
Ontwikkeltafel praktische knelpunten, bijeenkomst 1 en 2 

In de eerste twee bijeenkomsten hebben we de geïnventariseerde punten besproken en verduidelijkt. Vervolgens hebben we per punt aangegeven of dit een prioriteit (iets 

wat we willen prioriteren en ook wat uitdenkwerk/uitzoekwerk kost), een quick win (iets wat we op willen pakken, omdat dit snel geregeld is) is of een punt is wat we niet 

binnen deze ontwikkeltafel willen oppakken. Vervolgens hebben we aangegeven wie hiermee aan de slag gaat. Tijdens de volgende bijeenkomst bespreken we de input per 

punt, waar de subgroepen mee aan de slag zijn gegaan. 

 

 Input van toegang, backoffice, beleid en aanbieders voor ontwikkeltafel praktische 

knelpunten 

Prioriteit, Quick  

win, Niet oppakken 

binnen deze OT 

Wie doet dit? 

 Afspraken termijnen/verwachtingen richting gemeenten   

1 Afspraak 9 werkafspraken: Termijnen voor backoffices gemeenten en aanbieders toevoegen (hoe lang 

mogen ze doen over).  

Termijn 301, termijn verlenging (cliënt moet 8 weken van tevoren melden, dan moet gemeente dit ook 

waar kunnen maken) 

Termijn vastleggen: Voortijdig stoppen moet de gemeente tijdig verwerken anders kan de cliënt niet 

uitgeschreven worden (307/308-berichten)  

Q Peter maakt voorstel.  

Legt dit voor aan werkgroep Back office 

en deze werkgroep 

2 Programma van eisen, eis A3 tm A6: Goed kijken naar cluster van 4 eisen. O.a. Aanbieder werkt volgens 

1G1P1R. Wat betekent dit concreet?  

Alle levensgebieden, is dit concreet genoeg?  

Formuleringen = Quick win.  

Inhoud hoort bij toegang/netwerksamenwerking.  

Hier ook eenduidig mee om gaan binnen alle gemeenten. 

Q 

+ Oppakken binnen 

toegang en 

netwerksamenwerking 

Peter maakt voorstel,  

samen met Esther/Susan 

- Programma van eisen, eis A5: Wat verwachten we van de samenwerking tussen gemeenten en 

aanbieder? (ook in het kader van de AVG), Uitgaan van samenwerking.  

N 

O.a. bij toegang en 

netwerksamenwerking 

 

- Er zijn een aantal gemeenten waar achterstand is met betrekking tot het verwerken van verlengingen. 

Hierdoor komt het met het regelmaat voor dat wij begeleiding doorleveren zonder indicatie, in afwachting 

van het leefzorgplan en het 301-bericht, ondanks dat er door cliënten tijdig gemeld is. Wmo en jeugd. 

N 

Neerleggen bij 

backoffices 

 

- Binnen de gemeenten wordt soms wisselend omgegaan met vernieuwingen en afspraken, zoals het 

matchingsgesprek. Dit maakt dat extra afstemming en overleg over de verwachtingen hiervan soms 

nodig is. Beter afstemmen op elkaar. 

N 

Hoort bij toegang 

 

- Signaal voor gemeente Venlo: de administratieve handelingen rondom het 315-bericht vertragen het 

proces. We krijgen veelal van de sociale wijkteamleden een verzoek om een cliënt op te pakken (en niet 

via de burger zelf). 99% Van de aanmeldingen kan via de telefoon beoordeeld worden of dit een cliënt 

voor ons is. De intake en het “verzoek om toewijzing” (315-bericht) is dan overbodig. Eerder in het proces 

kan een toekenning gedaan worden. De cliënt kan sneller opgepakt worden en het scheelt 

administratieve handelingen, die ook veel tijd in beslag nemen.  

N 

Bij Venlo neerleggen 

 

 Berichtenverkeer/facturering   



3 Werkafspraken: Eruit halen dat verwijzer op factuur moet staan. Dit moet juist in 315.  Q Peter 

4 Werkafspraken, afspraak 9: daar staat de jeugdbepaling (gecertificeerde instelling) niet bij (zou wel 

moeten). 

Q 

 

Peter 

5 Opnemen ‘losse nieuwsmailings’ als bijlagen bij de Werkafspraken: 

 nieuwe indicaties GGZ 

 verlenging indicaties GGZ 

 dyslexie 

 315-berichten 

 303-berichten 

 uniform berichtenverkeer Jeugd en Wmo 

(Goed kijken naar plek van deze afspraken, al dan niet als bijlage) 

Bij nieuwe mailings van de MGR duidelijk het belang benoemen. Denk hierin aan OT-proces. 

Q Peter 

6 Op eerder verzoek van diverse aanbieders: voorstel is keuze te maken voor facturering per maand i.p.v. 

per 4 weken voor Jeugd, Participatie en OCO. Wmo blijft gewoon 4 weken. 

Is al uitgezet bij de RWG’en Jeugd, Wmo en Participatie en RWG Backoffice. 

Q 

Op VOT voorleggen 

Peter legt dit voor op de VOT 

 Flexibeler op en afschalen   

7 Aanbieder mag niet aanwezig zijn bij keukentafelgesprek. Kunnen we de rol van aanbieder niet 

inkaderen? Of mag deelnemen, tenzij….hij zich aan bepaalde regels houdt. 

  

Q. Kijken naar 

formulering 

+ neerleggen bij 

toegang 

Peter, samen met Susan/Esther 

8 Wmo: matrix dagbesteding licht/midden/zwaar tegen het licht houden. P Ingrid en aanbieder, iemand met  

inhoudelijke kennis erbij halen.  

Bijv. Wmo consulent/  

wijkverpleegkundige? 

9 Jeugd: indeling in licht-midden-zwaar: onduidelijkheid over matching zwaarte van profiel van de cliënt en 
de inzet/hulp die gevraagd wordt. Oftewel cliënt met lichte problematiek, die een begeleidingsvorm nodig 
heeft waarvan de aanbieder aangeeft dat dit zwaar is (bijv. hbo-opleiding gehad hebben om die zorg te 
kunnen/mogen bieden. Prijstechnisch is het voor de aanbieder niet mogelijk om deze hulp voor licht of 
midden te bieden. 
(Aanbieder schrijft in op licht, midden en zwaar en biedt daarvoor diverse producten. Product X is voor 
deze aanbieder prijstechnisch een zwaar product. Gezinscoach vraagt om dat product en tegelijkertijd 
voor code midden. Hoe gaan we hier mee om? Opmerking: oog voor de inhoud (niet alleen financiën). 

P 

 

Esther, Ronald, Susan, Daniëlle  

en een jeugdhulpaanbieder die  

behandeling biedt? 

   

- Indien een cliënt is ingedeeld in een bepaalde categorie (licht, midden, zwaar) en na een periode 

verergert de problematiek waardoor meer nodig is. Kun je dan opnieuw en verzoek indienen a.d.h.v. een 

onderbouwing om categorie te verzwaren? Antwoord: ja, in overleg met lokaal team. 

N 

Oppakken met 

toegang/netwerk-

samenwerking 

 

- We kunnen pas over een langere periode, en altijd pas achteraf, vaststellen of we een correct product 

ingezet hebben. Soms blijkt dat niet zo te zijn omdat betreffende cliënten met pieken en dalen zorg nodig 

N 

Probleem voor Wmo 

 



hebben en het gemiddelde achteraf gezien op een ander traject uit zou komen. Oplossing vorig jaar: 

i.o.m. lokale teams met terugwerkende kracht beschikkingen aanpassen. Dit was een enorme 

administratieve investering Daarnaast is hiervoor ook medewerking van cliënten nodig, en als 

beschikkingen achteraf aangepast dienen te worden kan dit ook met terugwerkende kracht gevolgen 

hebben voor de eigen bijdrage aan het CAK. 

opgelost. Voor jeugd 

kijken of dit ook een 

oplossing is.  

Oppakken met 

toegang/backoffice 

- In de afspraken en overzichten productgroepen wordt gesproken (vooral bij ambulant) over eenheden in 

uren per week. In de praktijk blijkt dit niet altijd even handig werken voor onze professionals. Veelal is 

sprake van maatwerk ook qua inzet van uren per week.  

We lopen er tegenaan dat bij facturering in eenheden per week (b.v. 3 uur per week) sprake kan zijn van 

overschrijding van uren in een periode waardoor afkeuring door gemeente plaatsvindt. Als we echter 

kijken naar inzet totaal uren over totale looptijd van de behandeling blijven we echter netjes binnen de 

afspraken.  

N 

Is al opgepakt: 

beschikkingen voor 

gehele looptijden 

worden regelmatig 

afgegeven. 

Aanbieders geven aan 

dit prettig te vinden 

 

 Vervoer   

- De tarieven voor vervoer zijn verlieslatend.  N, inhoudelijk  

- Wat valt onder vervoer? N, inhoudelijk  

- Vervoersbeschikkingen worden steeds vaker afgegeven voor de helft van het aantal dagdelen waarvoor 

een indicatie geldt. Bijvoorbeeld een indicatie voor begeleiding groep van 4 dagdelen en een indicatie 

voor vervoer voor 2 keer per week. Cliënten verspreiden de dagdelen echter regelmatig over meerdere 

dagen, waardoor de vervoersbeschikking niet volstaat. Het zou een oplossing zijn als de gemeente de 

vervoersindicatie afgeeft voor het aantal dagdelen (met een maximum van 5 keer, omdat er geen cliënten 

zijn die meer dan 5 keer per week de dagbesteding bezoeken). 

Opmerking voor toegang: gebruik maken van vervoerscodes (1 code voor enkele reis, 1 code voor 

retourreis). 

N 

Neerleggen met 

toegang 

 

 Pleegzorg   

- In kader van Pleegzorg eigenlijk een soortgelijke vraag. Weet niet of dit hier opgelost kan worden en 

volgens mij is dit van toepassing voor elke situatie waar een kind langdurig opgroeit in een vervangende 

gezinssituatie. Enkele gemeentes geven bij voogdij standaard een beschikking af voor termijn van 1 of 2 

jaar, terwijl de bepaling van BJZ aangeeft tot bereiken meerderjarigheid. Dit betekent dat we elke jaar, 

administratief extra lasten hebben om opnieuw via 315 de beschikking aan te vragen terwijl er gewoon 

een geldige grondslag is om dit anders te doen. Ik wil voorstellen om daar waar sprake is van voogdij en 

een bepaling tot meerderjarigheid, de beschikking ook af te geven tot meerderjarigheid. 

Dit scheelt gemeente en zorgaanbieders veel administratie. Om tegemoet te komen aan de wens of 

behoefte als gemeente om toch bij te blijven bij de ontwikkelingen van kind/jeugdige, stel ik voor dat we 

in onze inhoudelijke werkafspraken opnemen dat evaluatie altijd gebeurd met de verwijzer, minimaal 1x 

per jaar. En een half jaar voor meerderjarigheid de gemeentelijke toegang betrokken wordt door verwijzer 

(veelal BJZ andere GI) en zorgaanbieder als na bereiken van meerderjarigheid nog verdere zorg nodig 

is. 

N 

Neerleggen bij 

werkgroep pleegzorg 

 



 

- Pleegzorg: aanbieder heeft de regie -> concretiseren. N 

Neerleggen bij 

werkgroep pleegzorg 

 

 Algemeen   

10 Buitenlandzorg (als Nederlandse aanbieder hulp aan jongeren uit Nederland bieden in het buitenland, 

bijv. in de Ardennen): nu onvoldoende scherp in het contract opgenomen dat we dit niet wensen in de 

regio. 

Is het mogelijk om aanbieders te verplichten om afspraken te maken met gemeenten over het bieden van 

buitenlandzorg (en breder dan dat, denk aan Texel en Friesland) (hoog-over of op casusniveau). 

Gemeenten moeten nadenken wat ze hier mee willen. Aanbieders bij betrekken. 

P Susan/Esther, BJ 

11 In de aanbesteding, overzicht producten en tarieven, staat bij de tarieven genoteerd participatie of re-
integratie mbo/hbo of wo- niveau. Het is hierbij niet duidelijk dat het gaat om het niveau van diegene die 
de coaching biedt. Het zou fijn zijn als hier een kleine toevoeging bij komt. 

Q, tekstuele 

aanpassing 

Peter 

12 Duidelijker de acceptatieplicht formuleren in de overeenkomst (kijken naar Midden-Limburg). Q Peter 

13 Duidelijke lijst maken van producten die niet onder jeugdhulp vallen. Afgelopen jaren hebben we 

bepaalde producten uitgesloten van jeugdhulpaanbod (bijv. kinderyoga en mindfullness, dit is geen 

jeugdhulp). Lijst compleet maken en toevoegen. Let op dat dit nooit een limitatieve lijst kan zijn. 

Q 

 

Susan/Esther 

14 Intake: het is onduidelijk of deze vergoed wordt of niet. Bij sommige aanbieders wel, bij anderen niet. 

Wens: aansluiten bij Midden-Limburg: intake niet vergoeden. Tip: verschil tussen kennismaking en intake 

meenemen. Samen kijken voor een werkbare oplossing. 

P 

 

Susan/Esther 

15 Willen we een eis opnemen over minimale inzet van aanbieders? Bijv. aantal cliënten in de afgelopen 

periode. Aanbieders uitsluiten die geen zorg (meer) bieden. Oog hebben voor zelfstandigen die tijdelijk 

door omstandigheden geen hulp kunnen bieden. 

P 

 

Ingrid, Susan, Esther, Daniëlle,  

nog iemand? 

16 Oneigenlijke inzet van producten: ambulante producten die worden ingezet voor verblijf, waardoor eisen 

verblijf worden omzeild. Vraag: hoe krijgen we hier beter zicht op? 

Q? 

 

Susan 

- Doorbetalen bij verblijf/dagbesteding wanneer er geen gebruik wordt gemaakt. 

Zit dit ook in een goede afstemming met de gemeentelijke toegang? Mogelijkheden tot afschaling. Maken 

we hierin verschil tussen ambulante producten en verblijfsproducten? 

Vraag is of er bij dagbesteding een probleem zit. Verblijf willen we doorschuiven naar volgend jaar, als de 

verblijfproducten (jeugd) herzien worden. 

N  

- De maximaal 5.000 minuten per beschikking en de inhoudelijke cliënt informatie die vereist is om de 
5.000 minuten op te hogen in relatie tot het AVG (jeugdhulp GGZ). Versus verplichting jeugdwet om info 
te delen?  

N  

- Beschrijving penalty systeem: de penalty “stoppen van indicaties” bereikt in de nu gekozen vorm niet het 

doel. 

N 

Werkgroep HTHP 

 

- Concretiseren 4-ogenprincipe bij behandelproducten jeugd. N, inhoudelijk  

- Omschrijvingen van inhoudelijke producten doorlopen en verder specificeren. N (te inhoudelijk) 

 

 



- Duidelijkere afbakening specialistisch/generalistisch. N (te inhoudelijk)  

- Wat valt er onder verblijf met behandeling? N (te inhoudelijk)  

- Er vinden geen accountgesprekken plaats met de MGR (zoals de bedoeling was volgens ons) (2 x 

aangegeven). 

N (ter kennisgeving 

aangenomen, 

leveranciersmanage-

ment wordt opgepakt) 

 

- De indexering op de tarieven ontbreekt als sinds enkele jaren, terwijl de kosten van ons als instelling wel 

jaarlijks toenemen. (2 x aangegeven) 

N (ligt op een andere 

plek, komt een voorstel  

voor J+OCO+P,  

Wmo krijgt 

kostprijsonderzoek) 

 

 Lastenvermindering   

- Het proces rond de eigen bijdrage verder uitwerken. N, inhoudelijk  

17 No show: hoe gaan we hier mee om? 

Wat vinden we reëel? Op welke termijn moet afgemeld worden? En waar mag de rekening dan naartoe? 

Denk aan (reis)kosten die vaak al gemaakt zijn. 

P Carla, Ingrid, Esther 

- De huisarts verwijzing die na 1 jaar vervangen moet worden in relatie tot de wettelijke geldigheid van de 

huisarts verwijzing voor de gehele duur van de behandeling.  

N 

 

 

- Administratie neemt nog steeds toe graag oog hiervoor. 

Berichtenverkeer wordt als een grote verbetering gezien. Voldoen aan alle kwaliteitseisen richting de 

daadwerkelijke zorg vergt meer administratie. Er wordt meerwaarde gezien in uniformeren (zowel in de 

regio, als tussen regio’s, bijv. met Midden-Limburg). 

N, ter kennisgeving 

aangenomen 

 

 

 

 

 

 


