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1 Kennismaking 

De sessie wordt gestart met een korte introductieronde. Daarnaast informeert de voorzitter alle aan-

wezigen over de opzet van deze aanbiederssessie en benoemt kort de reeds eerder verstuurde ver-

gaderstukken. De voorzitter benadrukt de relevantie van het geven van input tijdens deze sessie. Het 

doel van de sessie is om het met elkaar op hoofdlijnen over Begeleid Wonen te hebben, focus ligt 

vandaag op het uitwisselen van expertise, kennis en innovatieve ideeën. Op basis van de geleverde 

input worden vervolgsessies gepland waarbij de geleverde input van deze sessie het uitgangspunt is 

voor een volgende sessie.  

 

De sturing op de inkoop Jeugd van de gemeenten in de MGR Noord-Limburg is gestart. Op dit mo-

ment worden de producten die in het inkoopproces aan bod komen nader beschreven. De product-

beschrijving moet zo concreet mogelijk worden. De gemeenten verkennen en beschrijven met aan-

bieders daarbij ook de kwaliteitseisen en de randvoorwaarden. Op basis van de inhoud wordt een 

kostprijsonderzoek gedaan.   

Streven is dat voor de Jeugd inkoop op 1 juli 2021 de gunning is en de voorbereiding van de imple-

mentatie start. De nieuwe contracten gaan in per 1 januari 2022.  

 

2 Context inkoop Jeugd 

Begeleid Wonen is een subsegment binnen het segment Wonen (naast pleegzorg, gezinshuizen, loge-

ren, Beschermd Wonen). 

 

Gemaakte keuzes in Wonen (sheet 4 presentatie Werksessie Begeleid Wonen, in bijlage 2) wordt be-

sproken:  

 Bekostiging: prijsafspraken per eenheid (dag) met afrekening op realisatie. Aanvullende hulp 

inzetten is altijd mogelijk bijvoorbeeld vanuit dagbesteding, dagbehandeling & ambulant. 
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 Contract: het betreft meerjarige contracten.  

 Leveranciersmanagement: Een goede relatie staat hierbij centraal; er wordt vanuit de ge-

meenten intensief op begeleid. De gemeenten willen dit samen met de aanbieders doen.  

 Toegangsmanagement: Op dit moment zijn er verschillen bij de diverse gemeenten hierin. 

Focus ligt op uniformiteit; hoewel verschillen kunnen blijven. Afstemming met aanbieders is 

hierbij essentieel. Inhoudelijk zijn hier nog geen resultaten te delen, in september wordt dit 

verder uitgewerkt.  

 

Vanuit de aanbieders wordt een vraag gesteld over het bekostigingssystematiek aspect beschikbaar-

heid en lege plaatsen.  In het geval er bijvoorbeeld afspraken zijn voor 7x24, kan het zijn dat enkele 

keren per week de plaats niet gebruikt wordt omdat de jeugdige bijvoorbeeld weer meer naar het 

eigen gezin gaat. Toch moet de plaats tot de beschikking blijven van de jeugdige. Hoe gaan we dan 

om met het tarief?  

 

Vanuit één van de aanbieders wordt aangegeven dat hier in Zuid Limburg ervaring mee is opgedaan. 

Het betreft een PxQ bekostiging: op het moment als het kind in het bed slaapt kan dit gedeclareerd 

worden. De voorkeur van de aanbieders gaat uit naar het hanteren van een lager tarief in combinatie 

met beschikbaarheid van plaatsen ook al zijn deze niet altijd bewoond. Deeltijd verblijf kent een vari-

abeler aanbod, per nacht kan gefinancierd worden. Bij Begeleid Wonen kan het aantal kinderen per 

bed niet variëren, een vaste prijs heeft in dit geval dus de voorkeur van de aanbieders. 

 

Door verschillende aanbieders wordt aangegeven dat men bij voorkeur kijkt naar beschikbaarheid 

i.v.m. het pedagogisch klimaat. Er wordt niet gekeken of een kind daadwerkelijk in het bed heeft ge-

slapen maar het gaat erom dat het zijn/haar kamer is. Als ook anderen de kamer gaan gebruiken 

hebben jongeren niet meer het idee dat het zijn/haar woonplek is. Daarnaast wordt benadrukt dat 

het niet wil zeggen dat als cliënten niet op het bed slapen de betreffende organisatie er niet druk 

mee is, in sommige gevallen brengt deze situatie juist extra werk met zich mee voor de zorgverlener.  

Het sociale netwerk is erg belangrijk in de begeleiding juist ook als de jongere nieuwe netwerken op-

bouwt, of naar het eigen gezin terugkeert. Dit is zoals de gemeenten zeggen, ook een onderdeel in de 

productbeschrijving. 

 

De gemeenten spreken af hierop terug te komen in een volgende sessie. 

NB vanuit de gemeenten: inmiddels hebben de gemeenten dit besproken en geven aan open te staan 

voor de gedachte dat het tarief voor 7x24 zou gelden, ook al verblijft de jeugdige er niet dagelijks.  

Het idee is immers dat het een kamer is voor de jeugdige, een eigen thuis. De grens waarbij die ta-

riefstelling 7x24 niet meer geldt, willen wij graag met de aanbieders bespreken. We stellen ons ver-

der voor dat bij een verblijf minder dan een x aantal dagen, er geen tarief van 7x24 geldt, maar van 

de werkelijke realisatie.  Ook is het de vraag of er een bepaalde duur zou moeten gelden, wanneer 

dit een permanente situatie gaat worden, zou het meer een deeltijdaanbod zijn. 

 

Samenvatting  

Voor dit product wordt nu een PxQ systematiek gehanteerd. Een aandachtspunt voor het onderdeel 

bekostiging is wanneer bedden niet worden gebruikt maar er wel input en inzet wordt geleverd, hoe 

gaan we daar dan mee om. Dit moet duidelijk tot uitdrukking komen in het tarief.  
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3 Vragen rond Begeleid Wonen (ontwikkelpotentieel, doelen, bijlage 1) 

In de regio Noord-Limburg wordt een tekort ervaren aan passende woonvormen. Dit zorgt ervoor dat 

jeugdigen buitenregionaal worden geplaatst of dat jeugdigen langer dan strikt noodzakelijk in een 

intramurale behandelsetting of crisissetting verblijven. In de regio Noord-Limburg is er behoefte aan 

meer passende en flexibele woonvormen waar jeugdigen, wanneer noodzakelijk, en zo lang als nood-

zakelijk kunnen blijven wonen. Het gaat om innovatieve woonvormen waarmee wij (zoals in de bij-

lage wordt gesteld)  in staat zijn aan te sluiten bij de verschillende doelgroepen jeugdigen, en waar-

mee wij de capaciteit in het aanbod vergroten. 

 

Wij hebben het bij Begeleid Wonen over langdurige en eventueel ook kortdurende woonvormen die 

zoveel mogelijk op een thuissituatie lijken.  

 

Bij Begeleid Wonen gaat het om jeugdigen die een aanbod wonen nodig hebben om wat voor reden 

dan ook. Het gaat hoofdzakelijk om de groep 12-18 jarigen. Het betreft een uiteenlopende groep; 

een groep die niet in de verschillende andere vormen past (niet in pleeggezin, gezinshuis of doel-

groep is van  beschermd wonen). 

 

Vanuit de aanbieders wordt aangegeven dat men vaak moeite heeft met het doorverwijzen van jon-

geren, de plekken die er zijn zitten al vol. Juist voor de doelgroep jongeren 18+ zijn er minder door-

verwijs mogelijkheden. Daarnaast is de zorgverlener afhankelijk van de duur van de zorgindicatie die 

wordt afgegeven. Mede hierdoor stagneert de doorstroom en blijven jongeren te lang op behandel-

groepen.  Vanuit de gemeenten wordt gezegd: In Noord Limburg willen we gaan werken met een 

perspectiefplan. Hiermee dient tijdig duidelijk te zijn wat het perspectief van de jeugdigen is, waar-

door er ook tijdig gekeken kan worden naar andere wettelijke kaders.  

 

Tevens wordt benadrukt vanuit de aanbieders dat met name de groep 16-17 jarigen lastig te plaatsen 

is omdat zij bijna 18 jaar zijn. 

 

Vanuit enkele aanbieders wordt benadrukt dat het belangrijk is bij het aanbod rekening te houden 

met de verschillen in leeftijd: een kind van 12 dat tijdelijk niet thuis kan wonen zou bijvoorbeeld niet 

bij een 16 jarige op een groep moeten verblijven die het doel heeft om te groeien naar zelfstandig 

wonen. Door enkele aanbieders wordt echter aangegeven dat er ook veel voordelen zijn van verti-

cale leeftijdsopbouw in een groep door nabootsing van het gezin. Een brede woongroep kan hierbij 

helpen.  

 

Samenvatting 

 
Kijkend naar de doelgroep worden, los van de problematiek twee belangrijke subgroepen gedefini-

eerd; Gezinsvervangend en zelfstandigheid. 

Het gaat hier om jeugdigen die niet in andere woonvormen onder gebracht kunnen worden. Bij ge-

zinsvervangend geeft de term al aan dat het gezin meer wordt nagebootst. Er wordt ook wel gespro-

ken over leefgroep.  

 

Vanuit de aanbieders wordt de discussie gestart wat er precies onder Begeleid Wonen valt. De focus 

ligt naar het idee van de aanbieders minder op het onderdeel begeleiden. Als je Wonen centraal stelt 
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dan kan er bij Begeleiden gedifferentieerd worden. Dat is afhankelijk van de  problematiek van de 

jongeren.  

Focus op hoe kunnen we de basis vorm geven en wat is additioneel extra nodig. Het voorbeeld van 

een leefhuis in Zuid Limburg wordt beschreven waarbij het bed, bad, brood principe geldt voor veilig-

heid en pedagogisch klimaat. Extra behandelingen verlopen via ambulant. Aanbieders stellen voor de 

titel te wijzigen zodat de nadruk op wonen ligt en niet op de begeleiding. Het begeleiden wat je erbij 

doet is maatwerk.  

De gemeenten geven aan open te staan voor verandering van de titel, gebruiken het nu nog als werk-

titel. 

 

Samenvatting: 

De doelgroep betreft 12-18 jarigen. De doelgroep kan verticaal van samenstelling zijn. Jonge kin-

deren kunnen van oudere kinderen leren en vice versa.  
 

Binnen deze doelgroep worden twee subgroepen gedefinieerd. 

 

1. Gezinsvervangend: 12-18 jaar, woongroep/ leefgroep achtige vorm. 

Hierbij is sprake van jeugdigen waarbij behandeling niet meer aan de orde is, een groep die niet bin-

nen een gezinsgerichte woonvorm kan wonen. Ook kunnen kinderen onder de 12 jaar terecht in deze 

woonvorm, maar dit zal eerder een uitzondering zijn; het is niet de belangrijkste doelgroep.  

 

2. Zelfstandige vorm van wonen met begeleiden. Deze jongeren, 16, 17 jaar vaak, hebben meer een 

plekje voor zichzelf nodig, bv eigen appartement waar wel 24/7 een beroep kan worden gedaan op 

begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld een soort aanleun constructie zijn.  

 

Bij uitzondering kan er een jongere of 18+ geplaatst worden in deze beide woonvormen. 

 

De aandoening of problematiek is niet bepalend voor de doelgroep en het onderscheid in het aan-

bod.  
 

De vragen worden gesteld: Deze woonvormen kunnen qua begeleiding beiden licht of zwaar zijn? 

Kun je dan ook variëren in groepsgrootte licht/zwaar? Deze vragen komt later nog terug in vervolg-

sessies. 

 

De aanbieders zeggen: Houd ook rekening met  de 18+ overgang. Het aanbod hierin kan op het in-

stellingsterrein zijn of in de wijk.  

 

Gemeenten vragen naar een inschatting van de omvang van de doelgroep: 

Het is momenteel onduidelijk welke omvang van het aanbod nodig is. Jongeren worden vaak bij ver-

schillende aanbieders aangeboden waardoor er overlap ontstaat in de cijfers. Via aanbieders van kli-

nisch verblijf zoals Mutsaersstichting, zo merken aanbieders op, kan een beter beeld ontstaan hoe 

groot de groep is.  

 

Begeleiding 24 uur? 
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Bij gezinsvervangend is  24/7 aanwezigheid nodig gelet op de doelgroep.  

Bij het zelfstandig wonen is de leeftijdsgroep 16, +17 jaar en is dit minder noodzakelijk en kan de zorg 

afroepbaar zijn. Bij deze groep is een digitale variant in de vorm van camera’s ook een optie.  

 

Vervolgens worden nog diverse innovatiemogelijkheden besproken, de volgende voorbeelden hier-

van zijn door de aanbieders ingebracht: 

 Toezicht door middel van camera’s;  

 Projecten waarbij wordt samengewerkt met woningcorporaties;  

 Woonvorm combinatie ouderenzorg en jongeren 16+ in combinatie met vrijwilligersvergoe-

ding om bij ouderen aan de slag te gaan.  

 

4. Inhoud van het product Begeleid Wonen 

De concept beschrijving van het product (mede aangepast n.a.v. deze sessie) komt volgende keer aan 

de orde. 

 

5. Vervolgafspraken 

Er wordt met de aanbieders besproken welke organisaties belangrijk zijn om erbij te betrekken. Daar-

naast wordt gevraagd of het mogelijk is ook jongeren uit de eigen organisaties erbij te betrekken. Er 

worden vanuit de aanbieders voorstellen gedaan: 

 Grijp het Leven: aansluiten bij bewonersoverleg 

 Koraal: mogelijkheid aan te sluiten bij overleg zodat jongeren zelf kunnen aangeven wat no-

dig is 

 Hoeve de Kaolder: stelt voor langs te komen om te zien hoe een verticale groep werkt 

 Rubicon: mogelijkheid aan te sluiten bij een zelfstandigheidstraining.  

 

7. Afsluiting 

Tijdens de volgende sessie staan de onderwerpen productbeschrijvingen en kwaliteit op de agenda. 

De volgende sessies staan gepland op 27 augustus en 10 september.  

 

De voorzitter informeert alle afwezigen over de vervolgdata. Alle deelnemers ontvangen het verslag. 

Op de website van de MGR komt ook het verslag te staan. Aanbieders kunnen feedback geven via de 

website van de MGR.  

 

Na een korte inventarisatie bij de deelnemers over het verloop van de sessie wordt de aanbieders-

sessie gesloten.  

 
 
Agenda volgende sessie 
 

- Beschrijving product 

 

 

Vragen die wij graag met u bespreken in de volgende sessies  

1. Wat valt er wel en niet onder het product? 

2. Zijn er uitsluitingscriteria te benoemen en welke? 
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3. Zijn er contra-indicaties te benoemen en welke? 

4. Wat moet een aanbieder leveren op het moment dat dit product geïndiceerd wordt? 

5. Wat mag de cliënt van de aanbieder verwachten wanneer dit product geïndiceerd wordt? 

6. Hoe gaan we om met stapeling? Mag het product gestapeld worden? Wanneer wel en wan-

neer niet? Zitten hier limieten aan? 

7. Welke kwaliteitseisen zijn van belang om dit product te kunnen bieden?  Zijn deze toets-

baar? 

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

- Zowel algemeen(denk hierbij aan overbruggingszorg, deelname expertteam)  

- Hoe ziet de samenwerking met andere aanbieders eruit voor dit product? Welke zaken 

moeten hiervoor contractueel worden vastgelegd? 

 

9. 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 

 

-  


