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Verslag subsegment logeren      13 juli 2020 

 

Aanwezigen 

Organisatie Aanwezige 

Wauw Speciaal voor Jou Anke Hurkmans 

Grijp het Leven Susanne Kuipers 

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Carla van Herten 

PGZ Katelijn Douven 

Gemeente Horst aan de Maas Susan Keijsers 

Gemeente Venray Jenny Bosman 

 

Agenda 

1. Voorstelrondje 

 

2. Stand van zaken project en planning 

Vanaf april 2019 begonnen met project sturing en inkoop om te komen tot passend en 

duurzaam aanbod van het zorgaanbod in de regio Noord-Limburg. Fase 1 en 2 zijn afgerond 

en we zijn nu bezig met fase 3 (het implementeren van de gemaakte keuzes). Door de 

bestuurders is begin juli 2020 het besluit genomen hoe we op de inkoop willen gaan sturen. 

De keuzes die zijn gemaakt voor het segment ambulant zijn terug te vinden in het vierkant 

dat als achtergrondinformatie is toegevoegd aan de voorbereidende gespreksnotitie (zie 

bijlage). Dit zijn de kaders- richtlijnen waar we ons aan moeten houden.  

 

Het subsegment logeren valt onder de noemer ambulant; logeren past bij de doelen van 

ambulant maar omdat het toch anders is wordt logeren als subsegment benoemd.  

Met ingang van 1 januari 2022.  

 

Het is belangrijk dat we alle aanbieders (die wel en niet aanwezig zijn) goed meenemen en 

informeren. Om die reden wordt een verslag gemaakt dat wordt gepubliceerd door de MGR 

met de mogelijkheid om daarop te reageren. Op 9 juli 2020 heeft de algemene bijeenkomst 

voor aanbieders plaatsgevonden over het project sturing en inkoop. De presentatie, de 

opname en vragen die zijn gesteld met de antwoorden worden tegelijkertijd gedeeld. 

 

Deze gesprekken zijn de marktconsultatie waarbij het uiteindelijk aan de gemeenten is om te 

besluiten hoe er wordt aanbesteed, etc. De uitnodiging van de aanbieders die vandaag 

aanwezig zijn is op basis van een marktanalyse gegaan. Zo is gekeken naar de belangrijkste 

partijen binnen het subsegment logeren. Er is nog een oproep via negometrix gedaan met de 

vraag of aanbieders zich nog willen aanmelden.  

 

De deadline voor de productbeschrijvingen is 1 oktober. We streven naar een soortgelijke 

productbeschrijving zoals nu ook in het productenboek is opgenomen. De verwachting is dat 

na deze sessie nog twee sessies nodig zijn over de productomschrijving van het subsegement 

logeren.   
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3. Visie/ontwikkelpotentieel 

Op dit moment wordt er gekeken om beter samen te werken met Midden-Limburg. 

Ambtelijk heeft vooroverleg plaatsgevonden en de concept visie en ontwikkelpotentieel zijn 

in gezamenlijkheid met Midden-Limburg opgesteld. Gelet op de planning van Noord-Limburg  

wordt de marktconsultatie niet in gezamenlijkheid gedaan. We streven wel naar een zo 

uniform mogelijke omschrijving van de producten. Inkopen hoeft nog niet perse op dezelfde 

manier maar we streven wel naar dezelfde kwaliteitseisen en omschrijvingen. Datgene wat 

hier vandaag wordt besproken delen we ook met Midden-Limburg. 

 

Wat vinden jullie van de visie en het ontwikkelpotentieel die voorafgaand met jullie zijn 

gedeeld?  

Er wordt aangegeven dat de meeste dingen al op deze manier worden gedaan. Bij sommige 

aanbieders wordt op dit moment al door de weeks logeren aangeboden. Opmerking dat we 

alert moeten blijven dat logeren niet langdurig wordt ingezet waardoor het een patroon 

wordt. Indien er structureel logeren nodig is dan moet er gekeken worden naar deeltijd 

verblijf. Deeltijd verblijf heeft de kortdurendheid van logeren maar heeft meer de vorm van 

wonen. Aanbieders geven aan dat deeltijd verblijf op dit moment een gat is. Er wordt een 

soort structurele ontlasting gemist en het zou mooi zijn als deeltijd verblijf daarvoor 

gefaciliteerd kan worden. De aanbieders zijn van mening dat logeren niet structureel moet 

kunnen worden ingezet. Logeren is ter ontlasting op korte termijn. We moeten zorgen dat dit 

afgebouwd kan worden; het is de pleister niet de oplossing. Logeren kan daarbij nooit alleen 

ingezet worden het bestendigd de andere vormen die ingezet worden.  

 

Deeltijdverblijf is verdeeld onder het segment wonen. Aanbieders geven aan dat het 

organisatorisch en kostentechnisch het beste zou zijn om de bedden van logeren ook in te 

zetten voor deeltijdverblijf. Dat betekent voor beide segmenten een contract. De vraag is of 

er een verschil zit in kwaliteitseisen/bekostiging van deze twee segmenten. Gemeenten 

nemen de afbakening met deeltijdverblijf mee terug om hier nog eens goed naar te kijken.   

 

Logeren door de week kan alleen bij aanbieders die daar bedden voor hebben. Sommige 

aanbieders regelen een huisje voor een x aantal weekenden per jaar. Deze aanbieders 

kunnen geen logeren door de weeks aanbieden. Dit roept de vraag op hoe je vraaggericht 

vanuit de cliënt kunt werken bij logeerweekenden. Elke doelgroep heeft een andere 

behoefte. De meningen zijn verdeeld dat door de complexiteit van doelgroep het nodig is om 

een vaste locatie aan te bieden. Om logeren door de weeks aan te kunnen bieden moet er 

voor de aanbieder flexibiliteit mogelijk zijn (combi met deeltijdverblijf vergemakkelijkt dit). 

Denk aan slim organiseren en samenwerken met andere aanbieders. Wel de vraag of 

logeeradressen door de weeks klusteren werkbaar is gezien de reistijd. Door de weeks 

logeren heb je te maken met een ander product. Kinderen komen pas later en gaan in de 

ochtend weer vroeg weg. Het zit dan vooral in de productdefinitie. Zijn er kinderen die dit 

nodig hebben? Is er een doelgroep die daar behoefte aan heeft of is logeren gewoon meer 

een aanbodgericht product of wil je het meer vraaggericht inzetten? 
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Van de toegang wordt verwacht dat zij kritisch meekijken naar wat er nog nodig is.  

 

Wordt er nog iets gemist in de visie en het ontwikkelpotentieel die voorafgaand met jullie zijn 

gedeeld?  

Logeren als respijtzorg met het onderscheid van deeltijd verblijf wordt gezien door de 

aanbieders.  

Verder wordt aangegeven dat er een aantal categorieën te onderscheiden zijn namelijk 

kinderen die 1 keer in de maand komen en sommige die iets intensiever zijn. Het moet niet 

zo zijn dat kinderen elk weekend komen. Er wordt wel wat gevoeld voor maximaliseren maar 

wel onderscheid maken in bijvoorbeeld 2 categorieën. 1 keer per maand en als het echt 

nodig is dan 2 keer per maand.  

Ook is het van belang om kritisch te blijven kijken of de nacht ook de ontlasting brengt die 

nodig is. Als voorbeeld is in coronatijd een verlengde dagbesteding aangeboden. Ze hadden 

hele dag tot na het avondeten dagbesteding. Los van de nacht is het de ochtend die voor 

ontlasting zorgt kan men zich zo voorstellen.  

Belangrijk voor de aanbieders is de flexibiliteit. Zodat zij kunnen bekijken of kan worden 

afgeschaald van intensief logeren naar licht om het daarna helemaal af te bouwen. 

 

Als we in gaan zetten op trajecten, wat zou de gemiddelde duur in aantal maanden moeten 

zijn?  

Een traject zal een prijs x intensiteit x de duur zijn. De aanbieders vinden het lastig om een 

maximaal aantal maanden te noemen dat logeren zou mogen duren. Voorbeelden die 

worden gegeven zijn Zuid Limburg waar een bedrag per maand wordt afgegeven en 

Noordoost Brabant waar op dit moment nog een bedrag per jaar wordt afgegeven. 

Opmerking die wordt gegeven is dat aanbieders een bepaalde kritische massa van aantal 

jeugdigen moeten hebben anders wordt uitmiddelen moeilijk. Deze vraag nemen de 

gemeenten terug voor de verdere uitwerking. Intern moet de aanbieder veel meer de 

monitoring op orde hebben bij trajecten, pxq is makkelijker.  

 

Zouden wij straks verschil moeten maken tussen een traject met vaste weekenden en flexibel 

traject, zitten daar prijsverschillen of kwaliteitsverschillen in? Dan kom je op een construct 

waarbij je bedden inkoopt en dat lijkt meer op deeltijdverblijf. Hier wordt niet zoveel voor 

gevoeld. Logeren zijn meer vooraf vastgestelde weekenden. Is meer een aanbodgericht 

product in plaats van vraaggericht. Als je het anders zou aanbieden / inrichten dan zou dat 

misschien anders kunnen. Is er niet het risico dat er meer gebruik van logeren wordt gemaakt 

als ouders zelf ook dagen kunnen aangeven? Dat maakt het organisatorisch ook 

ingewikkelder. Logeren is puur ter ontlasting van; aanbieders geven aan geen kinderopvang 

te zijn. In hoeverre wordt er dan flexibiliteit verwacht?  

 

Wat is ideaal financieringssystematiek voor logeren? Zodra je als gemeente gaat zeggen dat 

kinderen 10 keer mogen komen dan houden ouders daar aan vast. Daarom zorgen dat bij de 
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trajectomschrijving niet teveel kaders worden geschept want dan is de aanbieder zijn 

flexibiliteit kwijt.  

 

4. Vervolgafspraken in maximaal 2 werksessies 

De eerstvolgende afspraak staat gepland op maandag 27 juli 10:30-12:00.  
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Bijlage 1: Voorbereidende gespreksnotitie werksessie logeren 
13 juli 2020 

 

Agenda 

1. Voorstelrondje 

2. Stand van zaken project en planning 

3. Wat is de stand van zaken van logeren (keuzes segment ambulant) 

4. Visie/ontwikkelpotentieel (zie ook vragen) 

5. Vervolgafspraken in maximaal 2 werksessies 

 

 

 

 

Achtergrondinformatie 

Agendapunt 2 

Welke keuzes zijn voor het segment ambulant al gemaakt? 

Bekostiging 

• Perceel lokaal 

• Aanbieders selecteren obv 

strenge kwaliteitseisen 

• Trajecten 

• Perceel regionaal 

• Beperkt aantal aanbieders 

• Trajecten of plekken (keuze per 

gemeente) 

Contract 

• Meerjarig 

• 2 percelen 

• Sturen op ontwikkelpotentieel 

Leveranciersmanagement 

• Perceel lokaal 

• Beperkt 

• Perceel regionaal 

• Intensief 

Toegangsmanagement 

• Toegang bepaalt doelen + soort hulp, 

vervolgens in overleg met aanbieder 

over duur en intensiteit. Toegang 

bepaalt. 

• Regie op doelen, mate verschilt per 

gemeente 

• Uniformeren werkprocessen 

 

Agendapunt 3 

Hieronder volgt een conceptnotitie over de visie op logeren. Deze is nog in ontwikkeling, maar 

kunnen we gebruiken als eerste aanzet en onderwerp van gesprek. 

 

Aanleiding tot herbezinning 

We vinden het belangrijk de draagkracht van gezinnen te vergroten door ouders/gezinnen te 

ontlasten zodat jeugdigen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Het is wenselijk om deze ontlasting 

van gezinnen vooral te zoeken in het netwerk. Een goede verkenning of het netwerk een rol kan 
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spelen biedt nog veel kansen. Dit draagt bij aan de uitgangspunten van een participerende 

samenleving, versterken eigen netwerk, normaliseren en dichtbij huis.  

 

We zien dat logeren in de afgelopen tijd meer wordt ingezet (MLW), of het aantal jeugdigen daalt 

maar dat de kosten stijgen (NL) waarbij we vraagtekens zetten of we gezinnen daar op de juiste 

manier mee ontlasten. We zien dat logeren vaak langdurig wordt ingezet, waarbij gezinnen 

afhankelijk worden van deze vorm van ondersteuning.  

Verder zien we dat logeren dikwijls wordt ingezet als afschaling vanuit behandeling, waarbij nog 

teveel behandeling i.p.v. respijtzorg wordt aangeboden. Dit is niet de bedoeling van logeren, indien 

er structureel logeren nodig is dan moet er gekeken worden naar deeltijd verblijf.  

Aanleiding om opnieuw te bekijken of de huidige inzet van logeren nog passend is. 

 

Visie  

Logeren zou ingezet moeten worden op het moment dat de draaglast van een gezin te groot is. Inzet 

van logeren heeft  als voornaamste doel om het (gezins)systeem (tijdelijk) te ontlasten, op adem te 

laten komen zodat de het gezin weer terug kan naar zelfstandig op eigen kracht functioneren. Met 

als aanvulling het doel dat er gewerkt wordt aan andere doelen rondom bijvoorbeeld kind-

problematieken (bv zelfstandigheid bevorderen/ sociaal emotionele ontwikkeling).  

 

Professionals dienen bij dit soort hulpvragen goed na te gaan met de betrokkenen welke vraag 

daadwerkelijk gesteld wordt en dienen na te gaan of de inzet van deze hulp bijdraagt aan een 

duurzame oplossing. Sommige gezinnen zijn dermate belast met de zorg van een ander gezinslid 

waardoor helder is dat deze tijdelijke oplossing helpend is. 

Professionals dienen ook goed te overwegen of bepaalde problemen mogelijk juist in stand 

gehouden worden als logeren wordt ingezet. Met betrokkenen zal goed gekeken moeten worden 

wat hun naasten kunnen betekenen voor hen. Het niet willen belasten van familie en vrienden is een 

bekend fenomeen waar professionals doorheen moeten kijken, vasthoudend moeten zijn en moeten 

uitstralen dat het normaal is om je naasten om hulp te vragen.   

Vooral bij jeugdigen helpt het hen om zich minder ‘speciaal’ te voelen wanneer familie en/of 

vrienden ondersteunend zijn en een ‘logeerplek’ voor hen bieden.  

 

Uitganspunten bij logeren 

• Logeren is respijtzorg en niet meer dan dat. 

• Eigen kracht, inzet eigen netwerk en reguliere opvangvoorzieningen dienen voorliggend 

ingezet te worden.Inzet van jeugdhulp voor logeren is tijdelijk. Het uiteindelijke doel is weer 

op eigen kracht functioneren. 

• De jeugdhulpaanbieder werkt met ouders toe naar de situatie dat zij, na een periode met 

respijtzorg, zelf weer in staat zijn de zorg te bieden en respijtzorg in het netwerk of de 

directe omgeving in te zetten. Daarom is logeren altijd aanvullend op andere jeugdhulp. 

• Maximaal aantal in te zetten etmalen op jaarbasis XX en maximaal aantal dagdelen op 

jaarbasis XX / tijdelijke inzet van maximaal 8 maanden.(?) 

 

Doelen van logeren 
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• ontlasting van ouders/gezinnen/netwerk 

• vergroten van draagkracht van gezinnen 

• respijtzorg met aandacht voor de zorgvraag 

• normaliseren 

• ondersteuning dichtbij huis 

• toename informele respijtzorg ten laste van formele respijtzorg 

• minder inzet van te zware zorg en voorkomen van zware zorg 

• vergroten (informeel) netwerk 

 

Ontwikkelpotentieel 

• Gradaties in logeren aanbrengen.  

o Logeren in informeel netwerk →logeren bij familie 

o Logeren informeel in voorliggend veld → Pilot steuntje in de rug? 

o Logeren formeel in voorliggend veld  

o Logeren als formele jeugdhulp 

• Logeren niet enkel in de weekenden maar ook door de weeks.  

• Kwaliteitseisen stellen 

• Beoordelingskader voor de toegang ontwikkelen 

 

Vragen voor het gesprek met aanbieders 

• Wat vinden jullie hiervan? Wat roept dit op?  

• Missen jullie hier wat in? 

• In hoeverre is dit passend bij de visie van jullie organisatie op logeren? 

• Hebben jullie nog goede voorbeelden uit het land? 

• Wanneer we deze doelen gezamenlijk willen waarmaken, wat hebben jullie aanbieders dan 

van ons als regio nodig? Wat verwachten jullie van ons? 

 

Vragen specifiek over de doelgroep 

• Wie maakt er gebruik van dit product? 

• Zijn er uitsluitingscriteria te benoemen en welke? 

• Zijn er contra-indicaties te benoemen en welke? 

 

Vragen specifiek over het aanbod 

• Wat vinden jullie van de huidige manier van inkoop met etmaal/dagdeel? 

• Wat vinden jullie van de huidige productbeschrijving? Zit hier ruimte in, die we moeten 

aanscherpen, om meer uniformiteit te krijgen? 

• We zien grote verschillen in de gemiddelde kosten per cliënt per aanbieder. Waar kan dit 

door komen? En moeten we daar dan iets mee? 

• Wat valt er wel en niet onder het product? 

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

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

• Wat mag de regio van de aanbieder verwachten wanneer dit product geïndiceerd wordt? 
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• Hoe gaan we om met stapeling? Mag het product gestapeld worden? Wanneer wel en 

wanneer niet? Zitten hier limieten aan? 

• Hoe ervaren jullie het werken met 2 categorieën: licht/midden en zwaar? Hoe zou dit er in de 

toekomst uit kunnen zien?  

• Er zijn verschillende kwaliteitseisen bij licht/midden en zwaar. Hoe ervaren jullie dit? Wat 

maakt dat er twee categorieën zouden moeten zijn? Wat maakt dat de ene aanbieder 

duurder is dan de ander? 

• Welke kwaliteitseisen zijn van belang om dit product te kunnen bieden? 

 

Vragen specifiek over gewenste ontwikkelingen 

• In hoeverre zijn jullie bezig met voorliggende voorzieningen op het gebied van logeren? 

Logeren in het netwerk, logeren bij een steungezin, pilot steuntje in de rug. 

• Als we logeren alleen op respijtzorg gaan richten, lopen we dan ergens risico? En zo ja, wat? 

• Hoe zou een afwegingskader voor de toegang eruit kunnen zien? Wanneer zet je het wel en 

niet in? Met welke producten kan het gestapeld worden?  

• Kun je logeren limiteren in aantal etmalen per maand of in de duur van een logeertraject? 

Passend bij de visie dat het om tijdelijke ontlasting van ouders gaat en dat ondertussen de 

thuissituatie verstevigd wordt. 

• Hoe zou logeren meer flexibel ingezet kunnen worden? Als een kind dit doordeweeks bijv. 

nodig heeft. 

 


