
Ontwikkeltafel Praktische knelpunten bijeenkomst 3 

Tussen bijeenkomst 2 en 3 hebben diverse personen/groepjes een voorstel uitgewerkt. In 

bijeenkomst 3 is dit verfijnd en hieronder staan alle voorstellen uitgewerkt. Hierbij wordt eerst het 

probleem geschetst, daarna wat er is gedaan/overwogen (proces) en tot slot (wanneer al aanwezig) 

het voorstel/tekstvoorbeeld1. 

 

Voorstel 1: Termijnen voor backoffices 
Probleem: 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) 

 

Proces: De termijnen voor de iWmo- en de iJW-berichten worden toegevoegd aan afspraak 9 onder 3 

van de Werkafspraken, in samenspraak tussen de MGR en de Regionale werkgroep Backoffice. Er 

wordt rekening gehouden met de haalbaarheid van termijnen. 

De mogelijke toevoegingen zijn met “wijzigingen bijhouden” in afspraak 9 onder 3 van de 

Werkafspraken weergegeven. Zowel in de afspraken voor Jeugd, Wmo, Participatie als 

Onafhankelijke cliëntondersteuning. Ze hebben echter alleen betrekking op Jeugd en Wmo en dat 

wordt in afspraak 9 ook benadrukt. 

Er wordt geen aparte termijn opgenomen voor verlengingen. Formeel bestaan verlengingen niet en 

zijn het nieuwe beschikkingen en toewijzingen en hierop zijn de reguliere termijnen van toepassing.  

In afspraak 2 onder 9 staat wel dat de Gemeente ervoor zorgt dat cliënten weten hoe zij bij het 

aflopen van een beschikking, een nieuwe beschikking kunnen aanvragen. In het algemeen hanteren 

de gemeenten hiervoor een termijn van 8 weken, maar dat ziet op de relatie tussen cliënt en 

gemeente. 

 

Tekstvoorbeeld:  

 
  

                                                           
1
 De tekstvoorbeelden geven een idee van hoe de tekst in de overeenkomst eruit kan gaan zien. De precieze 

teksten worden op een later moment (na besluitvorming door de gemeentebesturen) vastgesteld. 



Voorstel 2: Eis A3 t/m A6 PvE 
Probleem: 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 

 

Proces: Deze wijziging wordt aangebracht in het Programma van Eisen (PvE), met name door deze 

eisen te clusteren (in het PvE Jeugd en PvE Wmo). De mogelijke wijzigingen zijn herkenbaar 

aangebracht in het PvE via de functie “Wijzigingen bijhouden”. Het PvE voor Participatie en 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is alleen aangepast door “en alle levensgebieden” toe te voegen 

aan eis A4. 

 

Opmerking tijdens FOT3: Dit willen gemeenten ook nog graag voorleggen aan inhoudelijk 

beleidsmedewerkers. 

 

Tekstvoorbeeld: 

 
 

 

  



Voorstel 3: Verwijzer niet op factuur 
Probleem: Werkafspraken: Eruit halen dat verwijzer op factuur moet staan. Dit moet juist in 315. 

 

Proces: Deze verwijdering is herkenbaar aangebracht in afspraak 8 onder 5 van de Werkafspraken via 

de functie “Wijzigingen bijhouden”. Zowel in de afspraken voor Jeugd, Wmo, Participatie als 

Onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 

Tekstvoorbeeld:  

 
 

Voorstel 4: GI opnemen in werkafspraak 9 
Probleem: Werkafspraken, afspraak 9: daar staat de jeugdbepaling (gecertificeerde instelling) niet bij (zou wel moeten). 

 

Proces: Deze toevoeging is herkenbaar aangebracht in afspraak 9 onder 4 van de Werkafspraken via 

de functie “Wijzigingen bijhouden”. Zowel in de afspraken voor Jeugd, Wmo, Participatie als 

Onafhankelijke cliëntondersteuning. Ze hebben echter alleen betrekking op Jeugd en Wmo en dat 

wordt in afspraak 9 ook benadrukt. 

 

Tekstvoorbeeld:  

 
  



Voorstel 5: Losse nieuwsmailings 
Probleem: 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. 

 

Nieuwe indicaties GGZ en Verlening indicaties GGZ 

Inhoud niet meer actueel. Vernieuwd voorstel wordt nog gemaakt. 

 

Dyslexie 

De werkwijze dyslexie wordt toegevoegd aan de Werkafspraken Jeugd als bijlage 1. Naar deze bijlage 

wordt ook verwezen in afspraak 8 onder 3. De inhoud van de werkwijze is afgestemd met de 

aanbieders dyslexie. 

 

Tekstvoorbeeld: 

 
 



 
 

315-berichten 

De afspraak dat de opdrachtnemer de gemeente uiterlijk twee weken na aanvang van de 

dienstverlening een 315 bericht stuurt, stond al in de Werkafspraken, namelijk in afspraak 9 onder 4. 

Nu wordt deze afsprak ook toegevoegd in afspraak 9 onder 3 bij de termijnen (zie voorstel 1). 

 

303-berichten / facturen / declaraties 

De nieuwsmailing over de 303-berichten en de facturen / declaraties (mailing van week 3 – 2018) 

wordt verwerkt in afspraak 8 onder 3 en 4.  

Deze tekst is voorgelegd aan de Regionale werkgroep Financiën en zij hebben laten weten dat de 

tekst in overeenstemming is met de Nieuwsmailing week 3. 

De toevoegingen zijn herkenbaar aangebracht in afspraak 8 onder 3 en 4 van de Werkafspraken via 

de functie “Wijzigingen bijhouden”. Zowel in de afspraken voor Jeugd, Wmo, Participatie als 

Onafhankelijke cliëntondersteuning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tektvoorbeeld: 

 
 

Uniform berichtenverkeer Jeugd en Wmo 

De Handleidingen berichtenverkeer 2018 zoals te vinden op de website van de MGR worden 

geactualiseerd naar 2019 en worden onderdeel van de Werkafspraken Jeugd en Wmo. 

De geactualiseerde handleidingen worden ook beschikbaar gesteld voor de ontwikkeltafel praktische 

knelpunten. De wijzigingen zijn herkenbaar aangebracht via de functie “Wijzigingen bijhouden” (zie 

voorstellen uniform berichtenverkeer). 

 

Voorstel 6: factureren per maand 
Probleem: 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. 

 

Proces: Bijgaand voorstel is voorgelegd aan de Regionale werkgroepen Financiën, Jeugd, Wmo, 

Participatie en Backoffice en deze zijn allen akkoord. 

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de virtuele ontwikkeltafel. 

In het voorstel staan de overwegingen, het voorstel en een voorstel voor de implementatiedatum. 

 

Het voorstel wordt verwerkt in de Werkafspraken in afspraak 8 onder 2 voor Jeugd, Participatie en 

Onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor de Wmo blijft de factuurperiode gewoon 4 weken. 

 

Opmerking tijdens FOT 3: Akkoord met voorstel per maand te factureren, echter goed te kijken naar 

uitvoering rond 31 december. Geen enkel voorstel past binnen de systemen van aanbieders. Er werd 

voorgesteld met toestemming alle zorg die op 31 december wordt geleverd, op 30 december te 

zetten (al werkt dit niet voor aanbieders met verblijf) of om voor 31 december handmatige facturen 

te accepteren. Beide voorstellen worden doorgezet naar de regionale werkgroep backoffice. 

Daarnaast moet goed gekeken worden naar de indicaties die nu zijn afgegeven voor X-aantal uur 

“per 4 weken”. Dit moet aangepast worden naar “per maand” of “per indicatieperiode”. Dit moet 

ook met de regionale werkgroep backoffice worden opgepakt (en later met de toegangen). 

 

Tekstvoorbeeld: 

 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/backoffice/berichtenverkeer-en-facturatie


 

Voorstel 7: aanwezigheid aanbieder bij keukentafelgesprek 
Probleem: 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. 

 

Proces: We komen tot de conclusie dat het artikel goed is geformuleerd, maar dat we lokale teams 

beter moeten informeren over de “tenzij” en de rol en positie van een aanbieder bij een 

keukentafelgesprek. 

 

Voorstel:  

Handhaven van de huidige regeling: 

 
 

 

Voorstel 8: Matrix dagbesteding Wmo 
Probleem: Wmo: matrix dagbesteding licht/midden/zwaar tegen het licht houden. 

 

Proces: Wordt nog opgepakt.  

 

Voorstel 9: Indeling licht-midden-zwaar jeugd 
Probleem: 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). 

 

Proces: 

De indeling Licht – Midden – Zwaar willen we graag behouden. Discussie over de benodigde inzet zal 

er bij elke methodiek altijd blijven en dat vinden we in het kader van maatwerk belangrijk. Er moet 

geen afvinklijstje ontstaan. 

 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat de focus ligt op onderlinge communicatie en stimuleren van 

samenwerking tussen partijen (tussen lokaal team en zorgaanbieder, maar ook zorgaanbieders 

onderling: Samenwerken ipv beconcurreren).  

 

In de categorisering L – M – Z zijn op dit moment doelgroep en aanbod goed beschreven.  

De doelgroep-beschrijving staat in de beschrijving maatwerkdiensten jeugd (verkorte weergave:  



 
De beschrijving van het aanbod en de kwaliteitseisen staat ook in dit document.  

Deze beschrijvingen blijven zoals ze zijn en vooral bij doelgroep is dit een hulpmiddel om de zwaarte 

te bepalen, maar het is geen afvinklijstje.  

Een nieuw constatering is dat de hulpvraag een andere zwaarte kan hebben dan doelgroep en/of 

aanbod. Daarom hebben we deze toegevoegd (maar nog niet helemaal uitgewerkt).  

 

Onderstaand schema is een weergave van hoe verwijzers kunnen inschatten en dit samen met 

aanbieders kunnen bespreken. 

1. Als eerste schat de verwijzer, n.a.v. het keukentafelgesprek in wat de zwaarte van de 

doelgroep is (zie bovenstaande categorisering). Dit geeft een eerste beeld van de situatie. 

2. Daarna kijkt de verwijzer naar de hulpvraag. Betreft de hulpvraag bijvoorbeeld begeleiding of 

behandeling? Betreft de op te lossen hulpvraag een relatief klein probleem, waar een lichte 

oplossing voor geboden kan worden of juist niet? Vaak is het zo dat een lichte 

doelgroepinschatting ook matcht met een lichte hulpvraag, maar dat hoeft niet zo te zijn. 

3. Tot slot moet ook gekeken worden naar passend aanbod. Sommig (methodisch) aanbod is 

alleen verkrijgbaar in een bepaalde categorie. Denk aan methodische begeleiding die vaak 

onder zwaar valt of vaktherapie onder behandeling licht. 

 

 

Doelgroep 

 

L 

 

 

M 

 

Z 

    

 

Hulpvraag 

 

L 

 

 

M 

 

Z 

 

    

 

Aanbod 

 

L 

 

 

M 

 

Z 

 

Tarief (niet leidend) 

 

L 

 

 

M 

 

Z 

 

 



In veel gevallen zit alles in de verticale lijn L, M of Z. Oftewel: de doelgroep, hulpvraag en aanbod 

(met daaraan gekoppeld het tarief) vallen in dezelfde categorie. Het kan echter ook voorkomen dat 

doelgroep, hulpvraag en aanbod niet in dezelfde zwaarte categorie vallen. 

 

Wanneer er bijvoorbeeld bij een lichte doelgroep en hulpvraag toch zwaarder aanbod nodig is, moet 

dit aan de volgende criteria voldoen: 

• De hulp is kortdurend 

• De hulp is methodisch en er dan op inhoud beredeneerd worden waarom hier hoger 

opgeleide / zwaardere inzet nodig is. 

Uiteraard kan deze wisselwerking ook de andere kant op  werken, want we streven naar maatwerk. 

 

Opmerking FOT3: ook nog bespreken met regionale beleidsmedewerkers. 

 

Voorstel: Dit moet nog verder uitgewerkt worden. 

 

 

  



Voorstel 10: Buitenlandzorg 
Probleem: 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. 

 

Proces: 

Op dit moment is het opgenomen artikel: 

Opdrachtnemer ontvangt geen vergoeding van klinische zorg en/of verblijf in het buitenland, tenzij 

daarover vooraf schriftelijk akkoord is gegeven door een gemeente. 

De vraag is nu: wat zijn argumenten voor en tegen buitenlandzorg (of anders: zorg ver weg, specifiek 

ver weg van het huidige leven van de jongere)? En onder welke voorwaarden kunnen we dit dan 

opnemen? 

 

Voorstel: moet nog ver uitgedacht en gemaakt worden. 

 

Voorstel 11: Re-integratieniveau 
Probleem: In de beschrijving, 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. 

 

Proces: Dit voorstel is verwerkt in de Beschrijving Maatwerkdiensten Participatie en in het Overzicht 

Producten en tarieven Participatie. 

De wijzigingen zijn herkenbaar aangebracht via de functie “Wijzigingen bijhouden”. 

 

Voorstel:  

 
 

Voorstel 12: acceptatieplicht 
Probleem: Duidelijker de acceptatieplicht formuleren in de overeenkomst (kijken naar Midden-Limburg). 

 

Proces: Dit voorstel is verwerkt in afspraak 2 onder 3 voor Jeugd, Wmo en Participatie en in afspraak 

2 onder 2 voor Onafhankelijke cliëntondersteuning . 

De wijzigingen zijn herkenbaar aangebracht via de functie “Wijzigingen bijhouden”. 

 

Voorstel:  

 



Voorstel 13: Lijst uitgesloten producten jeugdhulp 
Probleem: 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. 

 

Proces: Dit voorstel is verwerkt in de Beschrijving Maatwerkdiensten Jeugd op pag. 6.  

Voorheen stond er een hele lijst met producten waarover andere afspraken zijn gemaakt en 

producten die we uitsluiten van jeugdhulp. Dit hebben we nu uit elkaar gehaald. Daarnaast is de lijst 

met diensten die niet onder jeugdhulp vallen en daarmee ook geen onderdeel vormen van de inkoop 

Jeugd aangevuld met huiswerkbegeleiding en reguliere kinderopvang. 

De wijzigingen zijn herkenbaar aangebracht via de functie “Wijzigingen bijhouden”. 

 

Voorstel:  

 



Voorstel 14: Intake 
Probleem: het is onduidelijk of de intake 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. 

 

Proces: Het voorstel “De Intake (idem: aanmeldgesprek/zorgmatchingsgesprek) wordt niet vergoed, 

omdat dit niet tot de feitelijke Dienstverlening behoort” is verwerkt in afspraak 2 onder 4 voor Jeugd, 

Wmo en Participatie en in afspraak 2 onder 3 voor Onafhankelijke cliëntondersteuning . 

De wijzigingen zijn herkenbaar aangebracht via de functie “Wijzigingen bijhouden”. 

 

Opmerking in FOT3: dit is nog niet voldoende. Er zal geduid moeten worden wat we verstaan onder 

een intake. Hier moeten we goed kijken naar aansluiten bij Midden-Limburg. 

Zoiets opnemen: 

Intake/aanmeldgesprek/zorgmatchingsgesprek wordt niet vergoed, omdat dit niet tot de daadwerkelijke 
dienstverlening behoort. In een intake komt aan bod of er een klik is tussen de aanbieder en de jeugdige en of 
de passende hulp/ondersteuning op een verantwoorde termijn geboden kan worden. Zo ja, dan komt ook aan 
bod: 

 de doelen waar aan gewerkt wordt; 

 de ondersteuning en inzet die daar voor nodig is; 

 de tijd, duur en activiteiten; 

 welke andere (professionele of netwerk)partijen betrokken moeten worden (onder andere lokale 
teams). 

 

Voorstel: Voorstel komt dus nog. 

 

Voorstel 15: minimale inzet aanbieders 
Probleem: 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. 

 

Proces: Deze eis moet regiobreed bekeken worden. 

 

Je moet zowel de ontwikkelovereenkomst als de raamovereenkomst op kunnen zeggen (dus per 

perceel opzeggen moet mogelijk zijn). Doel daarbij is vervuiling lijst voorkomen en voldoende 

kwaliteit aanbieders borgen (bij te weinig leveren komt mogelijk kwaliteit in gevaar). Bijkomend 

voordeel van minder aanbieders (per perceel) is meer overzicht en meer kans dat client bij de juiste 

aanbieder terecht komt. 

 

Bij nieuwe aanbieders of aanbieders die willen inschrijven op een nieuw perceel: 

Vóór het krijgen van de raamovereenkomst vindt een intakegesprek plaats. Daarin wordt in ieder 

geval getoetst op toegevoegde waarde van het aanbod aan het zorglandschap en de kwaliteit van het 

aanbod. Ook wordt besproken op welke producten en percelen iemand wil inschrijven. Na dit 

gesprek krijgt een aanbieder een go of een no go. Bij no go krijgt aanbieder geen contract. 

Bij een go vindt na een jaar een evaluatiegesprek plaats. Heeft de zorgaanbieder ook daadwerkelijk 

zorg geleverd? En hoe is dit verlopen? 

 

Voor bestaande aanbieders willen we inzicht krijgen in het daadwerkelijk aanbod op percelen. Met 

aanbieders die een jaar geen of heel weinig zorg hebben geleverd op een perceel, willen we in 



gesprek over waarom ze hierop ingeschreven hebben, wat de redenen zijn waarom er niks geleverd 

is en of ze hierdoor nog voldoende kwaliteit kunnen leveren en hun plannen. Op basis hiervan willen 

we de mogelijkheid hebben om. de raamovereenkomst te kunnen ontbinden. Hiervoor moet een 

artikel in de overeenkomst opgenomen worden. 

 

Opmerkingen FOT3:  

 Beter duiden wat een toegevoegde waarde inhoudt op het aanbod, zodat iedereen 

redenering kan volgen. 

 Kun je na een gesprek een “no go” krijgen, of alleen een sterk advies om niet in te schrijven? 

 

Voorstel: Echte voorstel moet nog gemaakt worden. 

 

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

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

 

Proces: Deze toevoeging is herkenbaar aangebracht in afspraak 2 onder 2 van de Werkafspraken 

Jeugd, Wmo en Participatie via de functie “Wijzigingen bijhouden”. 

Voor jeugd is er een voorbeeld aan toegevoegd: “Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om jeugdhulp 

met verblijf te bieden en/of te factureren/declareren, als ambulante jeugdhulp is geïndiceerd 

middels het 301 bericht.” 

 

Opmerking in FOT3: Deze regel gaat niet heel veel opleveren. Dit zit ook in controle achteraf, in 

gesprek gaan met aanbieders en opletten bij hoge indicaties ambulant. 

 

Voorstel: 

 
 

Voorstel 17: No show 
Probleem: hoe gaan we om met no showWat 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. 

 

Proces: Wordt nog opgepakt. 

 


