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1 Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 14.30 uur. Hierna zijn er inlogproblemen bij deelnemers. 

Deze worden opgelost. 

 

2 Verslag aanbiederssessie 27 augustus 2020 

Het verslag van de sessie van 27 augustus 2020 is gepubliceerd op de website van MGR, de 

aanbieders kunnen reageren op de documenten op de website.  

 

Een aanbieder verwijst naar pagina 5 van het verslag. Daar wordt verwezen naar de SKJ-website. De 

vraag is of de informatie over een verantwoorde werkverdeling compleet is aangevuld. 

 

Een algemene beschrijving van meerdere producten volgt nog.  

 

3 Onderzoeksvragen naar aanleiding van conceptproductbeschrijvingen Woon/leefgroep en 

Zelfstandig Wonen training 

a. Specifieke vragen, zie bijlagen met productbeschrijvingen 

 

Productbeschrijving Kleinschalige Woon/leefgroep: 

Een aanbieder leest bij ‘Doelgroep’ dat bij uitzondering ook jongere kinderen deel kunnen uitmaken 

van de woon/leefgroep. Het lijkt de aanbieder onwenselijk dat een 12-minner als enige tussen grote 
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kinderen terechtkomt. Het verdient de voorkeur om een jong kind te verwijzen naar een woongroep 

waar ook jongere kinderen wonen, zodat de verticaliteit geborgd wordt. 

De gemeente licht toe dat In beginsel wordt uitgegaan van een leeftijd vanaf 12 jaar. Voor jonge 

kinderen onder 12 jaar is het überhaupt niet wenselijk dat ze in een kleinschalige woongroep 

terechtkomen. Er wordt dan eerder gedacht aan pleegzorg of een gezinshuis. Op het moment dat 

een kind daar niet past, is het aangewezen op een kleinschalige woongroep. Als het past qua product 

dan kan een 12-minner in een kleinschalige woon/leefgroep worden geplaatst. 

 

Een aanbieder zegt dat het aantal aanwezige begeleiders sterk afhankelijk is van de groepsgrootte. 

De productbeschrijving spreekt over een groepsgrootte van vier tot acht, bij voorkeur zes, en is 

concreet over het aantal begeleiders. Bij groepen van vier of vijf kinderen is het echter niet altijd 

nodig dat er twee begeleiders zijn. 

De voorzitter verwijst naar de aanvulling. “Het kan voorkomen dat er soms gedurende enkele uren 

één begeleider aanwezig is.” Wanneer het woord ‘soms’ wordt geschrapt, zal het duidelijker worden. 

 

Een aanbieder vindt de tekst onder ‘Inzet’ te strak geregisseerd (per dagdeel en dagen per week). 

De voorzitter legt uit dat het nog zoeken is naar het aantal uren. Dit is de richting waaraan wordt 

gedacht. De nadere uitleg zal in een voetnoot worden opgenomen. 

 

Een aanbieder vindt de uren voor de avond wat weinig. 

Een andere aanbieder geeft de gemeente in overweging om de urenverdeling aan de aanbieder zelf 

te laten. 

De gemeente licht toe dat er uiteindelijk een kostprijsonderzoek wordt gedaan om te kunnen 

beoordelen wat een product mag kosten. Om die reden is het aantal in te zetten uren vermeld. De 

gemeente is benieuwd of de aanbieders met 123 uur onder de streep uit de voeten kunnen. 

Een aanbieder vindt 123 uur echt minimaal. Weer een andere aanbieder kan het niet beoordelen 

omdat die zich niet op deze doelgroep richt. 

De voorzitter benadrukt dat het aantal uren de huidige omvang benadert. 

Een aanbieder is uitgegaan van een doelgroep die nergens anders past (‘de moeilijkste doelgroep’). 

Kinderen vanuit Speciaal onderwijs druppelen al vroeg in de middag binnen. Het staat of valt met wie 

op de groep zit. Als allen een dag-invulling hebben, of een sociaal netwerk hebben opgebouwd, dan 

zijn de pieken wat verdeeld. Het argument dat er iets moet worden vermeld, ligt voor de hand. Om 

de genoemde 123 uur te onderbouwen, kan mogelijk een zin worden toegevoegd dat dit een 

voorbeeld is van een rooster. Elke instelling zou het op maat moeten maken. 

Een andere aanbieder sluit zich hierbij aan. Er staat expliciet dat slaapdiensten niet zijn meegeteld. 

Het is belangrijk dat de slaapdiensten niet wegvallen in de urenberekening. Dus het moet niet alleen 

gebaseerd zijn op 123 uur.  

De voorzitter zegt toe dat als voorbeeld een onderbouwing zal worden vermeld. Ook de 

groepssamenstelling zal in aanmerking moeten worden genomen. 

 

Een aanbieder merkt over de bekostiging op dat vorige keer is gesproken over een bezetting korter 

dan vier overnachtingen. Bij drie of minder wordt alleen per etmaal vergoed. Er is toen ook 

gesproken over de berekening op basis van een gemiddelde bezetting. Het lijkt de aanbieder een 
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goede toevoeging om naar een gemiddelde te kijken bij het bepalen van deze bekostiging. De 

gemeente en aanbieder spreken dan een volume voor een bepaalde periode af. 

De voorzitter zegt toe dat deze aanvulling wordt meegenomen; een volume per tijdseenheid. 

(NB: De tekst onderaan pagina 4 (verwijzing naar bekostiging) wordt ook meegenomen in de 

aanpassing.) 

 

Over pagina 5 merkt een aanbieder op dat er de vorige keer discussie was over leegstand. De 

verschillende aanbieders dachten daar verschillend over. De vorige keer is besloten om daar niet 

verder op in te gaan. De vraag is of de ideeën daarover nu anders zijn. 

De voorzitter meent dat het onderwerp uitvoerig is besproken. De regio heeft daarover nog geen ei 

gelegd. Meerdere aanbieders vonden dat leegstand tot het risico van de aanbieder behoort. 

 

Een andere aanbieder merkt op dat als een aanbieder vanuit de inhoud vindt dat bepaalde 

doelgroepen niet bij elkaar kunnen worden gezet, die aanbieder daar niet altijd op kan sturen.  

Eén van de aanbieders kiest dan liever voor een lege plek en een goed pedagogisch klimaat, waarin 

de kinderen zich goed kunnen vinden in plaats van het opvullen van die plek en vervolgens veel 

gedoe. Daarmee ligt het risico dus meer bij de zorgaanbieder. 

De voorzitter meldt dat de regio er nog over spreekt. Zij kan er nu niets over melden. 

  

Productbeschrijving Zelfstandig wonen 

Een aanbieder vraagt of uitzonderingen mogelijk zijn op de leeftijd 16 tot 18 jaar.  

De gemeente antwoordt dat in beginsel wordt gekozen voor een traject van een jaar. Dat kan soms 

twee jaar zijn. Als dat traject vanaf 14 jaar wordt ingezet, dan is het traject klaar op een leeftijd 

waarop het kind niet klaar is om zelfstandig te wonen. Dat wil niet zeggen dat in de woon/leefgroep 

niet gewerkt zou kunnen worden aan zelfstandigheid. 

 

Een aanbieder heeft een opmerking over de formulering onder punt 8 (Doelgroep en Doel), tweede 

bullet. Deze aanbieder heeft geen klinisch bedden, maar wel ambulante begeleiding. Ook in 

ambulante vorm kan prima ernstige psychiatrische problematiek worden behandeld, zonder dat een 

klinische opname noodzakelijk is. 

De gemeente vindt dit een terecht punt. De tekst zal iets scherper worden verwoord. Ambulante 

behandeling naast wonen moet zeker mogelijk zijn. 

De voorzitter zegt toe dat naar de formulering wordt gekeken. 

 

Pagina 4. “Deze richtlijn…… maken” 

Een aanbieder wijst op het gebruik van de term Beschermd wonen. Wellicht is het beter om te 

spreken van Begeleid wonen. De termen worden te veel door elkaar gebruikt. 

Er wordt een toevoeging gedaan met een koppeling naar de mogelijkheid van huurtoeslag. Mocht de 

aanbieder een terrein hebben met ruimte, dan is het niet mogelijk om het een zelfstandige woning te 

laten zijn. De vraag is of het in zo een geval reëel is om die koppeling te maken. 

De gemeente gaat ervan uit dat de overstap uiteindelijk gemaakt moet worden; ook vanuit 

beschermd wonen. Als die overstap al gemaakt kan worden, dan is dat vaak financieel niet haalbaar. 
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De koppeling wordt gemaakt om de overstap zo makkelijk mogelijk te maken en om het verschil zo 

klein mogelijk te maken. 

De voorzitter begrijpt dat als je die mogelijkheid hebt, dan moet het realistische huur zijn voor de 

jongeren die de woonruimte gaat huren. Waar mogelijk is dat de richting die op wordt gegaan, moet 

dat gebeuren, maar het moet passen bij de mogelijkheden van het aanbod. 

Een aanbieder kan zich voorstellen dat een zorgaanbieder steeds actief op zoek gaat naar een 

passende accommodatie om te oefenen. Nadat de proef succesvol is afgerond kunnen de 

betreffende jongeren de woning blijven huren. De zorgaanbieder moet vervolgens weer op zoek naar 

een nieuwe locatie. Dat is voor een wijk ook aantrekkelijk. Niet iedere buurtbewoner zit te wachten 

op een zelfstandigheidstraining. Dit zou als aanvulling kunnen worden opgenomen onder het kopje 

‘Locatie’.  

De gemeente zegt dat dit meer klinkt als ambulante begeleiding bij wonen. De gemeente probeert 

onderscheid te maken, omdat het een ander segment is. De mogelijkheid is er wel maar niet in dit 

segment. 

 

Een aanbieder is van mening dat deze jongeren ook moeten kunnen uitstromen via Transferpunt.  

De gemeente legt uit dat Transferpunt vooralsnog niet op deze doelgroep gericht is. 

 

Een aanbieder wijst erop dat Beschermd Thuis verdwijnt in 2022. (NB in eerdere versie stond foutief 

Beschermd Wonen, moet zijn Beschermd thuis.) Mogelijk kan deze doelgroep dan wel worden 

toegelaten. 

De gemeente snapt de aanvulling. Bij alle producten is er de verplichting tot het opstellen van een 

Perspectiefplan. Inschrijving bij een woningcorporatie is een vereist. De jongere start met een 

training om vervolgens uit te kunnen stromen. 

Via inschrijving bij Transferpunt lukt het uit bijna niemand  uit deze jonge doelgroep om door te 

stromen. Men staat vijf tot zes jaar op de wachtlijst. Met de training waarin binnen twee jaar naar 

zelfstandigheid wordt toegewerkt, staan de jongeren alsnog minimaal drie jaar op de wachtlijst. Dat 

is een groot probleem. 

De gemeente merkt op dat dit probleem niet alleen specifiek voor deze doelgroep geldt. Het geldt 

voor alle jongeren. Aan aanbieders zou de gemeente in ieder geval willen meegeven om in te 

schrijven op het moment dat wordt gestart met de zelfstandigheidstraining voor jongeren. 

Het oplossen van woonruimtetekort is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders. 

 

Een aanbieder vraagt over pagina 5, punt 7.10 waarom is gekozen voor maximaal twee jaar.  

De gemeente antwoordt dat wordt uitgegaan van een jaar en maximaal twee jaar. Daar zit dus al 

uitloop in. Men kan zich afvragen in hoeverre meer ruimte moet worden ingebouwd. Als aan de 

voorkant al duidelijk is dat meer dan een jaar tijd nodig is, dan zal men zich moeten afvragen of dit 

een passend product is. 

 

b. KPI’s? 
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Over de kleinschalige woon/leefgroep wordt de aanbieders gevraagd hoe kan worden geformuleerd 

dat een aanbieder erin is geslaagd de prestaties verbonden aan het doel te realiseren. Waarop kan 

een gemeente een aanbieder afrekenen, of juist complimenteren? 

Een aanbieder zegt dat als KPI kan gelden dat er geen breakdowns waren in het afgelopen jaar. 

De gemeente wijst op de subdoelgroep: jongeren die uit behandeling zijn gekomen en die, als 

tussenfase, in een kleinschalige woon/leefgroep wonen, totdat terugkeer naar het gezin mogelijk is.  

 

Een aanbieder sluit zich erbij aan dat ‘Geen breakdown’ een uitkomst kan zijn waaraan het slagen 

kan worden afgelezen, net als positieve uitstroom. Vooral toetsen op positieve KPI’s, dus 

doelrealisatie, cliënttevredenheid en ook positieve uitstroom. Het gestelde doel bij aanvang kan 

anders zijn dan het doel bij uitstroom. Dat kan nog steeds een positieve uitstroom zijn. Dat is anders 

dan dat het een mismatch blijkt te zijn en iemand met een crisis ‘eruit knalt’. 

Als voorbeeld staat genoemd Mate van realisatie MKBA: Wat wordt bedoeld? Het vraagt nogal wat 

als maatschappelijke kosten en baten moeten worden meegenomen in een traject. 

De gemeente vraagt zich dan af wat negatieve uitstroom is. Dit betreft immers al de moeilijkste 

categorie. 

De aanbieder zou, wanneer het gaat over positieve uitstroom, aan de voorkant willen sturen op 

goede matching. De zorgaanbieder en toegang hebben daarin een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. De KPI’s zouden moeten worden afgestemd op een goede matching. 

De voorzitter zal de vraag over de MKBA op dit moment niet beantwoorden. Daarop wordt nader 

teruggekomen. Het proces bevindt zich nog in het beginstadium met het formuleren van KPI’s. 

Vermeld staan algemene voorbeelden waaraan kan worden gedacht. 

 

De voorzitter vraagt of andere KPI’s zouden kunnen worden verbonden aan het product Zelfstandig 

wonen, naast ‘geen breakdown’, positieve uitstroom en cliënttevredenheid. 

Een aanbieder zegt dat in het geval van cliënttevredenheid gekeken zou moeten worden in hoeverre 

cliënten tevreden zijn over hoe er vanuit het cliëntperspectief gekeken wordt. Het is belangrijk dat 

duidelijk is wat onder cliënttevredenheid wordt verstaan. Er zijn zoveel verschillende methodes om 

te meten. 

Een grote aanbieder gebruikt de CQ-index en is daarover zeer tevreden. Dit systeem is voor een 

kleine aanbieder mogelijk te kostbaar. In elk geval moet er duidelijkheid zijn over wat er verwacht 

wordt. 

Een andere aanbieder doet de suggestie om aan te sluiten bij de landelijke set Outcome Indicatoren 

van het Nederlands Jeugdinstituut. 

De voorzitter bedankt voor de goede suggestie. 

 

Overige vragen 

c. Wat valt er wel en niet onder deze producten? 

d. Zijn er uitsluitingscriteria te benoemen en welke? 

Een aanbieder geeft aan geen voorstander te zijn van het benoemen van uitsluitingscriteria. Er moet 

maximaal worden gekeken om mensen een kans te geven. Niemand mag buiten de boot vallen. Door 

de toepassing van verschillende producten kan iedereen een kans krijgen. 
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Voor een andere aanbieder geldt dat wanneer iemand een verslavingssetting komt en nog verslaafd 

is, deze niet wordt toegelaten. Daarvoor zijn andere aanbieders. 

  

Een aanbieder biedt zelfstandigheidstraining maar heeft geen woon/leefgroep. Bij deze aanbieder 

geldt voor jongeren en kinderen een bepaalde intelligentiegrens als een criterium. Jongeren waarbij 

de psychiatrische problematiek zodanig op de voorgrond staat dat daarvoor alle aandacht vereist is, 

worden ook uitgesloten. 

 

Een aanbieder wijst erop dat het vooral gaat om het product. Elke organisatie is vrij om zich te 

specialiseren en toe te rusten op een bepaalde doelgroep. In de keten zou er voldoende aanbod 

moeten zijn, zodat elke jongere een plekje kan krijgen. Bij de producten moeten goed worden 

bekeken dat er geen jongeren buiten de boot vallen. 

 

De voorzitter constateert dat het wenselijk is dat in contracten als vereiste wordt opgenomen dat 

uitsluitingscriteria door een organisatie worden aangegeven. 

 

Een aanbieder wijst erop dat elke organisatie zich profileert en weet, via de toegang, welke 

organisatie voor welke doelgroep is. Daarbij gaat het over een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor een goede matching. Als een aanbieder zich committeert aan een product dan moet deze zich 

ervan bewust zijn dat het om een eigenwijze jongere kan gaan. Het veld moet gezamenlijk blijven 

afstemmen of het aanbod de vraag dekt. Dat kan niet contractueel worden vastgelegd. Het is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

De gemeente vraagt of partijen er voor deze doelgroep gezamenlijk uitkomen waar een kind 

geplaatst wordt, of kunnen er toch nog kinderen buiten de boot vallen omdat er voor hen geen 

aanbod is. Of moet vanuit het inkoopconstruct de mogelijkheid worden geboden om daarvoor 

nieuwe partijen te contracteren? 

De voorzitter constateert dat de algehele wens is dat met elkaar in de keten wordt toegewerkt naar 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Een aanbieder vindt dat die intentie met elkaar moet worden uitgesproken. Het zou merkwaardig 

zijn als partijen dat met elkaar niet voor elkaar krijgen en dat andere partijen moeten worden 

ingevlogen.  

Een andere aanbieder vindt het goed om die ambitie om het samen te doen, op te schrijven. 

Tegelijkertijd kan het zijn dat de vraag zodanig is dat de huidige gecontracteerde aanbieders 

onvoldoende plek of onvoldoende diversiteit kunnen bieden. Het kan dus een bewegend veld zijn.  

 

e. Zijn er contradicties te benoemen en welke? 

f. Eventueel nog aanvullend: Welke kwaliteitseisen zijn van belang om dit product te kunnen 

bieden? Zijn deze toetsbaar? 

g. Zijn er bepaalde afspraken die belangrijk zijn om op te nemen in het contract? Zowel 

algemeen (denk hierbij aan overbruggingszorg, deelname expertteam) 

De voorzitter constateert dat het wenselijk wordt gevonden dat een afspraak over de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid wordt opgenomen in het contract. 
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Een aanbieder vindt het vormen van een expertteam interessant, zodat een aanbieder weet waar 

expertise kan worden gehaald. Overbruggingszorg en de mogelijkheden daarin moeten goed 

contractueel worden vastgelegd. Informatie kan worden gehaald bij de Wlz. De aanbieder is erg 

tevreden over hoe het zorgkantoor overbruggingszorg organiseert. Tenslotte zullen afspraken 

moeten worden gemaakt over het betalen van de overbruggingszorg. Als de erkenning er is, maar er 

is nog geen plek, dan betaalt het zorgkantoor de overbruggingszorg. 

 Een andere aanbieder wijst op de landelijke ontwikkelingen vanuit het Nederlands Jeugdinstituut. Er 

komen landelijke expertisecentra. Mogelijk kan daar bij worden aangesloten. Onder meer voor 

informatie over goede matching en positieve uitstroom weet men elkaar dan te vinden. 

 

h. Hoe ziet die samenwerking met andere aanbieders eruit voor dit product? Welke zaken 

moeten hiervoor contractueel worden vastgelegd? 

i. Wanneer we de doelen gezamenlijk willen waarmaken, wat heeft u als aanbieders dan van 

ons als regio nodig? Wat verwacht u van ons? Contractueel, Bekostiging, Toegang, 

Leveranciersmanagement 

De voorzitter vraagt of de aanbieders nog aanvullende zaken willen meegeven. 

Een aanbieder wijst op relatiebeheer. Het is belangrijk dat de relatie in goede en slechte tijden 

onderhouden moet blijven, zodat men elkaar als partners altijd weet te vinden en met elkaar in 

dialoog blijft.  

 

Een andere aanbieder wijst op goed contractmanagement. Vanuit verschillende regiogemeenten 

wordt hoge druk ervaren vanuit de hoeveelheid aan zorgaanbieders. Er wordt uitgegaan van: geen 

nieuws is goed nieuws. Het is moeilijk, maar ook als het niet goed loopt moet de dialoog worden 

aangegaan. Dan ontstaat gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

De voorzitter merkt op dat aanvullende of ontbrekende zaken altijd nog kunnen worden gemeld. 

Niet alle aanbieders waren aanwezig. De stukken worden gepubliceerd. Iedere aanbieder kan daarop 

vanuit zijn eigen expertise op reageren. 

 

In het kader van de versterking van de samenwerking vraagt een aanbieder of de gemeente een 

faciliterende rol wil spelen in periodieke ontmoetingen en het bespreken van casussen, bijvoorbeeld 

over matchingsproblematiek of over nieuwe producten in de Jeugdzorg. 

De voorzitter veronderstelt dat de gemeente dat in overweging kan nemen. 

 

4 Vervolgafspraken 

De voorzitter is tevreden dat er veel herkenning is in wat door de gemeente en regio is bedacht. 

Bepaalde zaken worden teruggelegd in de regio, zoals leegstand. De boodschap van de aanbieders 

ten aanzien van KPI’s is om het praktisch te houden. In de komende weken wordt intensief aan de 

slag gegaan. De planning is dat op 1 oktober een voorzet kan worden voorgelegd aan de backoffice. 

Er is nog niets bekend over een volgende sessie, maar mocht er behoefte zijn aan een peiling dan 

wordt een datum belegd. 

 

De voorzitter bedankt eenieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering om 16.27 uur.  
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