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Aanwezig: 

Metggz Katja Derkx en Marina Rovers 

Bijzonder jeugdwerk Geert Boumans 

AltraCura Annemie Heuvelmans 

gemeente Venray Mariska Boon 

gemeente Venray Elleke Raedts 

MGR Getty Schuiling 

 

Achtergrond voorstel 

Voor mensen die over zijn gegaan van beschermd wonen naar zelfstandig wonen met begeleiding, is 

begeleiding tijdens kantoortijden niet altijd passend. In 2017 hebben de gemeenten hier al eens in 

een ontwikkeltafel met aanbieders van begeleiding individueel naar gekeken. In eerste instantie 

dachten de gemeenten aan de niet-ORT tijden: maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 20.00 uur. 

In overleg met de aanbieders zijn toen de tijden uitgebreid tot 22.00 uur, is de zaterdag geschrapt en 

is ook onplanbare begeleiding toegevoegd. 

 

Virtuele ontwikkeltafel  

Er heeft in 2017 geen besluitvorming over het voorstel plaatsgevonden. Daarom is het in 2019 

opnieuw in procedure gebracht. In april 2019 is het voorstel voor een tweede keer aan een virtuele 

ontwikkeltafel voorgelegd. 

 

De virtuele reacties spitsen zich toe op: 

 de uren van 20.00 uur tot 22.00 uur; 

 de planbare en onplanbare zorg. 

 

Fysieke ontwikkeltafel 

20.00 - 22.00 uur 

Aanbieders wijzen erop dat zij hun medewerkers na 20.00 uur een onregelmatigheidstoeslag moeten 

betalen. Hier is geen rekening mee gehouden in het tarief. De tafel erkent dit probleem en wijzigt de 

tijden in het voorstel in 7.00 - 20.00.  

 

(On)planbare zorg 

De tekst van het voorstel werkt bij aanbieders de indruk dat niet de complexiteit van de zorg, maar 

de planbaarheid van de zorg het criterium is voor verschil tussen de doelgroepen basis en 

gespecialiseerd. Dit is niet de bedoeling van de gemeenten. Ze willen slechts aangeven dat zowel 

planbare als onplanbare zorg onderdeel uitmaken van de dienstverlening. De tafel vervangt de zin 

over de planbare en onplanbare zorg en sluit aan bij de bewoordingen die bij begeleiding basis 

worden gebruikt: de aanbieder levert naast planbare verzorging, ook oproepbare verzorging, binnen 

een redelijke tijd.  

 

Deze onderdelen worden aangepast in het voorstel. De bijlage bij dit verslag geeft alle ontvangen 

virtuele input weer en de reacties daarop van de ontwikkeltafel. 

 



Bijlage 

bij verslag ontwikkeltafel Aanscherping begeleiding individueel gespecialiseerd 27 aug 2019 

 

 

OVERZICHT VIRTUELE INPUT MET REACTIE ONTWIKKELTAFEL 

 

Regionaal Autisme Centrum 

Op hoofdlijnen kunnen wij ons vinden in de aanscherping van de productbeschrijving. Echter is ons 

inziens in de totstandkoming van de tarieven geen rekening gehouden met ORT 

vergoeding/bereikbaarheidsdienst na 20.00. Deze zal derhalve eerst moeten worden 

verdisconteerd in het tarief. Bij ons wordt de zorg binnen dit product geleverd tussen 7.00 en 20.00. 

 De tijden worden aangepast naar 7.00 - 20.00 uur 

 

PGZ 

We zien mogelijke overlap tussen het ontwikkelen van de genoemde bereikbaarheidsdienst en de 

discussie die we vanuit de BW aanbieders hebben met Venlo inzake het 'kansendossier' en de 

inrichting van een vangnet voor 'verwarde personen'. Maar ook de samenhang met huisartsenpost 

en crisisdienst moet hierin betrokken worden. Er zijn veel actoren naast elkaar actief in de uren 

tussen 22.00uur en 7.00uur (of zoals meestal genoemd de ANW tijden) om een relatief beperkt 

aantal vragen op te vangen. De structuur zo eenvoudig mogelijk maar ook herkenbaar mogelijk 

inrichten is zeer belangrijk. 

 Dit heeft de gemeentelijke aandacht, en wordt op een later moment opgepakt in de 

beschikbaarheidsfunctie.  

 

Stichting Proteion Groep 

Klopt het dat het voorstel naast voor cliënten beschermd wonen ook van toepassing is voor de 

ambulante cliënt die begeleiding individueel gespecialiseerd ontvangt van aanbieder die geen 

beschermd wonen levert? Kunnen wij deze prestatie incidenteel (bijv. crisissituatie) in weekend 

leveren? 

 Nee. 

 

Kan een aanbieder zonder eigen beschikbaarheidsvoorziening met deze aanscherping begeleiding 

gespecialiseerd blijven leveren voor ambulante cliënten (niet zijnde cliënten beschermd wonen)? 

 Ja. 

 

Stichting Gehandicaptenzorg 

De complexiteit van de zorg maakt het verschil tussen de doelgroepen basis en gespecialiseerd bij 

Begeleiding Individueel. Niet of de zorg planbaar of onplanbaar is. Het spreekt voor zich dat de 

(on)planbare zorg binnen de gestelde tijden wordt uitgevoerd. Ondanks dat het in de praktijk niet 

vaak voorkomt, willen wij wel de mogelijkheid hebben, in geval van een crisissituatie, uren te kunnen 

verantwoorden in het weekend. In die gevallen is o.i. een specialistisch tarief aan de orde. Na de 

interventie zal direct contact worden gezocht met de desbetreffende gemeente. 

 Er wordt aangesloten bij de bewoordingen bij begeleiding individueel basis: de aanbieder 

levert naast planbare verzorging, ook oproepbare verzorging, binnen een redelijke tijd.  

 



MET ggz 

MET ggz wil hierbij reageren op het concept voorstel ‘aanscherping van Begeleiding individueel 

gespecialiseerd'. Wij hebben herhaaldelijk in meerdere overleggen duidelijk aangegeven, conform 

eisen, dat: 

- Begeleiding individueel (BGI) (ambulante zorg) wordt gegeven binnen kantooruren. 

- en dat de 24/7 bereikbaarheidsdienst alleen beschikbaar is voor Verblijf cliënten en niet voor 

ambulante cliënten. 

De cliënt die zowel BGI basis als BGI gespecialiseerd nodig heeft, kan er op rekenen dat de aanbieder 

naast planbare begeleiding, indien noodzakelijk, ook oproepbare begeleiding levert, binnen redelijke 

tijd (binnen kantoortijden), niet 's avonds of 's nachts. De aanscherping dat bij BGI gespecialiseerd 

regelmatig gebruik wordt gemaakt van planbare en onplanbare zorg strookt niet met de inhoud van 

de benodigde zorg. Het verschil tussen basis en gespecialiseerd bij BGI voor de doelgroep met 

(langdurige) psychische en psychiatrische stoornissen zit in de complexiteit van de zorg en niet in het 

feit of het planbare of onplanbare zorg is. In de OT kostprijzen die in 2018 heeft plaatsgevonden, is 

het verschil tussen planbare en onplanbare zorg, en het uitbreiden van BGI buiten kantoortijden, en 

de consequenties daarvan, niet ter sprake geweest. Daar is zelfs aangegeven dat er geen sprake is 

van ORT (wat wil zeggen dat alle zorg tussen 7.00 en 20.00 wordt geleverd). MET ggz is dan ook niet 

akkoord met het uitbreiden van BGI gespecialiseerd. MET ggz ziet de aanscherping van het product 

BGI gespecialiseerd in de inhoud van de zorg (complexiteit), niet in de uitbreiding van de tijden en 

niet in het regelmatig gebruik maken van onplanbare zorg. Wij zijn van mening dat een aanscherping 

van een product zoals nu voorgesteld, consequenties heeft voor de kostprijs van het product. 

Hiermee is nu tijdens de OT kostprijzen 2019 geen rekening gehouden. 

 De tijden worden aangepast naar 7.00 - 20.00 uur 

 Er wordt aangesloten bij de bewoordingen bij begeleiding individueel basis: de aanbieder 

levert naast planbare verzorging, ook oproepbare verzorging, binnen een redelijke tijd.  

 

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid 

Wij staan positief ten opzichte van het voorstel aanscherping Begeleiding Individueel 

Gespecialiseerd. 

 


