosten (4% regulier + 2% extra) € 2.637.292 

3,76% Landelijk transitiearrangement € 1.652.703 

10,24% Innovatiebudget € 4.500.979 

80,00% Budget voor bestaande aanbieders € 35.163.899 

100,00% Totaal € 43.954.874 

 

Van het totale budget gaan de toegangstaken en de uitvoeringskosten naar de gemeenten. Dat 

bedraagt in totaal € 3,5 mio. De resterende € 41,8 mio is bestemd voor de overige activiteiten zoals 

bedoeld in de Jeugdwet. Dat is 1,1% lager dan het historisch verbruik van 2012 (€ 42,2 mio). 

Reservering PGB-budget 

Voor Jeugd LVB is een reservering opgenomen voor burgers die een PGB willen ontvangen. 

Uitgaande van het historisch verbruik kan gesteld worden dat 68% van het AWBZ-Jeugd budget 

wordt besteed in PGB’s. Hierop zijn twee correcties doorgevoerd. De eerste is een gevolg van 

beleidsmaatregelen PGB (fraudebestrijding, aanpassing tarieven naar niveau ZiN en  10-

uursmaatregel) waardoor het macrobudget met 7,5% is gekort. De tweede is het feit dat de 

historische cijfers incorrect zijn op het gebied van PGB’s met de functie verpleging, hiervoor is een 

correctie van 3,5% toegepast. Alles verdisconteerd hebbende is als uitgangspunt gekozen voor een 

verdeling van 39,65% voor Jeugd LVB (ZiN) en 60,35% voor Jeugd LVB (PGB). 

Onder de nieuwe Jeugdwet kunnen cliënten ook hun recht op PGB claimen voor Jeugd GGZ en 

Jeugd- & Opvoedhulp. Deze claim is echter alleen gerechtvaardigd wanneer de cliënt zich 

gemotiveerd op het standpunt stelt dat de ZiN niet passend is in zijn specifieke situatie. De 

gemeenten kunnen  in hun verordening meer ruimte scheppen voor PGB. In Rivierenland is dat niet 

opgenomen in verordeningen voor de komende twee jaar. Het is daarom niet noodzakelijk om een 

dergelijke reservering ook voor JGGz of Jeugd- & Opvoedhulp te maken. 
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5.3.3 Doorvertaling naar budgetten per gemeente 

Voor de inkoop en subsidie is het van belang om te weten welk budget beschikbaar is per gemeente. Dit betreft het breekbudget, afspraken boven dit 

bedrag zijn niet acceptabel. De doorvertaling van het bovenstaande betreft de volgende budgetten per gemeente. 

 Regio BUR CUL GEL LIN MSD NB NR TIEL WMW ZB 

Budget Jeugdwet 
volgens Mei-circulaire 

€ 45.254.874 € 4.512.751 € 5.409.287 € 4.328.284 € 1.376.927 € 4.483.898 € 4.920.138 € 2.081.520 € 10.845.054 € 2.975.796 € 4.321.219 

Niet beschikbaar voor 
verdeling 

Regio BUR CUL GEL LIN MSD NB NR TIEL WMW ZB 

AMHK € 450.000 € 44.873 € 53.788 € 43.039 € 13.692 € 44.586 € 48.924 € 20.698 € 107.840 € 29.590 € 42.969 

Toegangstaken in de 
lokale gebiedsteams 

€ 850.000 € 84.761 € 101.600 € 81.296 € 25.862 € 84.219 € 92.413 € 39.096 € 203.697 € 55.893 € 81.163 

Totaal € 1.300.000 € 129.634 € 155.388 € 124.335 € 39.554 € 128.805 € 141.337 € 59.794 € 311.537 € 85.483 € 124.132 

Te verdelen regionaal 
budget: 

Regio BUR CUL GEL LIN MSD NB NR TIEL WMW ZB 

Lokale uitvoeringskosten 
(4% regulier + 2% extra) 

€ 2.637.292 € 262.987 € 315.234 € 252.237 € 80.242 € 261.306 € 286.728 € 121.304 € 632.011 € 173.419 € 251.825 

LTA (3,96%) € 1.652.703 € 164.805 € 197.547 € 158.068 € 50.285 € 163.751 € 179.683 € 76.017 € 396.060 € 108.676 € 157.810 

Innovatiebudget (10,24%) € 4.500.979 € 448.831 € 537.999 € 430.484 € 136.947 € 445.961 € 489.349 € 207.025 € 1.078.632 € 295.968 € 429.782 

Budget  voor bestaande 
aanbieders 

€ 35.163.899 € 3.506.493 € 4.203.119 € 3.363.159 € 1.069.899 € 3.484.074 € 3.823.041 € 1.617.381 € 8.426.814 € 2.312.250 € 3.357.669 

Totaal € 43.954.874 € 4.383.117 € 5.253.899 € 4.203.949 € 1.337.373 € 4.355.093 € 4.778.801 € 2.021.726 € 10.533.517 € 2.890.313 € 4.197.087 
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Doorvertaling naar zorgvormen: 
 

Gegarandeerde bedragen naar 
zorgvorm / historisch verbruik 

Regio BUR CUL GEL LIN MSD NB NR TIEL WMW ZB 

Jeugd LVB (AWBZ) € 9.228.127 € 920.216 € 1.103.032 € 882.600 € 280.775 € 914.332 € 1.003.288 € 424.452 € 2.211.464 € 606.808 € 881.159 

Jeugd GGZ € 10.896.585 € 1.086.592 € 1.302.462 € 1.042.175 € 331.540 € 1.079.644 € 1.184.683 € 501.194 € 2.611.300 € 716.520 € 1.040.474 

Jeugd- en Opvoedhulp € 9.536.055 € 950.922 € 1.139.839 € 912.051 € 290.144 € 944.842 € 1.036.766 € 438.616 € 2.285.257 € 627.056 € 910.562 

Bureau Jeugdzorg, 
Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering € 5.503.132 € 548.764 € 657.786 € 526.333 € 167.439 € 545.256 € 598.304 € 253.119 € 1.318.792 € 361.866 € 525.473 

Totaal € 35.163.899 € 3.506.493 € 4.203.119 € 3.363.159 € 1.069.899 € 3.484.074 € 3.823.041 € 1.617.381 € 8.426.814 € 2.312.250 € 3.357.669 

Regionale bedragen naar 
zorgvorm / historisch verbruik 

Regio BUR CUL GEL LIN MSD NB NR TIEL WMW ZB 

Jeugd LVB (AWBZ) - ZiN € 2.945.253 € 293.696 € 352.044 € 281.691 € 89.612 € 291.819 € 320.210 € 135.468 € 705.812 € 193.669 € 281.231 

Jeugd LVB (AWBZ) - PGB € 4.482.875 € 447.026 € 535.835 € 428.753 € 136.396 € 444.168 € 487.381 € 206.192 € 1.074.294 € 294.778 € 428.053 

Jeugd GGZ € 6.080.029 € 606.292 € 726.742 € 581.508 € 184.991 € 602.415 € 661.025 € 279.654 € 1.457.042 € 399.801 € 580.559 

Jeugd- en Opvoedhulp € 5.636.055 € 562.019 € 673.674 € 539.046 € 171.483 € 558.426 € 612.755 € 259.233 € 1.350.646 € 370.607 € 538.166 

Bureau Jeugdzorg, 
Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering € 5.503.132 € 548.764 € 657.786 € 526.333 € 167.439 € 545.256 € 598.304 € 253.119 € 1.318.792 € 361.866 € 525.473 

Totaal € 24.647.343 € 2.457.798 € 2.946.082 € 2.357.331 € 749.921 € 2.442.083 € 2.679.674 € 1.133.667 € 5.906.585 € 1.620.720 € 2.353.483 

Bovenregionale en lokale 

reserveringen naar zorgvorm
4
 

Regio BUR CUL GEL LIN MSD NB NR TIEL WMW ZB 

(Bovenregionaal) Jeugd LVB 
(AWBZ)  € 1.800.000 € 179.493 € 215.153 € 172.156 € 54.767 € 178.346 € 195.697 € 82.792 € 431.359 € 118.361 € 171.875 

(Bovenregionaal) Jeugd GGZ € 3.400.000 € 339.043 € 406.400 € 325.184 € 103.449 € 336.875 € 369.650 € 156.385 € 814.789 € 223.572 € 324.653 

(Bovenregionaal) Jeugd- en 
Opvoedhulp € 3.900.000 € 388.902 € 466.165 € 373.005 € 118.662 € 386.416 € 424.010 € 179.382 € 934.611 € 256.450 € 372.396 

(Lokaal) Jeugd GGZ € 1.416.556 € 141.257 € 169.320 € 135.483 € 43.100 € 140.354 € 154.009 € 65.155 € 339.469 € 93.148 € 135.262 

Totaal € 10.516.556 € 1.048.696 € 1.257.037 € 1.005.828 € 319.977 € 1.041.991 € 1.143.367 € 483.714 € 2.520.228 € 691.530 € 1.004.187 

 

                                                      

4
 De budgetverdeling tussen regionaal en bovenregionaal zijn een indicatie op basis van historische gegevens. Nieuwe informatie gedurende het inkoopproces kan 

aanleiding geven tot een verschuiving tussen deze budgetten. 
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5.4 Verwachte situatie voor Wmo 

5.4.1 Bestaande afspraken 

Gemeenten werden geacht voor 1 mei 2014 afspraken te maken over de continuïteit van de 

cliëntondersteuning en het vermijden van frictiekosten bij de MEE-organisaties. VWS, VNG en MEE 

Nederland adviseerden om deze afspraken op het niveau van Jeugdregio’s en voor meerdere jaren 

te maken.  

Om gemeenten een indicatie te geven welke budgetten de MEE-organisaties in 2014 ontvangen, is 

in onderstaande tabel een raming van de budgetten voor cliëntondersteuning voor de MEE-

organisaties op basis van de Regeling subsidies AWBZ opgenomen. Hierbij is tentatief een 

toerekening van het budget van de betreffende MEE-organisaties naar de gemeenten in het 

werkgebied van de MEE-organisatie gemaakt. Daarbij is uitgegaan van een verdeling op basis van 

inwoners (20%) en cliënten MEE per gemeente (80%) met als peiljaar voor de cliëntaantallen het 

jaar 2013, omdat deze verdeling het beste aansluit bij de huidige uitvoering van de 

cliëntondersteuning. De middelen die de MEE organisaties in 2014 ontvangen voor de Integrale 

vroeghulp (IVH) zijn op basis van inwoneraantal toegerekend naar gemeenten en in het overzicht 

opgenomen. 

Deze bedragen worden gereserveerd voor cliëntondersteuning en IVH met twee aanvullende 

punten: 

 In de meicirculaire is gebleken dat het budget cliëntondersteuning en IVH landelijk met 14% 

naar beneden is bijgesteld.  

 De afspraken die gemeenten in Rivierenland reeds hebben gemaakt met MEE. 

MEE 
Client-
ondersteuning 

IVH Totaal 

Totaal 
inclusief 
rijkskorting 
(14%) 

Budget 

garantie  
MEE 
2015 

Bedrag 
MEE 

Resterend 
lokaal voor 
cliënt-
onderst. 

Buren € 267.018 € 2.713 € 269.731 € 231.969 90% € 208.772 € 23.197 

Culemborg € 319.816 € 2.895 € 322.711 € 277.531 85% € 235.902 € 41.630 

Geldermalsen € 219.974 € 2.744 € 222.718 € 191.537 90% € 172.384 € 19.154 

Lingewaal € 85.151 € 1.151 € 86.302 € 74.220 90% € 66.798 € 7.422 

Maasdriel € 222.412 € 2.520 € 224.932 € 193.442 90% € 174.097 € 19.344 

Neder-Betuwe € 251.477 € 2.363 € 253.840 € 218.302 90% € 196.472 € 21.830 

Neerijnen € 109.752 € 1.257 € 111.009 € 95.468 90% € 85.921 € 9.547 

Tiel € 710.223 € 4.366 € 714.589 € 614.547 80% € 491.637 € 122.909 

West Maas en Waal € 162.626 € 1.925 € 164.551 € 141.514 90% € 127.362 € 14.151 

Zaltbommel € 236.920 € 2.819 € 239.739 € 206.176 80% € 164.940 € 41.235 

Totaal € 2.585.369 € 24.753 € 2.610.122 € 2.244.705 86% € 1.924.286 € 320.419 
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5.4.2 Budgetverdeling Wmo 

Voor de verdeling van de Wmo is uitgegaan van de opbouw in het macrobudget, zodat beschikbare 

gelden in de basis worden bestemd waarvoor ze bedoeld zijn. Het macrobudget kent de volgende 

opbouw, voor het gemak hebben we er percentages achter gezet, zodat een doorrekening kan 

worden gemaakt: 

Macro-budget Wmo     

 Nieuw budget vanuit de AWBZ  Uitname tbv 
centrumgemeenten 

Budget gemeenten 

1a Begeleiding en kortdurend verblijf 1.938  1.938 90,18% 

1b Persoonlijke verzorging (5%) 106  106 4,93% 

1c Beschermd wonen (GGZ - C) 1.382 -1.382 0 0,00% 

1d Inloopfunctie GGZ 51 -51 0 0,00% 

1e Overig AWB 244  244 11,35% 

1f Correctie Wlz-overgangsrecht (indicatie 
verblijf/zorg thuis) 

-482  -482 -22,43% 

1g Extramuralisering 2014 - 2015 222  222 10,33% 

1h Groei - volume indexatie (2014: 2,1% en 2015, 
1,4%) 

158 -48 110 5,12% 

1i Nominale indexatie voor loon-en prijsbestelling 
(voorlopig 2014) 

103  103 4,79% 

1j Korting (vast bedrag adhv grondslag 
Regeerakkkoord, op grond bijgestelde 
grondslagen budgetten 1a, 1b en deels 1e) 

-654  -654 -30,43% 

1k Correctie eigen bijdragen -179  -179 -8,33% 

 Subtotaal  nieuw budget vanuit de awbz 2.889 -1.481 1.408 65,52% 

      

 Nieuw budget uit andere bronnen     

2 Budget na afschaffing Wtcg en CER 216  216 10,05% 

3 Budget sociale wijkteams 10  10 0,47% 

4 Budget ondersteuning en waardering 
mantelzorgers 

70  70 3,26% 

5 Budget doventolk 8  8 0,37% 

6 Aanvullende uitvoeringsbudget 42  42 1,95% 

7 Aanvullend budget voor een zorgvuldige 
overgang 

200  200 9,31% 

8 Compensatie begrotingsakkoord 2014 195  195 9,07% 

 Subtotaal nieuw budget uit andere bronnen 741 0 741 34,48% 

      

 Totaal nieuw budget Wmo 3.630 -1.481 2.149 100,00% 

De bedragen 1a-1k betreffen de budgetten bestemd voor inkoop van zorg. Dit kan eventueel 

worden aangevuld met het aanvullend budget voor een zorgvuldige overgang.  

Naast de inkoop van Zorg in Natura dienen de individuele gemeenten ook rekening te houden met 

het feit dat ze verantwoordelijk worden voor de beoordeling, verwerking en vergoeding van 
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declaraties. De zorgadministratie die voorheen werd uitgevoerd door de zorgverzekeraars zal 

moeten worden uitgevoerd door de individuele gemeenten, als dat niet al wordt uitbesteed aan 

kantoor dat die zorg uit handen neemt. Hoe het ook zal worden georganiseerd, er dient een bedrag 

voor te worden gereserveerd voor lokale uitvoeringskosten. Naast de beoordeling en administratie 

van declaraties, kan men bij uitvoeringskosten ook denken aan beleidstaken, aansturing/regie, 

contractmanagement, registratie, automatisering, et cetera. De werkgroep schat de te verwachten 

uitvoeringskosten op 7,5% van het totale budget.  

Als we de percentages uit de verdeling van het macrobudget toepassen op het budget dat 

beschikbaar komt in het gemeentefonds dan zien we de volgende budgetten ontstaan:  

 Voorlopige budgetverdeling Rivierenland Regio 

100,00% Totaal budget € 25.591.517 

 Verdeeld met een bestemming Regio 

10,05% Budget na afschaffing Wtcg en CER € 2.572.251 

0,47% Budget sociale wijkteams € 119.086 

3,26% Budget ondersteuning en waardering mantelzorgers € 833.600 

0,37% Budget doventolk € 95.269 

1,95% Aanvullend uitvoeringsbudget € 500.160 

9,07% Compensatie begrotingsakkoord 2014 € 2.322.171 

25,17% Totaal € 6.442.536 

 Beschikbaar ter verdeling Regio 

65,52% Budget vanuit de AWBZ € 16.767.267 

9,31% Aanvullend budget voor een zorgvuldige overgang € 2.381.714 

74,83% Totaal € 19.148.981 

 Niet beschikbaar voor inkoop bij aanbieders Regio 

 MEE clientenondersteuning & integrale vroeghulp € 2.244.705 

7,50% - Uitvoeringskosten (7,5% van totaalbudget) € 1.919.364 

 Totaal € 4.164.069 

 Beschikbaar voor inkoop bij aanbieders / verdeeld obv historisch verbruik Regio 

28,65% PGB € 4.293.863 

71,35% Zorg in Natura € 10.691.049 

 Totaal € 14.984.912 

Het beschikbare budget voor zorginkoop is afgerond 15 miljoen. Uit een vergelijking met het 

historisch verbruik blijkt dat dit bedrag ongeveer 475.000 hoger is dan het zorgverbruik in de regio in 

2012/2013. Dit betekent dat de zorgaanbieders in het onderhandelingsproces akkoord zullen 

moeten gaan met een gecontracteerde prijs die minimaal 10% lager is dan hun omzet in 2012. Dit 

als gevolg van de kortingen die zijn doorgevoerd met het overhevelen van de AWBZ naar het 

gemeentefonds. 
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5.4.3 Doorvertaling naar budgetten per gemeente 

Voor de inkoop is het van belang om te weten welk budget beschikbaar is per gemeente. Dit betreft het breekbudget, afspraken boven dit bedrag zijn niet 

acceptabel.  

De doorvertaling van het bovenstaande betreft de volgende budgetten per gemeente. 

 

  Regio BUR CUL GEL LIN MSD NB NR TIEL WMW ZB 

100% Totaal budget € 25.591.517 € 2.448.689 € 3.351.910 € 2.702.917 € 836.416 € 2.615.997 € 2.755.827 € 1.228.301 € 4.996.026 € 1.838.747 € 2.816.687 

             

 Verdeeld met een 
bestemming 

Regio BUR CUL GEL LIN MSD NB NR TIEL WMW ZB 

10,05% Budget na afschaffing Wtcg 
en CER 

€ 2.572.251 € 246.122 € 336.907 € 271.675 € 84.070 € 262.939 € 276.993 € 123.459 € 502.160 € 184.816 € 283.110 

0,47% Budget sociale wijkteams € 119.086 € 11.395 € 15.598 € 12.578 € 3.892 € 12.173 € 12.824 € 5.716 € 23.248 € 8.556 € 13.107 

3,26% Budget ondersteuning en 
waardering mantelzorgers 

€ 833.600 € 79.762 € 109.183 € 88.043 € 27.245 € 85.212 € 89.766 € 40.010 € 162.737 € 59.894 € 91.749 

0,37% Budget doventolk € 95.269 € 9.116 € 12.478 € 10.062 € 3.114 € 9.738 € 10.259 € 4.573 € 18.599 € 6.845 € 10.486 

1,95% Aanvullend 
uitvoeringsbudget 

€ 500.160 € 47.857 € 65.510 € 52.826 € 16.347 € 51.127 € 53.860 € 24.006 € 97.642 € 35.936 € 55.049 

9,07% Compensatie 
begrotingsakkoord 2014 

€ 2.322.171 € 222.194 € 304.152 € 245.262 € 75.896 € 237.375 € 250.063 € 111.456 € 453.339 € 166.848 € 255.586 

25,17% Totaal € 6.442.536 € 616.445 € 843.827 € 680.446 € 210.564 € 658.564 € 693.766 € 309.219 € 1.257.725 € 462.895 € 709.087 

             

 Beschikbaar ter verdeling Regio BUR CUL GEL LIN MSD NB NR TIEL WMW ZB 

65,52% Budget vanuit de AWBZ € 16.767.267 € 1.604.353 € 2.196.133 € 1.770.920 € 548.010 € 1.713.971 € 1.805.586 € 804.769 € 3.273.339 € 1.204.726 € 1.845.461 

9,31% Aanvullend budget voor een 
zorgvuldige overgang 

€ 2.381.714 € 227.891 € 311.951 € 251.551 € 77.842 € 243.462 € 256.475 € 114.314 € 464.963 € 171.126 € 262.139 

74,83% Totaal € 19.148.981 € 1.832.244 € 2.508.083 € 2.022.471 € 625.852 € 1.957.433 € 2.062.061 € 919.082 € 3.738.301 € 1.375.852 € 2.107.600 
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Nadere toewijzing van beschikbaar budget ter verdeling. 
 

 Regio BUR CUL GEL LIN MSD NB NR TIEL WMW ZB 

Beschikbaar ter verdeling € 19.148.981 € 1.832.244 € 2.508.083 € 2.022.471 € 625.852 € 1.957.433 € 2.062.061 € 919.082 € 3.738.301 € 1.375.852 € 2.107.600 

            

Niet beschikbaar voor 
inkoop bij aanbieders 

Regio BUR CUL GEL LIN MSD NB NR TIEL WMW ZB 

Cliënt ondersteuning & 
integrale vroeghulp € 2.244.705 € 231.969 € 277.531 € 191.537 € 74.220 € 193.442 € 218.302 € 95.468 € 614.547 € 141.514 € 206.176 

- %-age toegezegd MEE 86% 90% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 80% 90% 80% 

- Budgetgarantie MEE € 1.924.286 € 208.772 € 235.902 € 172.384 € 66.798 € 174.097 € 196.472 € 85.921 € 491.637 € 127.362 € 164.940 

- Lokaal budget cliënt 
ondersteuning € 320.419 € 23.197 € 41.630 € 19.154 € 7.422 € 19.344 € 21.830 € 9.547 € 122.909 € 14.151 € 41.235 

- Uitvoeringskosten (...% van 
totaalbudget) 

€ 1.919.364 € 183.652 € 251.393 € 202.719 € 62.731 € 196.200 € 206.687 € 92.123 € 374.702 € 137.906 € 211.252 

Totaal € 4.164.069 € 415.620 € 528.925 € 394.256 € 136.951 € 389.641 € 424.989 € 187.590 € 989.248 € 279.420 € 417.427 

            

Beschikbaar voor inkoop bij 
aanbieders / verdeeld obv 
historisch verbruik 

Regio BUR CUL GEL LIN MSD NB NR TIEL WMW ZB 

PGB (28,65%) € 4.293.863 € 405.927 € 567.120 € 466.558 € 140.093 € 449.244 € 469.096 € 209.606 € 787.729 € 314.178 € 484.312 

Zorg in Natura (71.35%) € 10.691.049 € 1.010.696 € 1.412.039 € 1.161.657 € 348.809 € 1.118.548 € 1.167.976 € 521.886 € 1.961.324 € 782.254 € 1.205.861 

Totaal € 14.984.912 € 1.416.623 € 1.979.159 € 1.628.215 € 488.902 € 1.567.792 € 1.637.072 € 731.492 € 2.749.053 € 1.096.432 € 1.690.173 
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5.5 Financiële risico’s 

Aan het aanbesteden van de Jeugdwet en Wmo zijn risico’s verbonden zowel inhoudelijk als 

financieel. Wij denken aan de volgende risico's: 

 Autonome toename van het volume in een individuele gemeente. Dit leidt tot een grotere 
aanspraak op het budget dan vooraf was ingeschat 

 Declaraties van PGB zijn hoger dan vooraf was ingeschat 

 Faillissement van een zorgaanbieder, waarna dezelfde zorg tegen een hogere prijs bij een 
andere aanbieder moet worden ingekocht. 

 
Gemeenten 
Rivierenland 

Hoe willen gemeenten omgaan met financiële risico's? 

Geldermalsen Geldermalsen moet het doen met het budget dat van het rijk overkomt. Er zijn geen 
middelen afgezonderd. Wel is € 175.000,- in het bufferbedrag opgenomen om financiële risico's 
op te vangen voor de drie decentralisaties. 

Zaltbommel De gemeente Zaltbommel heeft een reserve in het leven geroepen, dus er hoeft geen 
veiligheidsmarge opgenomen te worden.  

Tiel Het ambtelijk standpunt van Tiel is dat zij voor opvang volume en onvoorzien gebruik wil maken 
van het algemene weerstandsvermogen. In de budgetverdeling hoeft daarom geen rekening te 
worden gehouden met een post risico's.  

Neder-Betuwe Neder-Betuwe heeft een reserve voor de 3D operatie ter hoogte van afgerond € 700.000. De 
gedachte is om hiermee in eerste instantie de risico’s en extra investeringen mee op te kunnen 
vangen. 

Lingewaal Lingewaal heeft geen voorziening of een bestemmingsreserve. In het weerstandsvermogen is het 
risico voor nadelige saldi uit de transities gesteld op € 250.000 met een kans dat dit gebeurt van 
90%. 

Culemborg Culemborg heeft een stelpost ter grootte van € 100.000,- beschikbaar in 2014 voor risico's 
omtrent de transities in het sociale domein. In 2015 loopt dit bedrag op tot € 200.000,- en vanaf 
2016 jaarlijks € 1.000.000,- beschikbaar. 

Buren Buren heeft voor mogelijke risico's een bedrag van € 390.000,- in het weerstandsvermogen 
gereserveerd voor risico's van de transities. 

Neerijnen nnb 

Maasdriel In Maasdriel is een reserve Wmo beschikbaar welke bedoeld is om incidentele financiële 
problemen bij de transities mee op te vangen 

West Maas en 
Waal 

nnb 

 

Het merendeel van de gemeenten geeft aan de risico’s op te vangen in een ander deel van hun 

gemeentebegroting. Het is daarom niet noodzakelijk om een extra buffer in te bouwen in de 

verdeling van de budgetten.  

 

Beslispunt 6 

 Akkoord gaan met de budgetverdeling zoals deze is voorgesteld in deze nota. 
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6. Planning 

In de navolgende tabel staat de planning opgenomen die de regio Rivierenland zal hanteren bij het 

inkopen en subsidiëren van zorg op basis van de Wmo en de Jeugdwet. De planning overschrijdt op 

twee punten eerder vastgestelde/ wettelijke deadlines:  

 eerder is in het door de raden vastgestelde beleidskader sturing, bekostiging en inkoop 

opgenomen dat subsidieaanvragen op basis van het innovatiebudget vóór 1 september 2014 

moeten zijn ontvangen. Om de administratieve lasten van aanvragers te verlagen is besloten de 

deadline gelijk te trekken met de deadline voor het aanvragen van subsidie op basis van de 

andere beleidsregels Jeugdwet. 

 het besluit maatschappelijke ondersteuning schrijft voor dat de colleges rekening houden met de 

continuïteit in de hulpverlening. Colleges dienen daarom drie maanden voor de ingangsdatum 

van een contract de opdracht verleend te hebben. In de planning wordt uitgegaan van een 

opdrachtverlening van twee maanden voor de ingangsdatum van het contract. Dit verschil kan 

worden gemotiveerd doordat aanbieders al eerder zekerheid hebben dat zij zorg mogen blijven 

leveren in de regio. 

Datum Wie Actie 

Dinsdag 15 juli Colleges Besluit nota en vaststellen innovatieregeling en 

subsidieregeling 

Maandag 28 juli Werkgroep Definitief concept bestekken 

Maandag 4 augustus Inkoopbureau Publicatie bestek/ 

innovatieregeling/subsidieregeling 

Maandag 18 augustus Zorgaanbieders Uiterste datum voor het stellen van vragen 

Maandag 25 augustus Werkgroep Nota van Inlichtingen 

Maandag 8 september Zorgaanbieders Deadline indienen offertes/ subsidieaanvragen/ 

transformatieverslag 

Donderdag 9 oktober Stuurgroep Stand van zaken bespreken 

Tot vrijdag 10 oktober Werkgroep(afvaar

diging van 

subwerkgroepen) 

Zorgaanbieders 

Onderhandelingen offertes/ gesprekken 

subsidieaanvragers 

Maandag 13 oktober Werkgroep Doornemen definitieve offertes/ beoordelen 

subsidieaanvragen 
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Datum Wie Actie 

Dinsdag 14 oktober Werkgroep 

(voorzitter) 

Gunningsbesluiten in route besluitvorming 

Dinsdag 21 oktober Colleges Ondertekening contracten 

Uiterlijk 15 december 

(na vaststelling 

subsidieplafond in 

begroting) 

Colleges of 

ambtelijk apparaat 

(afhankelijk van 

mandatering) 

Ondertekening subsidiebeschikkingen 

 

Beslispunt 7 

 akkoord gaan met de planning, zoals voorgesteld in deze nota. 
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7. Beslispunten 

Beslispunt 1 

 Contracten voor ingekochte zorg worden voorbereid  en opgesteld door een regionaal 

onderhandelingsteam; 

 De contracten zullen een duur krijgen van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016; 

 Zorgaanbieders krijgen per gemeente een contract, de contracten zijn voor iedere gemeente 

identiek; 

 Voor iedere gemeente wordt per zorgaanbieder en per prestatie hetzelfde tarief gehanteerd. 

 

Beslispunt 2 

 Contracten voor de ingekochte zorg worden aangegaan middels een onderhandse procedure. In 

deze procedure krijgen alle zorgaanbieders de mogelijkheid een offerte in te dienen, die in 2014 

een contract hebben voor het leveren van zorg die overgaat naar de Wmo of Jeugdwet in één 

van de gemeenten in de regio; 

 Er wordt gemotiveerd afgeweken van het voorschrift uit de Gids Proportionaliteit dat offertes 

worden uitgevraagd bij 2 tot 5 zorgaanbieders. 

 

Beslispunt 3 

 Zorgaanbieders met een jaaromzet van € 200.000 en meer worden geselecteerd voor 

gesprekken over volumes en tarieven, indien de offerte daar aanleiding toe geeft; 

 De overige zorgaanbieders krijgen in beginsel schriftelijk een aanbod op basis van onze 

behoefte en hun offerte. 

 

Beslispunt 4 

 Op regionaal niveau wordt een beleidsregel opgesteld waarin de colleges aangeven op welke 

wijze en onder welke voorwaarde subsidie wordt verleend; 

 Subsidie wordt per gemeente verleend op basis van deze beleidsregel; 

 De raden worden geïnformeerd dat zij in de loop van 2014 verordeningen moeten vaststellen 

om een wettelijke grondslag te creëren. 

 

Beslispunt 5 

 Het nog te besteden innovatiebudget jeugd wordt verdeeld naar 50% regionaal en 50% lokaal; 
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 Voor het verdelen van het innovatiebudget op regionaal niveau, wordt op regionaal niveau een 

beleidsregel opgesteld waarin wordt aangeven op welke wijze en onder welke voorwaarden 

subsidie wordt verleend. 

 

Beslispunt 6 

 Akkoord gaan met de budgetverdeling zoals deze is voorgesteld in deze nota. 

 

Beslispunt 7 

 Akkoord gaan met de planning, zoals voorgesteld in deze nota. 
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Schaalniveau inkoop/ subsidie 

Onderstaande tabel laat zien welke zorgvorm op welk niveau wordt ingekocht.  

Vorm Inkoopniveau 

Verblijf (netwerk)pleegzorg Regionaal 

JeugdzorgPlus Bovenregionaal 

Gesloten psychiatrisch (BOPZ) Bovenregionaal 

Open verblijf 24 uur residentieel, drie milieu 

terreinvoorzieningen 

Bovenregionaal 

(L)VB jongeren ZZP 4 en 5/OBC’s en MFC Bovenregionaal 

Crisis 24 uur residentieel (bedden) Bovenregionaal 

Spoedeisende zorg (crisis) ambulant team Bovenregionaal 

Meldpunt huiselijk geweld Bovenregionaal 

Anonieme hulplijn Landelijk 

Crisisdienst Bovenregionaal 

AMHK Bovenregionaal  

Beschermd wonen (inclusief dagbesteding bij beschermd 

wonen) en Opvang  

Centrumgemeente 

Vrouwenopvang Centrumgemeente 

Maatschappelijke opvang Centrumgemeente 

Zorgtaken samenhangend met maatschappelijke opvang Centrumgemeente 

Huidige landelijke specialismen JeugdzorgPlus: 

a) JeugdzorgPlus voor jongeren onder 12 jaar; 

b) Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie; 

c) Gesloten opname van tienermoeders tijdens 

zwangerschap of met pasgeboren kind. 

Landelijk 

GGZ met een landelijke functie (intramuraal): 

a) Eetstoornissen; 

b) Autisme; 

c) Persoonlijkheidsstoornissen; 

d) GGZ voor doven en slechthorenden; 

Landelijk 
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Vorm Inkoopniveau 

e) Psychotrauma; 

f) Eergerelateerd geweld/loverboys en prostitutie 

Expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties onder 18 jaar. 

a) Eergerelateerd geweld/loverboys en prostitutie 

Landelijk 

Jeugd sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt  

(j-sglvg). 

Landelijk 

Gespecialiseerde diagnostiek, observatie en exploratieve 

behandeling aan (L)VB jeugd GGZ met bijkomende complexe 

problematiek. 

Landelijk 

Forensische jeugdzorg: inzet van erkende gedragsinterventies 

gericht op het verminderen van de recidive bij schorsing 

voorlopige hechtenis, voorwaardelijke veroordeling of 

gedragsmaatregel: 

a) Functional Family Therapy; 

b) Multidimensional Treatment Foster Care; 

c) Multidimensionele Familietherapie; 

d) Multisysteem Therapie; 

e) Ouderschap met Liefde en Grenzen. 

Landelijk 

Voedselweigering bij peuters Landelijk 

Forensisch-medisch onderzoek bij minderjarigen Landelijk 

Specialistische begeleiding van mensen met een zintuiglijke 

beperking 

Landelijk 

Doventolk Landelijk 

Ondersteuning van de pleegzorg (o.a. werving en matching) Regionaal voorbereid en 

ingekocht, bovenregionaal 

afgestemd 

Open verblijf 24 uur residentieel, gezinshuizen Regionaal voorbereid en 

ingekocht, bovenregionaal 

afgestemd 

Jeugdhulp Regionaal 

Begeleiding individueel Regionaal 
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Vorm Inkoopniveau 

Persoonlijke verzorging (begeleiding) Regionaal 

Vervoer door vrijwilligers Regionaal 

Collectief vervoer (huidig AWBZ-vervoer, vraag-afhankelijk 

vervoer) 

Regionaal 

Jeugdbescherming Regionaal  

Jeugdreclassering  Regionaal  

Verblijf deeltijd Regionaal  

Jeugd Specialistische GGZ Regionaal  

JGGZ Dyslexie Regionaal  

Kortdurend verblijf Regionaal 

Begeleiding groep Regionaal 

Toeleiding hulp  Lokaal 

Cliëntondersteuning Lokaal (regionaal gefaciliteerd) 

Informatie & advies Lokaal 

Eerstelijns psycholoog (Jeugd Generalistische Basis GGZ) Lokaal (regionaal gefaciliteerd) 
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Beschrijving productgroep jeugdzorg 

De productgroep jeugdzorg omvat de volgende producten: 

 Verblijf deeltijd residentieel 

In de residentiële jeugdzorg verblijven kinderen en jongeren, op vrijwillige of gedwongen basis, dag 

en nacht buiten hun eigen omgeving. Er bestaan verschillende typen residentiële zorg zoals 

gesloten, besloten en open leefgroepen. Ook zijn er leefgroepen met een deeltijdarrangement - 

waarbij jongeren deels in de groep wonen en bijvoorbeeld in het weekend thuis zijn. 

 Verblijf pleegzorg 

Vorm van jeugdzorg waarbij een kind tijdelijk wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij 

pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een instelling voor pleegzorg. 

 Gezinshuizen 

Kleinschalige vorm van residentiële hulpverlening in een gezinssetting. 

 Jeugdreclassering 

De jeugdreclassering voert strafrechtelijke beslissingen uit in de vorm van toezicht en begeleiding. 

Het doel van begeleiding door de jeugdreclassering is het voorkomen van recidive en/of het 

realiseren van een gedragsverandering bij de betrokken jongere, teneinde participatie en integratie 

van de jongere in de samenleving te bevorderen. 

 Jeugdbescherming 

De jeugdbescherming voert door de kinderrechter opgelegde maatregelen uit ter bescherming van 

kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. De kinderbeschermingsmaatregelen zijn 

geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het opleggen daarvan betekent dat wordt ingegrepen in het 

privéleven van jeugdigen en diens ouders. Dit ingrijpen dient te zijn gericht op het wegnemen van 

de dreiging en met waarborgen omkleed te zijn 

 Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) 

Dit is een samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling. 
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Beschrijving productgroep cliëntondersteuning 

Dit product zal in ieder geval worden geleverd door de MEE-organisaties. Bij deze dienstverlening 

valt te denken aan onder andere de volgende onderdelen: 

 Informatie & advies:  de meest lichte en meest voorkomen de vorm van ondersteuning waarvan 

een sterk preventieve functie uitgaat en daarom gemakkelijk toegankelijk dient te zijn voor 

burgers. MEE -medewerkers hebben een uitstekende kennis van de sociale kaart die van 

belang is voor kwetsbare burgers. 

 Aanvragen & realiseren dienstverlening en zorg   (i.c. toegang ): nadat is vastgesteld óf en zo ja 

wat er door de burger of diens netwerk gedaan kan worden, kan blijken dat de inzet van 

professionele ondersteuning is vereist. Bepaald moet worden van welke aard deze moet zijn. Zo 

licht mogelijk daar waar dat kan en zwaarder (tweede lijn) daar waar dat echt noodzakelijk is. 

 Kortdurende en kortcyclische ondersteuning: Voorbeelden van lichte vormen van ondersteuning 

zijn vormen van praktische ondersteuning, sociaal emotionele ondersteuning en 

opvoedhulp/gezinsondersteuning. De ondersteuning is kort en kent een beperkte intensiteit. 

 Deelname aan lokale netwerkoverleggen. 
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Beschrijving productgroep begeleiding, behandeling en dagbesteding (jeugd 

en volwassenen) 

De productgroep begeleiding, behandeling en dagbesteding is opgebouwd uit de producten die van 

de AWBZ naar de Wmo en Jeugdwet komen. Het gaat dan om de volgende producten 

(onderverdeeld in NZa-prestaties):  

Begeleiding bij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen  
(persoonlijke verzorging) 

nadere toelichting: 

H126 Persoonlijke verzorging PV jonger dan 18 jaar: SOM, LG, ZG, (L)VG, PSY (excl. Palliatieve 
terminale zorg en intensieve kindzorg) 

H127 Persoonlijke verzorging extra PV 18 jaar of ouder ZG, VG, PSY (excl. palliatieve terminale zorg) 

H136 Persoonlijke verzorging zorg op 
afstand aanvullend 

 

H137 Persoonlijke verzorging 
farmaceutische telezorg 

 

     

Begeleiding nadere toelichting: 

H300 Begeleiding Extramurale begeleiding exclusief palliatief terminale zorg en 
intensieve kindzorg 

H150 Begeleiding extra Voor personen met een verblijfsindicatie die ervoor kiezen om dit niet 
intramuraal te verzilveren,  

H152 Begeleiding speciaal 1 (nah) blijft het uitgangspunt van de indicatie leidend voor de decentralisatie. 
Begeleiding in dit verband valt derhalve niet onder de reikwijdte van 
deze offerteaanvraag. 

H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy)  

H301 Begeleiding zg visueel Op landelijk niveau worden inkoopafspraken gemaakt voor de 
specialistische begeleiding van mensen met een zintuigelijke 
beperking. 

H303 Begeleiding zg auditief De landelijke afspraken zijn bindende afspraken tussen alle 
gemeenten en de betrokken aanbieders. 

H302 Begeleiding speciaal 2 (visueel) De landelijk betrokken aanbieders worden uitgesloten van deelname 
aan deze offerteaanvraag, zover het afspraken betreffen die ook in de  

H304 Begeleiding speciaal 2 (auditief) landelijke afspraken worden genoemd. 

H305 Begeleiding zorg op afstand 
aanvullend 

 

     

Behandeling  

H328 Behandeling basis som, pg, vg, lg, 
zg   

nadere toelichting: 

H329 Behandeling gedragswetenschapper   Het betreft uitsluitend Behandeling voor de doelgroep  jonger dan 18 
jaar (L)VG 

H330 Behandeling paramedisch    

H325 Behandeling (j)lvg   De minister heeft besloten de extramurale behandeling voor 
volwassenen en kinderen met een zintuiglijke 

H334 Behandeling IOG (j)lvg   beperking onder te brengen in de Zvw, met uitzondering van de 
onderdelen die betrekklng hebben op het ondersteunen bij het 

H331 Behandeling Families First (j)lvg   maatschappelijk functioneren. Deze onderdelen, begeleiding voor 
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zintuiglijk gehandicapten en de doventolken, zullen overgeheveld 
worden 

H332 Behandeling ZG visueel   naar het gemeentelijk domein (Wmo). 

H333 Behandeling ZG auditief   De Doventolk vormt geen onderdeel van deze offerteaanvraag in 
verband met het besluit  

    om een landelijke regeling voor de doventolk namens alle gemeenten 
onder te brengen bij de VNG 

Nachtverzorging  

H132 Nachtverzorging  

     

Dagbesteding ouderen  

H531 Dagactiviteit basis    

H800 Dagactiviteit som. Ondersteunend    

H533 Dagactiviteit PG    

     

Dagbesteding VG  

H811 Dagactiviteit (begeleiding) VG licht    

H812 Dagactiviteit (begeleiding) VG 
midden   

 

H813 Dagactiviteit (begeleiding) VG zwaar    

H814 Dagactiviteit (begeleiding) VG kind 
licht   

 

H815 Dagactiviteit (begeleiding) VG kind 
midden   

 

H816 Dagactiviteit (begeleiding) VG kind 
zwaar   

 

H820 Dagbehandeling VG kind midden  

     

Dagbesteding LG  

H831 Dagactiviteit (begeleiding) LG licht    

H832 Dagactiviteit (begeleiding) LG 
midden    

 

H833 Dagactiviteit (begeleiding) LG zwaar     

H834 Dagactiviteit (begeleiding) LG kind 
licht   

 

H835 Dagactiviteit (begeleiding) LG kind 
midden   

 

H836 Dagactiviteit (begeleiding) LG kind 
zwaar   

 

     

Dagbesteding ZG auditief  

H851 Dagactiviteit (begeleiding) ZG 
auditief licht   

Uitgezonderd van deze offerteaanvraag zijn de afspraken die op 
landelijk niveau worden gemaakt voor 

H852 Dagactiviteit (begeleiding) ZG 
auditief midden   

specialistische begeleiding van mensen met een zintuigelijke 
beperking 

H853 Dagactiviteit (begeleiding) ZG 
auditief zwaar   

 



 Nota van Inkoop – 12 augustus 2014 

 

6 

H854 Dagactiviteit (begeleiding) ZG kind 
auditief licht   

 

H855 Dagactiviteit (begeleiding) ZG kind 
auditief midden   

 

H856 Dagactiviteit (begeleiding) ZG kind 
auditief zwaar   

 

     

Dagbesteding ZG visueel  

H871 Dagactiviteit (begeleiding) ZG 
visueel licht   

Uitgezonderd van deze offerteaanvraag zijn de afspraken die op 
landelijk niveau worden gemaakt voor 

H872 Dagactiviteit (begeleiding) ZG 
visueel midden   

specialistische begeleiding van mensen met een visuele beperking 

H873 Dagactiviteit (begeleiding) ZG 
visueel zwaar   

 

H874 Dagactiviteit (begeleiding) ZG kind 
visueel licht   

 

H875 Dagactiviteit (begeleiding) ZG kind 
visueel midden   

 

H876 Dagactiviteit (begeleiding) ZG kind 
visueel zwaar   

 

     

Dagbesteding overig  

H891 Dagactiviteit (begeleiding) LVG  

H997 Dagactiviteit LZA kind en jeugd  

F125 Dagactiviteit (begeleiding) LZA    

F129 Inloopfunctie GGZ    

     

Vervoer dagbesteding  

H990 Vervoer 
dagbesteding/dagbehandeling GGZ   

 

H894 Vervoer dagbesteding/dagbeh.GHZ 
extramuraal   

 

H895 Vervoer dagbesteding/dagbeh.GHZ 
rolstoel extram.   

 

H896 Vervoer 
dagbesteding/dagbehandeling kind 
extramura   

 

H803 Vervoer 
dagbesteding/dagbehandeling V&V 

 

     

VPT gehandicaptenzorg VG Jeugd  

V414 1 VG   (excl. dagbesteding)  

V424 2 VG   (excl. dagbesteding)  

V430 3 VG   (excl. dagbesteding, excl. 
behandeling) 

 

V415 1 VG   (incl. dagbesteding)  

V425 2 VG  (incl. dagbesteding)  

V431 3 VG  (incl. dagbesteding, excl.  
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behandeling) 

V432 3 VG  (excl. dagbesteding, incl. 
behandeling) 

 

V433 3 VG  (incl. dagbesteding, incl. 
behandeling) 

 

     

VPT gehandicaptenzorg LVG Jeugd  

V513 1 LVG    

V523 2 LVG    

V533 3 LVG    

V543 4 LVG    

V553 5 LVG    

     

VPT Vervoer dagbesteding  

V902 Vervoer dagbesteding GGZ  

     

VPT Toeslagen  

V978 Toeslag woonzorg GHZ kind  

V979 Toeslag woonzorg GHZ jeugd  

V913 Toeslag dagbesteding GHZ kind - 
licht 

 

V914 Toeslag dagbesteding GHZ kind - 
middel 

 

     

ZZP Kortdurend verblijf   

Z996 Verblijfscomponent kortdurend 
verblijf V&V verblijf niet geïndiceerd 

 

Z992 Verblijfscomponent kortdurend 
verblijf GGZ 

 

Z993 Verblijfscomponent kortdurend 
verblijf GHZ: VG en LG 

 

Z994 Verblijfscomponent kortdurend 
verblijf GHZ: ZG 

 

     

ZZP Opslag inventaris dagbesteding   

Z890 VG Betreft begeleiding binnen beschermd wonen GGZ C >> 
centrumgemeente 

 

De omschrijving van deze prestaties is terug te vinden in de beleidsregels van het NZa. Op de 
volgende pagina’s wordt een meer algemene beschrijving gegeven van de productgroep.  
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Begeleiding 

Het doel van extramurale begeleiding is om mensen met matige of zware beperkingen te 

ondersteunen in hun zelfredzaamheid (begeleiding voor mensen met lichte beperkingen is per 2010 

reeds verdwenen uit de AWBZ). De beperkingen hebben betrekking op het terrein van sociale 

redzaamheid, bewegen en verplaatsen, psychisch functioneren, geheugen en oriëntatie en / of 

probleemgedrag. De functie begeleiding beslaat daarmee verschillende levensgebieden: wonen, 

werken, financiën, zelfzorg, vrije tijd, sociaal netwerk en contacten met instanties. Praktisch gezien 

gaat het vaak om het ondersteunen van mensen op het terrein van structuur en dagritme, maar ook 

bij hulp of overname van taken op het gebied van dagelijks leven, huishouden en administratie. 

Begeleiding omvat door een instelling of natuurlijk persoon te verrichten activiteiten. Begeleiding kan 

zowel individueel als op groepsniveau(dagbesteding) worden gegeven. Bijvoorbeeld: begeleiding bij 

wonen, werken, bezoek aan formele instanties en medische organisatie (individuele begeleiding) als 

zowel arbeidsmatige als niet arbeidsmatige dagbesteding (groepsbegeleiding). 

Begeleiding is beperkt tot personen met matige en ernstige beperkingen op het terrein van de 

sociale redzaamheid, het bewegen en verplaatsen, het psychisch functioneren, het geheugen en de 

oriëntatie, of tot personen die matig of zwaar probleemgedrag vertonen. 

Onderscheid begeleiding en behandeling 

De functie begeleiding omvat het oefenen en inslijpen van de in de behandeling aangeleerde 

vaardigheden en gedrag door het (herhaald) toepassen in de praktijk. Bij begeleiding gaat het om 

het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid. Voor (de begeleiding bij) dit 

oefenen is geen specifieke vaardigheid vereist. 

Van behandeling is sprake als er verbeterdoelen zijn geformuleerd, die op een gestructureerde en 

programmatische manier worden nagestreefd, en waarvoor specifieke deskundigheid is vereist. De 

behandeling is niet alleen op herstel gericht, maar kan ook gericht zijn op voorkomen van 

verergering, waaronder begrepen het leren omgaan met (de gevolgen van) een aandoening, voor 

zover de interventie gestructureerd is, programmatisch is, en zich richt op een specifiek 

behandeldoel. 

Dagbesteding/dagbehandeling 

Dagbesteding (ook dagactiviteit genoemd) en dagbehandeling is een structurele tijdsbesteding met 

een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. 

Onder dagbesteding/dagbehandeling wordt niet verstaan: 

– een reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie wordt geboden; 

– een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke. 

Vervoer 

Voor het vervoer op indicatie is een normbedrag per cliënt per dag beschikbaar. 
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Vervoer bij dagbesteding (begeleiding groep) beoogt het organiseren van vervoer bij deze vorm van 

begeleiding binnen de visie op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het onderdeel vervoer 

heeft uitsluitend betrekking op medisch noodzakelijk vervoer van en naar de 

dagbesteding/behandeling waarop op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

aanspraak bestaat. 

Er wordt aangenomen dat het niveau van het vervoer (inclusief het toezicht) naar de begeleiding 

groep is aangepast aan de inwoner die wordt vervoerd. 

Gekoppeld aan een indicatie voor begeleiding groep is een medische indicatie voor vervoer van en 

naar de dagbesteding. Hier is sprake van als een cliënt niet zelfstandig kan reizen. 

Voor deze cliënten kan per aanwezigheidsdag waarop vervoer naar dagbesteding/dagbehandeling 

plaatsvindt een vergoeding voor vervoer worden afgesproken. Deze vergoeding per dag is voor het 

vervoer van en naar de locatie waar de dagbesteding/dagbehandeling wordt aangeboden. De 

zorgaanbieder zal vervoer altijd moeten aanbieden wanneer dagbesteding wordt aangeboden. 

Begeleiding bij vervoer van thuiswonende naar dagbesteding  

Een zorgaanbieder die dagbesteding levert, moet verantwoord vervoer bieden aan degenen die een 

indicatie hebben gekregen voor vervoer. Als de aard van de problemen van de te vervoeren 

doelgroep naar en van de dagbesteding het nodig maakt dat er een begeleider bij is, is dat de 

verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Voor de benodigde (extra) begeleiding tijdens het 

vervoer van en naar de extramurale dagbesteding bestaat dus geen indicatie voor Wmo-zorg. 

Alleen als er sprake is van specifieke individuele problematiek waardoor te voorzien is dat een 

hulpverlener actief moet kunnen ingrijpen tijdens het vervoer, kan aanvullende Wmo-zorg worden 

geïndiceerd. 

Cliënt gaat met eigen vervoer 

In een aantal gevallen is de geïndiceerde ondanks de indicatie toch in staat om, soms tijdelijk, met 

eigen vervoer (fiets, bromfiets of auto) naar en van de dagbesteding te reizen. In die gevallen kan 

aan de geïndiceerde  een tegemoetkoming in de kosten worden verleend. Dit wordt individueel 

bepaald. 

Kinderen 

Voor kinderen tot twaalf jaar die begeleiding in groepsverband krijgen, kan worden aangenomen dat 

er een medische noodzaak is voor vervoer.  

Vanaf twaalf jaar moet de medische noodzaak voor vervoer worden beoordeeld. 

Geen recht op vervoer 

Als er sprake is van individuele begeleiding of behandeling bestaat geen recht op vervoer op grond 

van de Wmo.  
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Beschrijving productgroep Jeugd GGZ 

De producten die onder de productgroep Jeugd GGZ zullen worden ingekocht zijn: 

 Jeugd specialistische GGZ; en 

 Dyslexie 

 

Jeugd Specialistische GGZ 

Definitie: Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de 
Zorgverzekeringswet, niet zijnde generalistische basis GGZ.5 Doelgroep van deze zorg zijn 0-18-
jarigen. 

 

Producten: 

De producten zoals omschreven in de beleidsregel van de Nza over prestaties en tarieven (zie noot 
2). 

Er zijn verschillende soorten DBC-zorgproducten: 

 initiële DBC’s 

 vervolg DBC’s 

 crisis DBC’s 

 

Het DBC-zorgproduct kan uit verschillende deelprestaties bestaan: 

 behandeling 

 verblijf 

 overige prestaties 

Het gaat dan om de volgende DBC’s: 

Diagnostiek 

007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 

008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 

009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 

162 Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 

307 Diagnostiek - vanaf 800 minuten 

                                                      

5
 Bron: Nza Beleidsregel BR / CU-5103 specialistische GGZ.  
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Productgroepen behandeling kort 

215 Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten 

216 Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten 

217 Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten 

264 Behandeling kort - vanaf 400 minuten 

    

Aandachtstekort- en gedragsstoornissen 

027 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

169 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

030 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

031 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

131 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

170 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

221 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten 

222 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 24000 minuten 

    

Pervasieve stoornissen 

033 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

172 Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

223 Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

038 Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

133 Pervasief - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

173 Pervasief - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

224 Pervasief - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten 

225 Pervasief - vanaf 24000 minuten 

    

Overige stoornissen in de kindertijd 

040 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

041 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

042 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

135 Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

175 Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

226 Overige kindertijd - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

227 Overige kindertijd - vanaf 18000 minuten 

    

Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen 

228 Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 
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229 Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

048 Delirium dementie en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

049 Delirium dementie en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

137 Delirium dementie en overig - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

177 Delirium dementie en overig - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

178 Delirium dementie en overig - vanaf 18000 minuten 

    

Aan alcohol gebonden stoornissen 

051 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

052 Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

053 Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

054 Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

139 Alcohol - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

179 Alcohol - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

180 Alcohol - vanaf 18000 minuten 

    

Aan overige middelen gebonden stoornissen 

056 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

181 Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

059 Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

060 Overige aan een middel - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

141 Overige aan een middel - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

182 Overige aan een middel - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

183 Overige aan een middel - vanaf 18000 minuten 

    

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 

230 Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

184 Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

066 Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

067 Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

068 Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

143 Schizofrenie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

144 Schizofrenie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten 

185 Schizofrenie - vanaf 24000 tot en met 29999 

186 Schizofrenie - vanaf 30000 minuten 

    

Depressieve stoornissen 

231 Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 
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232 Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

233 Depressie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

234 Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

235 Depressie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

146 Depressie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

187 Depressie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten 

188 Depressie - vanaf 24000 minuten 

    

Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 

189 Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

236 Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

190 Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

087 Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

148 Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

191 Bipolair en overig - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

192 Bipolair en overig - vanaf 18000 minuten 

    

Angststoornissen 

237 Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

238 Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

239 Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

193 Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

194 Angst - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

150 Angst - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

195 Angst - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten 

196 Angst - vanaf 24000 minuten 

    

Restgroep diagnoses 

242 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

203 Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

118 Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

119 Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

156 Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

204 Restgroep diagnoses - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

205 Restgroep diagnoses - vanaf 18000 minuten 

    

Persoonlijkheidsstoornissen 

121 Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten 
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206 Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

243 Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

207 Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

208 Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

158 Persoonlijkheid - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

209 Persoonlijkheid - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten 

244 Persoonlijkheid - vanaf 24000 tot en met 29999 minuten 

245 Persoonlijkheid - vanaf 30000 minuten 

    

Somatoforme stoornissen 

246 Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

247 Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

248 Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

249 Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

250 Somatoforme - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

251 Somatoforme - vanaf 12000 minuten 

    

Eetstoornissen 

252 Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

253 Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

254 Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

255 Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

256 Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

257 Eetstoornis - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

258 Eetstoornis - vanaf 18000 minuten 

    

Overige prestaties 

  Beschikbaarheidscomponent crisis (BCC) 

  Elektronconvulsie therapie (ECT) 

  Verblijf zonder overnachting (VZO) 

  Ambulante Methadonverstrekking 

  Onderlinge dienstverlening 
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Dyslexie 

Definitie: De zorg inhoudende diagnostiek en behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie bij 
kinderen van zeven jaar en ouder die basisonderwijs volgen en die wordt verricht conform het 
Protocol ‘Dyslectie, diagnostiek en behandeling’(Blomert 2006).6 

Dyslexie bestaat uit de volgende producten: 

Dyslexiezorg (EED) 

Diagnostiek 

007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 

008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 

009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 

162 Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 

163 Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 

262 Diagnostiek - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten 

263 Diagnostiek - vanaf 1800 minuten 

  

Overige stoornissen in de kindertijd 

040 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

041 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

042 Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

135 Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

175 Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

226 Overige kindertijd - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten 

227 Overige kindertijd - vanaf 18000 minuten 

  

 

Bestuurlijk akkoord 

In het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013 – 2014 zijn afspraken gemaakt over het versterken 

van de huisartsenzorg en het ontwikkelen van een Generalistische Basis GGZ om kwaliteit en 

kostenbeheersing te waarborgen. Die kostenbeheersing moet tot stand komen door een 

vermindering van het beroep op Specialistische GGZ.  

De uitgangspunten in het Bestuurlijk Akkoord komen overeen met de visies van de gemeenten. Niet 

alleen gaat het om vermindering van het gebruik van relatief dure zorg, maar vooral ook om het 

versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid en kleine problemen klein houden. Om de 

huisartsenzorg te versterken wordt veel belang gehecht aan de POH-GGZ (praktijkondersteuner) en 

                                                      

6
 Bron: Nza Beleidsregel BR / CU-5107 dyslexie. 
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het verbeteren van consultatie- en diagnostiekmogelijkheden vanuit de GGZ ten behoeve van de 

huisarts.  

Verwijzen leidt daarmee niet meer automatisch voor de huisarts tot het uit het zicht verdwijnen van 

de patiënt. Ook dit vertoont sterke overeenkomsten met de wijze waarop de lokale teams in de 

wijken gaan functioneren. Bij twijfel aan de aard en ernst van de problematiek moet gebruik kunnen 

worden gemaakt van diagnostische mogelijkheden in de Generalistische Basis GGZ en kunnen 

deskundigen worden “ingevlogen”.  

Vanuit het perspectief van de GGZ kunnen de huisarts/POH-GGZ en de lokale teams op dezelfde 

lijn worden geplaatst; eerste lijn’s zorg en poortwachterschap. 

 

Ontwikkeling Specialistische GGZ 

De gemeenten zetten in op verschuiving van Specialistische GGZ (SGGZ) naar de Generalistische 

Basis GGZ (GBGGZ) conform het Bestuurlijk akkoord door herverdeling van middelen. 

Ondersteuning bieden de gemeenten het liefst extramuraal in de omgeving van school en ouders. 

Er is afgelopen jaren gestuurd door de overheid en zorgverzekeraars op verkorting van de 

behandelduur en de ligduur. Om deze beweging door te zetten wil opdrachtgever inzetten op 

effectievere, efficiëntere en integrale zorgprogramma’s door een betere bepaling van de 

zorgbehoefte en door een verbeterde match tussen zorgvraag en de geboden zorg. 

 

Gebiedsteams en het Regionale Expert Netwerk 

De gemeenten streven ernaar dat de juiste zorg op het juiste moment wordt geboden. Om 

jeugdigen met psychiatrische problematiek tijdig op te kunnen sporen en te voorkomen dat 

jeugdigen onnodig worden doorverwezen naar de JGGZ of juist onmiddellijk te kunnen verwijzen 

omdat vermoedens van psychiatrische klachten aanwezig zijn, zullen de lokale gebiedsteams 

moeten kunnen beschikken over psychiatrische expertise. Dit kan in de individuele gemeente op 

verschillende wijzen worden ingevuld. Regionaal wordt op dit moment het Regionale Expert 

Netwerk (REN) ontwikkeld. Het REN is een hulplijn voor consultatie en advies van specialisten aan 

de gebiedsteams met als doel betere zorg tegen minder kosten.  

 

Aansluiting op regulier en speciaal onderwijs 

Scholen moeten per 1 augustus 2014 Passend Onderwijs invoeren. De Samenwerkingsverbanden 

van de schoolbesturen in de gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Gemeenten en 

Samenwerkingsverbanden streven naar een naadloze aansluiting van jeugdhulp op scholen voor 

Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en Middelbaar 

Beroepsonderwijs. Uitgangspunt voor het regulier onderwijs is dat het aanbod van de lokale teams 

en waar nodig aanbod uit de GGZ de zorgbehoeften van de leerlingen en ouders dekken. 
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In het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs - (V)SO- zitten (vaak zeer specifieke) zorg en onderwijs dicht 

bij elkaar. Afstemming met het onderwijs vraagt hier veel aandacht, in het bijzonder voor die 

groepen waar onderwijs en zorg zeer nauw op elkaar aansluiten en soms in elkaar overlopen (soms 

zit een leerling tijdelijk alleen in zorg”, soms deels ook in onderwijs) Dit is bijvoorbeeld bij cluster 3 

(meervoudig gehandicapte leerlingen) het geval. Binnen de scholen voor (V)SO bepaalt de 

Commissie van Begeleiding (CvB) de inzet van zorg. Een medewerker van de lokale teams maakt 

deel uit van deze CvB en is de formele verwijzer naar zorg die de gemeenten financieren. Voor de 

doelgroepen van het (V)SO moet continuïteit van de zorg gegarandeerd worden, voor zowel 

individuele als specifieke groepgerichte programma’s door het reeds bestaande aanbod voort te 

zetten. 

 

Voortzetten productontwikkeling en innovatie 

De afgelopen jaren zijn in aanloop naar de transitie verschillende initiatieven genomen op het 

gebied van integrale zorg en onderlinge samenwerking en nieuwe producten. De gemeenten 

beogen deze initiatieven in 2015 te continueren en beschouwen deze voor dat jaar als innovatie. 

Met name wordt hier gedacht aan de ontwikkelingen rondom eHealth en wijkgerichte zorg. De 

gemeenten verwachten van zorgaanbieders verdere doorontwikkeling in 2015 van de reeds in gang 

gezette initiatieven met betrekking tot eHealth en wijkgerichte zorg. 

 

eHealth 

eHealth wordt gedefinieerd als het gebruik van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te 

ondersteunen of te verbeteren. eHealth wordt ingezet ter vervanging, vereenvoudiging en 

verbetering van bestaande zorg en niet als toevoeging van extra zorg. De reguliere toepassing van 

eHealth draagt bij aanbetaalbare, toegankelijke zorg van hoge kwaliteit en meer eigen regie voor 

patiënten. De gemeenten vinden het van belang dat met de komst van de Generalistische Basis 

GGZ vormen van e-Health ook daar worden toegepast. 

 

Wijkgerichte zorg 

De regio/wijk krijgt in de toekomst in de zorg een steeds centralere plek; om cliënten te helpen hun 

eigen leven te leiden in hun eigen woonomgeving is het van belang dat de zorg 

herstelondersteunend aansluit bij de lokale leefomgeving van de patiënt en de relevante partijen in 

de nabijheid van de cliënt zo goed mogelijk met elkaar samenwerken ter ondersteuning van de 

cliënt. De partijen waar het dan om kan gaan zijn o.a.: huisarts, GZ-psycholoog (GBGGZ), 

wijkverpleegkundige, de SGGZ, de gemeente, verslavingszorg, onderwijsinstellingen, 

welzijnsorganisaties, maatschappelijk werk en – iets verder weg wellicht – de werkgever, het 

verenigingsleven en de politie. In het algemeen werken de ketenpartners in het zorglandschap 

relatief onafhankelijk van elkaar. Hierdoor kan coördinatie van de zorg tekortschieten en kunnen 

voor de burger enerzijds lacunes en anderzijds overlap in de zorg ontstaan. Zorgverzekeraars zijn 

de afgelopen jaren meer gaan sturen op integrale, samenhangende en vraaggerichte zorginkoop. 
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Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij de ambities van de gemeenten. De gemeenten willen deze 

ontwikkeling in 2015 verder doorzetten.  

 

Crisiszorg 

Van alle vormen van crisis in de jeugdzorg is de psychiatrische crisis degene die de meest 

specialistische zorg vraagt. Alvorens er tot een (al dan niet vrijwillige) psychiatrische crisisplaatsing 

kan worden overgegaan dient er altijd een psychiater geconsulteerd te worden die een beoordeling 

doet. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de psychiatrische crisiszorg de gedwongen 

psychiatrische opname. Bij de mogelijke totstandkoming van het nieuwe AMHK met een 

crisismeldpunt zal de JGGZ daarom een prominente plaats moeten krijgen. Op het moment dat het 

AMHK/crisismeldpunt operationeel is, moet bezien worden op welke wijze aanbieders, voor wat 

betreft hun eigen cliënten, daarbij aansluiten. 

 

FACT Teams 

FACT Teams zijn breed samengestelde multidisciplinaire wijkteams. FACT richt zich op de groep 

mensen met langdurige of blijvende ernstige psychiatrische aandoeningen buiten het ziekenhuis. 

Deze teams werken met twee werkwijzen: 

 individuele begeleiding door een casemanager voor stabiele patiënten. Patiënten krijgen 

ondersteuning bij rehabilitatie en herstel. 

 intensieve begeleiding door het hele team voor patiënten die onstabiel zijn of in een crisis 

dreigen te raken. 

 

Afname dwang & drang 

Het aantal separaties en afzonderingen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is de afgelopen 

jaren al aanzienlijk afgenomen. Het dwang- en drangtraject (Argus-registratie) heeft hierbij een 

belangrijke rol gespeeld. Om te zorgen dat deze trend wordt voortgezet en het toezicht van 

dwangmaatregelen wordt versterkt, zijn in de Geestelijke Gezondheidszorg verschillende acties 

ingezet. Gemeenten zullen ook bij de inkoop van klinische zorg aandacht besteden aan het blijvend 

investeren in het verminderen van het aantal separaties en afzonderingen en in de kwaliteitszorg 

horende bij de eventuele noodzakelijke dwang- en drang toepassingen. 
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Beschrijving productgroep Kortdurend verblijf 

Het doel van het kortdurend verblijf  (logeeropvang in het kader van respijtzorg) 

Ontlasting van de perso(o)n(en) die gebruikelijke zorg of mantelzorg levert. 

Het doel is het overnemen van het permanent toezicht op de geïndiceerde ter ontlasting van de 

gebruikelijke zorger of mantelzorger. Het overnemen van permanent toezicht kan bijvoorbeeld 

noodzakelijk zijn bij (dreigende) overbelasting van ouder(s), partner of andere huisgenoten in de 

thuissituatie. Het verblijf is hier dus te karakteriseren als logeren als aanvulling op het wonen in de 

thuissituatie en niet als wonen in een instelling voor het grootste deel van de week. 

Kortdurend verblijf omvat logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week, 

gepaard gaande met persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding voor een persoon met een 

somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of een verstandelijke, 

lichamelijke of zintuiglijke handicap, indien de persoon aangewezen is op permanent toezicht.  

Het gaat om een product waar slechts een klein aantal cliënten gebruik van maakt. 
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Jeugd Generalistische Basis GGZ 

Definitie: Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de 

Zorgverzekeringswet, niet zijnde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. De zorg in het 

kader van de Basis GGZ omvat in elk geval de eerstelijnspsychologische zorg en een deel van de 

populatie uit de huidige gespecialiseerde GGZ.7 Doelgroep van deze zorg zijn 0-18-jarigen.  

Er zijn vijf prestaties die onder deze productgroep vallen8: 

1. Basis GGZ Kort (BK)  

Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, 

een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten. 

2. Basis GGZ Middel (BM) 

Dit product is voor cliënten met problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot 

matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten 

beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld. 

3. Basis GGZ Intensief (BI) 

Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig 

risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten 

beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld. 

4. Basis GGZ Chronisch (BC)   

Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van 

een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGGZ achter de rug en is er 

veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bijvoorbeeld 

behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorg gerelateerde preventie en zorgcoördinatie. 

Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven. 

5. Transitieprestatie 

De transitieprestatie is voor patiënten die terugverwezen worden omdat ze niet in de Basis GGZ 

thuishoren of voor declaratie van eerstelijnspsychologische behandelingen waarvan in 2013 al 

minimaal 3 sessies hebben plaatsgevonden.  

 

                                                      

7
 Bron: Nza Beleidsregel BR / CU 5091 generalistische basis GGZ. 

8
 Bron: Generalistische Basis GGZ, verwijsmodel en productbeschrijvingen, Bureau HHM 
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 Nota van Inkoop – 12 augustus 2014 

 

 

Deze productgroep wordt op lokaal niveau ingekocht, omdat de expertise en de zorgaanbieders op 

lokaal niveau aanwezig zijn. De zorgaanbieders, inclusief de vrij gevestigden, geven aan dat het 

onwenselijk is wanneer de Jeugd Generalistische Basis GGZ op een ander niveau wordt ingekocht 

dan de Jeugd Specialistische GGZ. Daarom is ervoor gekozen deze productgroep lokaal in te 

kopen, maar dit regionaal te faciliteren, waardoor de zorgvormen zo veel mogelijk op elkaar 

aansluiten. 

 


