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Vooraf 

Inleiding 

In het nieuwe jeugdstelsel worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen 
van jeugdhulp (inclusief specialistische hulp zoals jeugd-ggz, jeugd-vb, gesloten 
jeugdhulp, en het onderdeel 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg), de 
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de uitvoering van 
jeugdreclassering. Deze verantwoordelijkheid wordt in het voorstel voor de nieuwe 
jeugdwet vormgegeven als een zorgplicht van gemeenten: de jeugdhulpplicht. De 
gemeente is verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend 
aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp en van gecertificeerde 
instellingen. Zij zorgt ervoor dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig 
heeft, deze ook daadwerkelijk krijgt. 

Om die taken goed te kunnen vervullen willen de gemeenten inzicht krijgen in de 
omvang en financiering van de jeugdhulp in de huidige gediversifieerde context om 
van daaruit een vertaalslag te kunnen maken naar het toekomstige gemeentelijke 
jeugdstelsel. Door de ingewikkeldheid van het huidige stelsel en de versnippering 
over verschillende typen organisaties is de beschikbaarheid van vergelijkbare 
kengetallen niet vanzelfsprekend. Om die reden is een onderzoek uitgevoerd om de 
belangrijke parameters voor de transitie van het jeugdstelsel boven water te 
krijgen. Het resultaat van dat onderzoek is in deze rapportage weergegeven. 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek is gebleken dat de verschotting in het 
huidige stelsel er mede voor zorgt dat gegevens vanuit verschillende bronnen niet 
op elkaar aansluiten. Ook bleek bij aanvang van het onderzoek in maart 2013 dat 
een aantal bronbestanden waarvan de beschikbaarheid van overheidswege was 
toegezegd niet of niet tijdig beschikbaar waren. Dat heeft zijn weerslag gehad op 
de doorlooptijd van het onderzoek. 

Dit rapport geeft het aanbod in de regio Midden-Limburg weer, vertaald naar de 7 
gemeenten, zoals dat bestond en bestaat in de periode voorafgaand aan de 
transitie. De verschillende zorgvormen en organisaties worden in beeld gebracht, 
evenals de geldstromen die aan de orde zijn. In een apart hoofdstuk wordt een 
vergelijking gemaakt tussen gelijkaardige gemeenten en worden opvallende zaken 
gerapporteerd. Tot besluit volgen een aantal conclusies en aanbevelingen. 
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Overzicht 

Het huidige jeugdzorgstelsel kenmerkt zich door een grote mate van complexiteit 
met veel partijen die een kleiner of groter aandeel hebben. In het onderstaande 
overzicht is de veelheid van jeugdhulpvormen in het huidige stelsel in beeld 
gebracht. 

Wmo functies
• Informatie en advies
• Vroeg signaleren van problemen
• Verwijzing naar lokaal en 

regionaal aanbod
• Licht pedagogische hulp
• Coördinatie van zorg

Lokale veld

Welzijns instellingen
School maatschappelijk 
werk
Jeugdgezondheidszorg
Eerste lijns jeugd GGZ
Centrum voor jeugd en 
gezin

Bureau Jeugdzorg

Aanpak kinder‐
mishandeling
• AMK
• Zorgmeldingen

Vrijwillig kader
Gedwongen kader:
• Jeugd‐bescherming
• Jeugd‐reclassering

Aanspraken op zorg
• Kindertelefoon
• SEH

Raad voor de kinder‐
bescherming

Kinderrechter

Jeugd LVB
AWBZ

Specialistische jeugdzorg

Jeugd GGZ
AWBZ/Zvw

Jeugd en 
opvoedhulp
Wjz

Jeugdzorg plus
(Gesloten 
jeugdzorg)

Jeugd (VG, SOM, ZG, LG)
AWBZ

HuisartsCIZ

 

In deze rapportage worden de cijfers gepresenteerd voor de onderdelen van het 
huidige jeugdzorgstelsel die in 2015 onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid 
gaan vallen. De onderdelen die niet tot de transitie worden gerekend, ook al heeft 
de gemeente daarin een verantwoordelijkheid, blijven in de rapportage buiten 

Afkortingen 
LVB licht verstandelijk beperkt 
Wmo wet maatschappelijke ondersteuning 
AMK advies en meldpunt kindermishandeling 
GGZ geestelijke gezondheidszorg 
Wjz wet op de jeugdzorg 
AWBZ algemene wet bijzondere ziektekosten 
Zvw zorgverzekeringswet 
SEH spoedeisende hulp 
CIZ centrum indicatiestelling zorg 
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beschouwing. In het hiervoor staande schema gaat het om de activiteiten van 
bureau jeugdzorg en alles wat tot de specialistische jeugdzorg behoort. 

De jeugdhulp binnen het huidige stelsel wordt bekostigd uit verschillende bronnen. 
Bureau jeugdzorg en een groot deel van de specialistische jeugdzorg wordt 
bekostigd door de provincies en grootstedelijke gebieden die op hun beurt hiervoor 
Rijksmiddelen ter beschikking krijgen. De jeugd GGZ wordt bekostigd langs de lijn 
van de zorgverzekeringwet en de AWBZ en de zorg voor jeugdigen met andere 
beperkingen dan GGZ problematiek inclusief de jeugd LVB wordt geheel uit de 
AWBZ betaald. 

In deze nota is de indeling in het hiervoor weergegeven schema grotendeels 
gevolgd. De cijfers zijn ontleend aan diverse bronbestanden die een uiteenlopende 
opbouw kennen. In een aantal gevallen is in de bronbestanden bij waarden kleiner 
dan 5 geen absolute waarde meegegeven. Dit wordt gedaan om de gegevens niet 
herleidbaar te maken tot op persoonsniveau. In de bronbestanden wordt dan 
wanneer de waarde 1,2 3 of 4 bedraagt de tekst “<5” gebruikt. Bij het doorrekenen 
van grote aantallen records met die waarden kan dat tot onaanvaardbare 
verschillen leiden. Om die reden is in gevallen waar dat mogelijk is een benadering 
van het werkelijk aantal gemaakt met behulp van aantallen jeugdigen in een 
gemeente, in situatie waarin dat niet mogelijk is wordt een gemiddelde waarde van 
2  gehanteerd. 
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Deel 1 - Overzicht 

1.1. Basisgegevens 

Dit rapport is opgesteld voor de 7 gemeenten in Midden-Limburg. In de 
onderstaande tabel is de omvang van het aantal jongeren van 0–18 jaar per 
gemeente weergegeven in absolute aantallen en als percentage van de omvang van 
de totale bevolking. Het aantal jongeren daalt licht tot matig. Over de afgelopen 
drie jaar is er sprake van een generieke krimp van de doelgroep met 3,4%. De 
krimp is het grootst in de gemeente Leudal met 6,1% en het laagst in de gemeente 
Roermond met 0,1%. 

 

Bron: CBS 

1.2. Basisvoorzieningen jeugdzorg 

In het huidige stelsel bestaan ter ondersteuning van ouders en kinderen een aantal 
basisvoorzieningen voor jeugd. Deze voorzieningen, ook wel aangeduid als 0e lijns 
voorzieningen, bestaan bijvoorbeeld uit consultatiebureaus, peuterspeelzalen, 
kinderopvangcentra en scholen. Ook de centra voor jeugd en gezin, het 
jeugdwelzijnswerk en de activiteiten van diverse jeugdverenigingen behoren tot 
deze basisvoorzieningen.  

De basisvoorzieningen richten zich in eerste instantie op het ‘gewone’ opvoeden 
van kinderen. De voorzieningen moeten voorkomen dat kinderen gebruik moeten 
maken van het jeugdzorg stelsel. In voorkomende gevallen kan er sprake zijn van 
licht pedagogische hulp. De gemeente kent zelf in het kader van de Wmo ook een 
aantal taken die te maken hebben met opvoed- en opgroei ondersteuning, 
bijvoorbeeld vroeg signalering, informatie en advies, toeleiding naar hulp, licht 
pedagogische hulp en coördinatie van zorg. Daarnaast is de gemeente in het kader 
van de Wet publieke gezondheidszorg verantwoordelijk voor jeugdgezondheidszorg. 
In het schema op pagina 3 gaat het om ‘eigen kracht’ en een groot deel van het 
‘lokale veld’. Deze basisvoorzieningen kunnen gezien worden als ‘algemene’ 
voorzieningen waarvoor geen bijzondere vorm van toegangsbepaling is ingericht. In 
deze nota zijn de kengetallen van deze activiteiten niet weergegeven. Deze vallen 
buiten de opdracht. 
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Deel 2 - Toegang tot jeugdzorg 

2.1. Toegang tot het jeugdzorgstelsel via bureau jeugdzorg 

Bureau Jeugdzorg is door de overheid aangewezen als de toegangspoort tot een 
groot deel van de voorzieningen voor jeugdzorg in Nederland. De wettelijke taken 
van Bureau Jeugdzorg zijn: 

• indicatiestelling voor jeugdzorg in het vrijwillig, civiel- en strafrechtelijk kader; 
• uitvoering van de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling; 
• uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (voogdij, gezinsvoogdij); 
• uitvoering van jeugdreclasseringsmaatregelen; 
• AWBZ indicatiestelling in relatie tot psychische problematiek. 

Bureau jeugdzorg regelt de toegang tot de zogenaamde jeugd- en opvoedhulp, ook 
wel specialistische jeugdzorg (2e lijn) genoemd. Bureau Jeugdzorg heeft ook een 
taak in de toegang tot de AWBZ voor jongeren met psychiatrische problematiek. 

2.1.1. Aanmeldingen en aanspraken 

Niet iedere aanmelding bij bureau jeugdzorg leidt tot een aanspraak op jeugd- en 
opvoedhulp. Bureau jeugdzorg kan na onderzoek en diagnostiek concluderen dat 2e 
lijns zorg niet noodzakelijk is of kan terugverwijzen naar een voorliggende 
voorziening. In onderstaande tabel is het aantal aanmeldingen afgezet tegen het 
aantal aanspraken.  

 

Bron: Bureau Jeugdzorg Limburg - Provinciale jeugdmonitor 

2.1.2. Geïndiceerde jeugdzorg naar type aanspraak 

In de hiernavolgende tabel zijn de aanspraken die door bureau jeugdzorg zijn 
geïndiceerd weergegeven naar type jeugd en opvoedhulp. Een jeugdige kan voor 
meerdere vormen van hulp een indicatie van bureau jeugdzorg ontvangen. Daarom 
is in de laatste kolom het aantal unieke jeugdigen weergegeven waarvoor bureau 
jeugdzorg de toegang tot jeugd- en opvoedhulp heeft geregeld.  

Onderdeel van de taken van bureau jeugdzorg is het stellen van indicaties voor 
jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg). Bij jeugdzorgplus wordt een jongere met 
ernstige gedragsproblemen gedwongen opgenomen. Bureau Jeugdzorg geeft eerst 
een indicatie af. Daarin staat welke vorm van zorg de jongere nodig heeft. Als dat 
jeugdzorgplus is, moet een gedragswetenschapper een instemmingverklaring 
afgeven. Daarna beslist de kinderrechter of de jongere een 'machtiging gesloten 
jeugdzorg' krijgt voor gedwongen opname in een instelling voor jeugdzorgplus. 
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Jeugdzorgplus is bedoeld voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die 
bescherming nodig hebben tegen zichzelf of tegen anderen. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om agressieve jongeren of om meisjes die problemen hebben met 
loverboys. Het is in het belang van de jongeren zelf dat zij in geslotenheid worden 
behandeld. Zo wordt voorkomen dat de jongeren zich onttrekken of door anderen 
worden onttrokken aan de zorg die ze nodig hebben. 

Volgens opgave van bureau jeugdzorg heeft 70% van de jongeren in Limburg 1 
aanspraak, 28% heeft 2 aanspraken en 2% heeft 3 aanspraken. De gemiddelde 
leeftijd bij start van een zorgtraject is 10,1 jaar bij jeugdhulp, 7,1 jaar bij 
deeltijdverblijf, 12,8 jaar bij volledig verblijf, 6,0 jaar bij pleegzorg en 15,4 jaar bij 
gesloten jeugdzorg. 

De tabel geeft de situatie weer per 31 december 2012 (lopende aanspraken). 

 

Bron: Bureau Jeugdzorg Limburg 

2.1.3. Advies en meldpunt kindermishandeling 

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is onderdeel van Bureau 
Jeugdzorg. Elk Bureau Jeugdzorg heeft een AMK 'in huis'. De lijnen zijn kort, zodat 
een AMK kinderen eenvoudig kan doorverwijzen. Omgekeerd kunnen de 
medewerkers van Bureau Jeugdzorg snel bekijken of een telefoontje aanleiding is 
om het AMK in te schakelen. In de onderstaande tabel is het aantal meldingen, 
consulten en adviezen voor 2011 en 2012 weergegeven. 

De kosten voor een advies bedragen gemiddeld € 58,-, een onderzoek kost 
gemiddeld € 2.293,-. 

Bron: Handreiking zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen - Transitiebureau jeugd. 

 

 

Bron: Advies en meldpunt kindermishandeling Limburg 
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2.1.4. Jeugdbeschermingsmaatregelen 

Bureaus Jeugdzorg voeren ook maatregelen uit die door de kinderrechter zijn 
opgelegd. De rechter kan besluiten dat kinderen of jongeren bescherming nodig 
hebben. Ze komen dan via Bureau Jeugdzorg onder toezicht of voogdij. Is de 
situatie kritiek, dan kan de rechter een kind onmiddellijk uit huis plaatsen. 
Jeugdbescherming is een maatregel die wordt uitgesproken door de kinderrechter 
na onafhankelijk onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Het is voor 
jeugdigen die bescherming nodig hebben tegen invloeden die hun ontwikkeling 
bedreigen (geweld, agressie in het gezin, ouders die wel goed willen maar niet bij 
machte zijn om een veilige omgeving te bieden). De kinderrechter kan twee 
jeugdbeschermingsmaatregelen opleggen: 

 de ondertoezichtstelling (OTS): ouders/opvoeders blijven verantwoordelijk voor 
het kind. Gezinsvoogden begeleiden een gezin bij de opvoeding, tot de ouders 
dit weer zelfstandig kunnen overnemen; 

 ontheffing of ontzetting uit de ouderlijke macht. ouders verliezen de voogdij 
over hun kind. Een voogd neemt het gezag van de ouder(s) over en is volledig 
verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind. 

Bureau Jeugdzorg voert de kinderbeschermingsmaatregelen uit. De landelijke 
instellingen William Schrikker Groep en het Leger des Heils werken onder mandaat 
van Bureau Jeugdzorg. 

De gemiddelde kosten voor een traject bedragen € 5.391. 

Bron: Handreiking zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen - Transitiebureau jeugd. 

Onderstaande tabel geeft het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen (verzoeken, 
lopend en nieuwe instroom) voor 2011 en 2012 weer. 

 

Bron: Provinciale jeugdmonitor 

2.1.5. Jeugdreclasseringsmaatregelen 

Een andere vorm van gedwongen jeugdzorg is de jeugdreclassering: dan oordeelt 
de rechter dat jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd en het risico lopen 
om een criminele carrière op te bouwen, na hun straf, begeleiding nodig hebben bij 
hun terugkeer in de maatschappij. Doel van de jeugdreclassering is het voorkomen 
van herhaald gedrag en het bevorderen van integratie in de samenleving. 

Jongeren van 12 jaar en ouder kunnen wegens strafbaar gedrag voor de 
kinderrechter moeten verschijnen. Deze kan dan een straf opleggen. Dit kan een 
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boete zijn, een taakstraf of een gevangenisstraf.  Bovendien kan de kinderrechter 
besluiten dat de jongere begeleiding nodig heeft van een jeugdreclasseringswerker 
(begeleider) van Bureau Jeugdzorg. De begeleiding moet het strafbare gedrag 
stoppen en voorkomen dat de jongere opnieuw de fout ingaat. De uitvoering van de 
jeugdreclasseringsmaatregel ligt bij Bureau Jeugdzorg en de William Schrikker 
groep. 

De kosten van een jeugdreclasseringstraject bedragen gemiddeld € 2.458,-.  

Bron: Handreiking zorg en voorzieningen voor kinderen en gezinnen - Transitiebureau jeugd.  

In de onderstaande tabel zijn het aantal lopende trajecten en de instroom in een 
jeugdreclasseringsmaatregel in 2011 en 2012 weergegeven. 

 

Bron: Provinciale jeugdmonitor 

2.1.6. Algemene Wet Bijzondere ziektekosten 

De zorg voor jeugdigen met langdurige lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke 
en/of psychische problemen wordt in de AWBZ geregeld. De specifieke invulling van 
de geïndiceerde zorg kent een grote mate van keuzevrijheid voor de gebruiker. De 
AWBZ kent voor intramurale zorg de functie verblijf en daarnaast een aantal 
extramurale functies zoals verpleging (VP), persoonlijke verzorging (PV), 
behandeling (BH), individuele begeleiding (BGI), groepsbegeleiding (BGG) en 
kortdurend verblijf (KDV). 

Bureau jeugdzorg regelt de toegang tot de AWBZ voor kinderen met GGZ 
begeleiding. Bureau Jeugdzorg stelt AWBZ indicaties voor kortdurend verblijf (in 
etmalen per week), groepsbegeleiding (in dagdelen per week) en individuele 
begeleiding (in uren per week). In de volgende tabel staat het unieke aantal door 
bureau jeugdzorg geïndiceerde jeugdigen (peildatum 1 januari 2013) en de totale 
en gemiddelde omvang van de afgegeven indicaties. 

 

Bron: Bureau Jeugdzorg Limburg 
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Voor bovenstaand overzicht geldt tevens dat een kind voor meer dan 1 functie 
geïndiceerd kan zijn. De omvang van de zorg voor een jeugdige is daarom niet uit 
bovenstaande tabel af te leiden. 

De kosten van AWBZ zorg zijn afhankelijk van de omvang en looptijd van de functie 
die is toegewezen en de aard en zwaarte van de doelgroep. De kosten van een uur 
begeleiding variëren van € 54 tot € 120. Een dagdeel (4 uur) begeleiding in 
groepsverband kost tussen € 34 en € 140. 

Bron: NZA 2013 

Een geïndiceerde jeugdige kan zijn aanspraak op AWBZ zorg verzilveren in de vorm 
van zorg in natura (ZIN), dat wil zeggen gebruik maken van een concreet aanbod 
van een zorgaanbieder of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) 
waarbij de zorg wordt vertaald in een geldbedrag. Ook combinaties komen voor. In 
onderstaand overzicht is weergegeven hoe AWBZ functie’s worden verzilverd. 
Verzilvering kan per functie plaatsvinden waardoor er ook kinderen zijn die zowel 
gerbruik maken van een PGB als van zorg in natura. 

 

Bron: Bureau Jeugdzorg Limburg 

De functies waarvoor bureau jeugdzorg in het kader van de AWBZ de toegang 
bepaalt zijn in beginsel extramurale functies. Bureau jeugdzorg geeft geen 
indicaties af voor verblijf in een AWBZ instelling. Wel kan een indicatie afgegeven 
worden voor kortdurend verblijf in een instelling. Kortdurend verblijf is bedoeld ter 
ontlasting van de ouders of verzorgers en omvat het logeren in een instelling voor 
ten hoogste 3 etmalen per week. In onderstaand overzicht is het percentage van de 
kinderen weergegeven dat geïndiceerd is voor kortdurend verblijf. 

 

Bron: Bureau Jeugdzorg Limburg



Zicht op de jeugdwet – kengetallen voor de transitie jeugdzorg  

 

2.2. Toegang tot zorg via het Centrum Indicatiestelling Zorg 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) regelt de toegang tot de AWBZ voor alle 
vormen van zorg met uitzondering van die voor kinderen met GGZ begeleiding.  

2.2.1. Indicaties per doelgroep 

Het CIZ geeft indicaties af voor kinderen met lichamelijke beperkingen (SOM), een 
lichamelijke handicap (LG), verstandelijke beperkingen (VG) en zintuigelijke 
beperkingen (ZG). In onderstaande tabel is per doelgroep het aantal kinderen met 
een geldige AWBZ indicatie op 1 januari 2013 weergegeven. Waar in de 
onderstaande tabel geen getal is weergegeven betekent dat het aantal kleiner is 
dan 5. 

 

Bron: Centrum Indicatiestelling Zorg 

2.2.2. Overzicht extramurale en intramurale zorg 

In de plannen van de overheid zal de huidige AWBZ zorg voor jeugdigen worden 
opgesplitst in een deel dat naar de jeugdwet wordt overgeheveld, een deel dat 
terecht komt in de zorgverzekeringswet (verpleging en persoonlijke verzorging die 
onlosmakelijk verbonden is met verpleging) en een deel dat terecht komt in de 
nieuwe kern AWBZ. De volgende tabel geeft het aantal kinderen weer dat 
geïndiceerd is voor extramurale AWBZ zorg met BG, PV en/of KDV, extramurale 
AWBZ zorg zonder deze functies en tevens het aantal kinderen dat geïndiceerd voor 
verblijf in een instelling. Deze laatste categorie bestaat grotendeels uit kinderen 
met een verstandelijke beperking of een lichamelijke handicap. 

 

Bron: Centrum Indicatiestelling Zorg 
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In de bovenstaande tabel gaat het om de kolom extramurale zorg met BG, PV, 
KDV. Deze kolom bevat de getallen van jeugdigen die onder de nieuwe jeugdwet 
zullen vallen. In de tweede en derde kolom gaat het om jeugd waarvoor geen 
BG,PV of KDV is aangewezen. De zorg voor deze groep zal mogelijk naar de 
zorgverzekeringswet gaan. Uit de cijfers blijkt dat van alle jeugdigen die voor AWBZ 
zorg zijn geïndiceerd het grootste deel (bijna 70%) aanspraak heeft op extramurale 
zorg waarvan de functies die naar de jeugdwet worden overgeheveld deel 
uitmaken. 

2.2.3. Gemiddelde zorgomvang 

Bij het vaststellen van de indicatie voor AWBZ zorg wordt ook de omvang van het 
recht op zorg vastgesteld. In onderstaand overzicht staat de gemiddelde omvang 
per zorgfunctie vermeld. De functie BHG (behandeling in groepsverband) is gericht 
op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of gedrag om daarmee te 
voorkomen dat een situatie verergert. De functie’s PV en BGI staan vermeld in uren 
per week, de functie’s BGG en BHG in dagdelen per week en de functie KDV 
tenslotte in etmalen per week. 

 

Bron: Centrum Indicatiestelling Zorg 

2.2.4. Vervoer bij behandeling of begeleiding in groepsverband 

Bij een indicatie voor behandeling in groepsverband of begeleiding in 
groepsverband kan ook een indicatie meegegeven worden voor het daarbij horend 
vervoer naar de groepsvoorziening. Niet in alle gevallen wordt vervoer aangevraagd 
en niet in alle gevallen wordt het vervoer mee geïndiceerd. In het volgend overzicht 
is het vervoer voor beide AWBZ functies weergegeven. 

 

Bron: Centrum Indicatiestelling Zorg 
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2.2.5. Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG) 

Binnen de doelgroep kinderen met een verstandelijke handicap bestaat een 
bijzondere groep kinderen waarbij een laag IQ voorkomt in combinatie met 
gedragsproblemen. Deze groep jongeren (binnen de jeugdzorg als LVB aangeduid) 
kan worden geïndiceerd voor extramurale functies en/of voor een verblijfsfunctie in 
termen van een ZZP LVG. De LVG jeugd met uitsluitend een extramurale indicatie 
is meegenomen in de overzichten voor de extramurale zorg. In onderstaand 
overzicht staan de jongeren die geïndiceerd zijn voor verblijf in een instelling voor 
LVG jeugd. 

 

Bron: Centrum Indicatiestelling Zorg 
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Deel 3 - Specialistische jeugdzorg 

3.1. Overzicht van het aantal gebruikers van jeugdzorg 

In het onderstaande overzicht is het aantal gebruikers weergegeven van 
specialistische jeugdzorg vanuit alle financieringsdomeinen. Het betreft voor elk 
domein het aantal unieke gebruikers en omvat gegevens uit 2011 en 2012. Omdat 
een jeugdige gebruik kan maken van zorg uit meerdere domeinen kunnen de cijfers 
uit de afzonderlijke kolommen niet worden getotaliseerd. 

 

Bron: Provinciale jeugdmonitor gegevens 2011, Zvw gegevens 2010, AWBZ gegevens 2011 

3.2. Jeugd en opvoedhulp, provinciaal gefinancierd 

Jeugd & Opvoedhulp is de verzamelnaam voor alle organisaties – buiten de Bureaus 
Jeugdzorg – die kinderen en hun opvoeders helpen bij opvoed- en 
opgroeiproblemen. De jeugdzorg die deze organisaties bieden, is heel verschillend. 
Er zijn organisaties die gezinnen thuis helpen de boel weer op de rails te krijgen. 
Andere begeleiden jongeren in een gesloten jeugdzorgorganisatie of organiseren de 
opvang in pleeggezinnen. 

 

Bron: Provinciale jeugdmonitor 
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Jeugd en opvoedhulp wordt provinciaal gefinancierd. Binnen de jeugd en 
opvoedhulp kennen we op dit moment 4 zorgvormen: 

• Jeugdzorg met verblijf 
• Jeugdzorg zonder verblijf 
• Pleegzorg 
• Dag- en deeltijdbehandeling 

In bovenstaand overzicht is de jeugd en opvoedhulp weergegeven in 3 categorieën. 
Dag en deeltijdbehandeling is opgenomen in de categorie jeugdzorg zonder verblijf. 

Binnen het totaal van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg wordt behalve de 
jeugd en opvoedhulp door jeugdzorgaanbieders ook de toeleiding, begeleiding naar 
jeugdzorg, uitvoering van maatregelen en onderzoek naar kindermishandeling 
bekostigd. In onderstaand overzicht is het gebruik van deze bijkomende taken 
weergegeven. Omdat ook hier sprake is van de mogelijkheid dat de jeugdige in 
meerdere kolommen is meegeteld is het totaal van deze tabel niet gelijk aan het 
totaal van provinciale jeugdzorg in kolom 1 van de tabel in paragraaf 3.1. 

 

Bron: Provinciale jeugdmonitor 

3.3. Gesloten jeugdzorg 

Jongeren met ernstige gedragsproblemen kunnen in instellingen voor jeugdzorgplus 
worden geplaatst (gesloten jeugdzorg). Daar krijgen zij hulp in een gesloten 
omgeving. Gesloten jeugdzorg wordt in Limburg gegeven door Icarus in Cadier en 
Keer en Bijzonder Jeugdwerk Brabant in Deurne. Deze instellingen vangen zowel 
jongeren uit de regio op als ook jongeren uit andere delen van het land. Gesloten 
jeugdzorg is een relatief dure voorziening. 

De kosten voor jeugdzorg plus bedragen op dit moment gemiddeld € 110.100,- per 
jaar. 

Bron: Cebeon/SCP 

Het gaat bij jeugdzorg plus in principe om kleine aantallen die van jaar tot jaar 
sterk kunnen verschillen. De instroom wordt gereguleerd door bureau jeugdzorg. In 
onderstaand overzicht zijn de aantallen jeugdigen die door bureau jeugdzorg zijn 
geïndiceerd weergegeven. 
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Bron: Bureau Jeugdzorg Limburg 

De aanname was dat de meerderheid van de uit de Midden-Limburgse gemeenten 
afkomstige jongeren die in een gesloten omgeving worden geplaatst in Icarus in 
Cadier en Keer en in mindere mate bij Bijzonder Jeugdwerk Brabant zouden worden 
geplaatst. Inmiddels is duidelijk geworden dat jongeren in het hele land bij 
verschillende instellingen worden geplaatst. Vanuit de instellingen is geen complete 
informatie aangeleverd. 

3.4. Eerste en tweedelijns GGZ gefinancierd uit de zorgverzekeringswet 

In de huidige structuur is in de GGZ zorg een knip aangebracht. De basis 
psychische zorg aan kinderen (eerste lijns GGZ) hoort tot het curatieve stelsel en 
valt voor de financiering onder de zorgverzekeringswet. De eerstelijns GGZ wordt 
voornamelijk door eerstelijns psychologen en huisartsen (en/of 
praktijkondersteuner) uitgevoerd. De huisarts kan bepaalde psychische klachten 
behandelen en weet wanneer hij moet doorverwijzen naar de eerstelijns of 
tweedelijns GGZ. De zorg betreft lichte psychische problemen en hoort voor de 
financiering tot de zorgverzekeringswet (Zvw) 

Uitgebreidere psychische zorg, zoals voortgezette behandeling, begeleiding in de 
tweede lijn valt eveneens onder de zorgverzekeringswet. Zorg met verblijf betreft 
zorg waarbij een persoon in een zorginstelling verblijft. In plaats dat sprake is van 
behandeling kan ook sprake zijn van langdurig verblijf of woonzorg waarbij de zorg 
gericht is op begeleiding. Wanneer klinische zorg langer dan een jaar duurt hoort 
deze tot de AWBZ en wordt de zorg, conform alle AWBZ zorg, geleverd in functies. 
In onderstaand overzicht is de eerste- en tweedelijns GGZ zorg weergegeven, 
waarbij de tweedelijns zorg is onderverdeeld in zorg met en zorg zonder verblijf. De 
gegevens betreffen 2010. 

 

Bron: Provinciale jeugdmonitor 
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In het volgende overzicht is het feitelijk gebruik van eerste en tweedelijns GGZ zorg 
weergegeven bekostigd uit de zorgverzekeringswet. De gegevens betreffen het 
feitelijk gebruik in 2011. In het overzicht zijn ook de feitelijke kosten van eerste en 
tweedelijns zorg weergegeven. 

 

Bron: Vektis 2011 

Ook voor GGZ zorg is een uitvraag bij vrijgevestigde aanbieders gedaan. Voor de 
kwaliteit van de aangeleverde gegevens geldt dat de variatie in de wijze van 
rapporteren, eenheden en grootheden dermate groot is dat besloten is om deze 
gegevens niet in de tekst op te nemen. Wel zijn de overzichten van de GGZ 
aanbieders in de bijlagen opgenomen. 

3.5. AWBZ jeugdzorg 

De tweedelijns GGZ, zoals in de voorgaande paragraaf is beschreven, behoort voor 
de financiering ook deels tot het AWBZ domein. Uit de gegevens is echter niet af te 
leiden wat de omvang van de totaal geleverde AWBZ zorg is die kan worden 
toegeschreven aan tweede lijns GGZ zorg. In plaats daarvan wordt een overzicht 
gepresenteerd van de totale AWBZ zorg waarvan door jeugdigen gebruik is 
gemaakt. 

In het volgende overzicht is het totaal gebruik van AWBZ zorg weergegeven 
onderverdeeld naar extramuraal en intramuraal voor zorg in natura en voor PGB. 
Voor dit overzicht geldt dat 1 persoon in de weergegeven periode in meerdere 
kolommen kan voorkomen. 

 

Bron: Vektis gegevens 2011 en 2012 

In het volgend overzicht is het gedeelte dat betrekking heeft op extramurale zorg 
uitgesplitst naar functies. Ook voor deze tabel geldt dat een persoon in meerdere 
kolommen kan zijn opgenomen. 
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Bron: Vektis gegevens 2011 en 2012 

In de AWBZ kan gekozen worden voor zorg in natura of een persoonsgebonden 
budget. Voor elk van de in de voorgaande tabel opgenomen functies zijn de kosten 
uitgesplitst in onderstaand overzicht weergegeven. Het overzicht heeft betrekking 
op zorg in natura (ZIN) en op het persoonsgebonden budget. 

 

Bron: Vektis gegevens 2011 en 2012 

Voor de functie behandeling kan geen PGB worden verkregen. De procentuele 
verdeling tussen zorg in natura en PGB is in het volgend overzicht weergegeven. 

 

Bron: Vektis gegevens 2011 en 2012 

3.6. Intramurale AWBZ zorg 

Voor een aantal jeugdigen is de thuisomgeving niet veilig genoeg of niet geschikt 
voor de intensieve vorm van zorg die nodig is. Deze jeugdigen worden in een AWBZ 
instelling opgenomen met een indicatie voor AWBZ verblijf. In onderstaand 
overzicht is voor het AWBZ verblijf in natura het aantal gebruikers weergegeven. 
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Bron: Vektis gegevens 2011 en 2012 

Verblijf kan ook worden toegewezen in de vorm van een PGB. Dat gebeurt 
doorgaans alleen als in de thuisomgeving van de jeugdige de omstandigheden 
geschikt zijn om de zorg te verlenen, en de ouders verzorgers de keus maken om 
de zorg aan huis te leveren. Dit terwijl naar objectieve maatstaven de jeugdige 
recht heeft op verblijf in een instelling. In het PGB wordt dan de verblijfscomponent 
weggelaten zodat er feitelijk sprake is van extramurale zorg. 

 

Bron: Vektis gegevens 2011 en 2012 

De cijfers m.b.t. de intramurale zorg moeten met voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. De extramuralisatie van de Zorgzwaartepaketten 4 (ZZP’s) zal 
namelijk in de komende jaren gefaseerd plaatsvinden, alleen voor nieuwe cliënten. 
De huidige cliënten behouden hun recht op verblijf in een instelling. Bovenstaande 
cijfers geven een beeld van de huidige cliënten, die vallen binnen de ZZP’s die in de 
komende jaren onder gemeentelijke verantwoordelijkheid komen te vallen. Ook de 
ZZP’s die deels worden overgeheveld zijn volledig meegeteld (3GGZ en 3VG). 
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Deel 4 - Financiering 

4.1. Voorlopig budget 

In de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds is een overzicht gegeven van de 
verwachte budgetten voor de transitie jeugdzorg. In deze circulaire worden de 
hoogte van het budget en de verdeling voor 2015 op basis van historische 
gegevens over het gebruik van jeugdzorg op gemeentelijk niveau (bron: SCP en 
Cebeon) gepubliceerd. Dit betreft een voorlopige indicatie van het budget. In de 
meicirculaire 2014 wordt vervolgens bekendgemaakt wat de budgetten zijn per 
gemeente op basis van de objectieve verdeling, welke geleidelijk van kracht zal zijn 
vanaf 2016. 

Het totaalbedrag voor de regio bedraagt bijna 54 miljoen euro, onderverdeeld in 25 
miljoen voor de provinciale en rijksgefinancierde jeugdzorg, 10 miljoen voor het 
zorgverzekeringswet deel en 19 miljoen voor de AWBZ zorg. 

 

Bron: Meicirculaire gemeentefonds 2013
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Deel 5 - Analyse, conclusies en aanbevelingen 

5.1. Analyse 

Demografie en zorggebruik 

Uit een vergelijking van het aantal jeugdigen in een gemeenten vergeleken met het 
aantal jeugdigen dat jeugdzorg ontvangt blijkt dat er tussen gemeenten verschillen 
bestaan. Nederweert kent het hoogste percentage jeugdigen, maar bijna het 
laagste percentage jeugdigen in zorg. Roermond kent eveneens een hoog 
percentage jeugd en ook een hoog percentage jeugd in zorg. De verschillen zijn 
waarschijnlijk terug te voeren op de verschillen in sociale structuur in de gemeente.  

 

Bron: aantal jeugdigen CBS 2013, jeugd in zorg provinciale jeugdmonitor 2010, 2011 

Het gemiddeld percentage jeugd in zorg in de regio bedraagt 15%. Landelijk wordt 
uitgegaan van 10% (bron: Nederlands Jeugdinstituut) en een stijgende lijn. In dit 
percentage is echter slechts een minimaal deel van de AWBZ meegenomen. Als de 
AWBZ uit de cijfers wordt gelaten dan benadert het percentage jeugdigen in zorg 
goed het landelijk gemiddelde van 10%. Gemiddeld is het percentage jeugdigen 
met provinciaal gefinancierde, Rijksgefinancierde en Zorgverzekeringswet 
gefinancierde jeugdzorg 11,4%. Ook nu wijkt de gemeente Roermond sterk af met 
een percentage van 14,4% en is de gemeente Maasgouw afwijkend naar de 
onderkant met 9,6%. 
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Het aandeel AWBZ is gemiddeld 3,4% met een variatie van enkele tienden van 
procenten naar boven en beneden. Dat betekent dat het afwijkende beeld in 
Roermond niet toe te schrijven is aan het aandeel jeugdigen dat gebruik maakt van 
de AWBZ. 

Als wat dieper ingezoomd wordt op de verhoudingen tussen de verschillende 
vormen van jeugdzorg dan valt op dat het aandeel ‘jeugd en opvoedhulp’ een grote 
variatie laat zien. In de gemeente Roermond is het percentage van het totaal aantal 
jeugdigen in zorg het hoogst (36,2%) terwijl de gemeente Leudal het laagste 
percentage kent (16,1%). De GGZ problematiek die uit de zorgverzekeringswet 
wordt gefinancierd laat een opvallend laag percentage zien in de gemeente 
Roermond (45%). Mogelijk bestaat er een verband tussen een laag aandeel gebruik 
van het eerste (en tweede lijns) GGZ circuit en een hoog aandeel gebruik van de 
zwaardere vormen van jeugd en opvoedhulp. Hier zou een aangrijpingspunt kunnen 
liggen om te bewerkstelligen dat meer naar goedkopere zorgvormen kan worden 
verwezen om duurdere zorg uit te sparen. 

 

In absolute zin is de gemeente Roermond de grootste gebruiker van 
jeugdhulpverlening, rond 30% van het totaal. De kleinste gebruiker is de gemeente 
Nederweert met 7% van het totaal. 
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Provinciaal gefinancierde jeugdzorg 

In de provinciaal gefinancierde jeugdzorg wordt onderscheid gemaakt tussen 
jeughulpvormen zonder en met verblijf. 

 

Wat dan opvalt is dat in absolute zin in de gemeente Roermond de meeste 
gebruikers van intra en extramurale jeugdhulp wonen en in de gemeenten 
Maasgouw en Nederweert het minste. 

Als we inzoomen op de verhouding tussen gebruikers van extramurale en 
intramurale jeugdhulp valt op dat in de gemeenten Weert en Echt-Susteren 
intramurale jeugdzorg minder voorkomt dan in de andere gemeenten. Mogelijk is 
hier sprake van een goed functionerend verwijs- en behandelnetwerk waardoor 
problemen in een vroeger stadium met eenvoudiger vormen van hulp kunnen 
worden benaderd. In de gemeenten Maasgouw, Nederweert, Roerdalen en 
Roermond wordt meer gebruik gemaakt van intramurale vormen van jeugdzorg. 

 

Bij de gegevens van het AMK valt op dat in 2012 het aantal meldingen bij het AMK 
voor de gemeente Weert lager ligt dan verwacht. Het verdient aanbeveling om 
nader onderzoek te doen naar de reden of oorzaak van dit verschil. 
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Bij de jeugdbeschermingsmaatregelen zien we in Roermond en Weert in 2011 een 
zeer hoog aantal lopende jeugdbeschermingsmaatregelen in vergelijking met de 
instroom. Ook hier verdient het aanbeveling om nader onderzoek te doen naar de 
oorzaak van dit hoge cijfer. 

 

Bij pleegzorg en jeugdbeschermingsmaatregelen zien we een sterk verhoogd aantal 
gebruikers in Roermond. Ook hiervoor zou een verklaring gevonden kunnen worden 
in de sociale structuur in de gemeente. Het verdient aanbeveling om deze 
afwijkende gegevens nader te onderzoeken. 
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De verhouding tussen pleegzorg en jeugdbeschermingsmaatregelen laat een 
verdeling zien die aanzienlijk minder spreiding vertoont. Opvallend is het hoge 
percentage pleegzorg in Maasgouw en het lage percentage pleegzorg in Weert  

 

In onderstaand overzicht is het aantal aanmeldingen bij bureau jeugdzorg afgezet 
tegen het aantal geindiceerde aanspraken op jeugd en opvoedhulp in 2012. 
Gemiddeld wordt 50% van alle aanmeldingen gehonoreerd met een aanspraak op 
jeugdzorg. In Roermond is dit percentage aanzienlijk lager, namelijk 43% en in 
Weert ligt het percentage flink hoger (63%). Hierbij is interessant om uit te zoeken 
hoe een aanmelding tot stand komt, op verwijzing van een hulpverlener of uit 
eigener beweging van de ouders/opvoeders. Onnodige aanmeldingen leiden immers 
tot extra kosten en verkeerde verwachtingen. Een verdere verdieping van deze 
cijfers met bureau jeugdzorg kan hier mogelijk meer licht op laten schijnen. 
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De indicaties voor GGZ begeleiding die door bureau jeugdzorg gesteld worden laten 
een onverwachte piek zien in de gemeente Leudal. Het aantal jeugdigen dat 
geïndiceerd is voor AWBZ begeleiding is voor de omvang van de gemeente 
uitzonderlijk hoog. Mogelijk speelt hier het woonplaatsbeginsel een rol waardoor 
jongeren die verblijven in een jeugdinstelling in de cijfers van de gemeente Leudal 
worden meegeteld. Het verdient aanbeveling dit nader te onderzoeken. 

 

Het aantal jeugdigen dat door de rechtbank een jeugdreclasseringstraject krijgt 
opgelegd is het hoogst in Roermond. Dat geldt zowel voor de instroom als voor het 
aantal lopende trajecten.  
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Zorgverzekeringswet 

Het gebruik van eerste en tweedelijns psychiatrie is het hoogst in de gemeente 
Roermond doch de gemeenten Weert en Leudal springen eruit met een relatief 
hoog percentage gebruikers. 

 

De verhouding tussen eerste en tweede lijn ligt gemiddeld op 15% tegen 85%. 
Nederweert en Weert springen eruit omdat in die gemeente het aandeel eerstelijns 
GGZ groter is dan in de andere gemeenten (27% en 21%).  

 



Zicht op de jeugdwet – kengetallen voor de transitie jeugdzorg  

Roermond en Echt-Susteren vallen op omdat het aandeel eerste lijn slechts 10% en 
12% bedraagt. Dat betekent dat in deze gemeenten relatief veel dure tweedelijns 
GGZ wordt ingezet. Uit de vergelijking van de kosten van eerste en tweedelijns 
GGZ zorg valt af te leiden dat de gemiddelde kosten van tweedelijns GGZ per 
persoon een factor 10 duurder zijn dan de kosten van eerstelijns GGZ per persoon. 

Van het totaal aan tweedelijns GGZ zorg is slechts een klein deel intramuraal. Het 
gemiddeld percentage GGZ zorg met verblijf is slechts 2% van alle tweedelijns 
zorg. 

 

AWBZ begeleiding 

Het aantal jeugdigen met psychische problemen dat door bureau jeugdzorg wordt 
geïndiceerd voor AWBZ functies is opvallend hoog in de gemeenten Leudal en 
Weert en opvallend laag in Roermond. Voor Roermond zou een verklaring kunnen 
zijn dat andere vormen van jeugdzorg in Roermond een hoog gebruik kennen. 

 

Al eerder is geconstateerd dat ook het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van 
eerste en tweedelijns GGZ die uit de zorgverzekeringswet wordt gefinancierd in 
Weert opvallend hoog is. Dat is consistent met het hoge gebruik van AWBZ GGZ 
zorg. In de cijfers van bureau jeugdzorg is geen opgave gedaan van het aantal 
keren dat een functie is geïndiceerd. Wel is aangegeven wat de totale omvang, in 
uren, dagdelen of etmalen van de functies is. Met die gegevens is een verdere 
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uitsplitsing naar gebruik van de functie BGI, BGG en Kortdurend verblijf niet 
mogelijk. 

Overige AWBZ zorg 

De overige AWBZ zorg die is gericht op jeugdigen met andere beperkingen dan 
psychische problemen bestaat uit een intramuraal en een extramuraal deel. Het 
totale gebruik van AWBZ zorg voor jeugdigen is in Roermond het hoogst en in 
Nederweert het laagst. Opvallend is het hoge percentage in de gemeente Leudal. 

 

De verhouding tussen extra- en intramurale zorg is gemiddeld 97,5% extramurale 
tegen 2,5% intramurale zorg. Roermond heeft het grootste aandeel intramurale 
zorg namelijk 5,5%. Roerdalen het minst (0,4%). 

 

Als we verder inzoomen op de functies die in het kader van de AWBZ aan de orde 
zijn dan worden de functies groepsbegeleiding en individuele begeleiding het meest 
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gebruikt. Beide functies samen zijn goed voor 66% van het totale gebruik. Verder 
valt op dat het relatieve aandeel van alle functies in Roermond het hoogst is. BG 
groep en BG individueel scoren met 24% en 21% aanzienlijk hoger dan in de 
andere gemeenten. De functie behandeling scoort in Roermond uitzonderlijk hoog 
met 38%. De gemeenten Maasgouw, Roerdalen en Nederweert laten een laag 
gebruik zien over alle functies. 

 

Er zijn ook aanzienlijke verschillen waar te nemen in het gebruik van kortdurend 
verblijf. Ook hier wordt in Roermond het meest gebruik gemaakt, maar ook Weert 
en Leudal laten een hoog verbruik zien. Nederweert, Roerdalen en Maasgouw 
scoren aanzienlijk lager. 

Het gebruik van PGB ten opzichte van zorg in natura laat zien dat in bijna 80% voor 
een PGB gekozen wordt. De functie behandeling kan niet als PGB worden 
afgenomen. Voor de overige functies geldt dat vooral de functie kortdurend verblijf 
bijna uitsluitend als PGB wordt afgenomen. Aangezien het hierbij om logeren gaat 
mag aangenomen worden dat het vinden van eigen oplossingen voor logeren vaker 
voorkomt dan logeren bij een professionele zorgaanbieder. 

Financiën 

De verdeling van de kosten over de drie hoofdgroepen is gemiddeld 46% voor 
provinciaal en rijksgefinancierde jeugdzorg, 19% voor GGZ zorg uit de 
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zorgverzekeringswet en 35% voor AWBZ zorg. In onderstaand diagram is de 
relatieve kostenverdeling voor de verschillende gemeenten te zien. 

 

Opvallend is dat de kosten voor provinciaal en rijksgefinancierde jeugdzorg in 
Roermond het hoogst zijn en het laagst in Leudal. Voor de rijks en provinciaal 
gefinancierde jeugdzorg kan geen nadere specificatie gemaakt worden omdat 
daarover informatie ontbreekt. Binnen de AWBZ is 27% van de kosten gericht op 
Begeleiding groep, 36% van de kosten voor Begeleiding individueel, 11% voor 
Behandeling, 13% voor Persoonlijke verzorging en 13% is bestemd voor kortdurend 
verblijf. Van de kosten voor zorg uit de zorgverzekeringswet is 2% bestemd voor 
eerstelijns zorg en 98% voor tweedelijns zorg. 

5.2. Vergelijking tussen gemeenten met overeenkomstige kenmerken 

De verzamelde gegevens laten grote verschillen zien tussen de gemeenten in de 
regio Midden-Limburg. Om een wat genuanceerder beeld te krijgen van de 
verschillen tussen gemeenten zijn een aantal kengetallen vergeleken met 
gemeenten buiten de regio. Daarvoor is gekeken naar een aantal parameters 
waarmee een referentiegemeente kan worden aangeduid. De eerste parameter is 
de omvang van het aantal inwoners in de gemeente. De tweede parameter is het 
percentage jeugdigen in een gemeente. Voor elke gemeente is op die manier een 
referentie gemeente gekozen. In sommige gevallen kon geen goede match worden 
gevonden. In die gevallen is voor een slechtere overeenkomst gekozen. De 
verschillen die uit de bijgevoegde overzichten naar voren komen kunnen niet 
zonder meer worden verklaard uit de kenmerken van de gemeenten en hun 
referentiegemeente. Daarvoor is nader onderzoek nodig. De vergelijking wordt 
derhalve enkel gedaan op de getallen. Dat levert het volgende beeld op: 
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Aantal aanmeldingen bij bureau jeugdzorg 

Om een reële vergelijking mogelijk te maken zijn de absolute waarden omgerekend 
naar aantallen per 1000 inwoners. In de onderstaande figuur is het aantal 
aanmeldingen bij bureau jeugdzorg weergegeven voor de gemeenten in Midden 
Limburg en de referentie gemeenten. 

Aanmeldingen bij bureau jeugdzorg

Gemeente Gemeente ML

Referentie 

gemeente

Echt‐Susteren 4,7 6,4

Leudal 4,7 4,9

Maasgouw 4,6 4,9

Nederweert 6,3 5,5

Roerdalen 5,7 5,4

Roermond 7,8 6,3

Weert 5,7 5,6  

 

Opvallend is dat de gemeente Roermond aanzienlijk hoger scoort dan de 
referentiegemeente Venlo terwijl Venlo qua omvang veel bijna 2 maal zo veel 
inwoners heeft. Het verdient aanbeveling hier verder onderzoek naar te verrichten. 
Nederweert en Roerdalen scoren eveneens hoger dan hun referentiegemeente. De 
gemeente Echt-Susteren scoort lager dan referentiegemeente Landgraaf. Hier 
speelt mogelijk de grootstedelijke problematiek van de Oostelijke Mijnstreek een 
rol. 

Jeugdbescherming 
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Het aantal jeugdigen per 1000 waarvoor een jeugdbeschermingsmaatregel is 
ingesteld is in de gemeente Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond 
hoger dan in de referentiegemeenten. In de gemeenten Leudal en Weert is het 
aantal jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel lager dan in de 
referentiegemeenten. Voor de situatie in Weert geldt wellicht dat het verschil groter 
is doordat het percentage jongeren in de referentiegemeente Kerkrade lager ligt 
dan in Weert. Ook hier weer valt de zeer hoge score van Roermond op ten opzichte 
van de referentiegemeente Venlo. Dit zou nader onderzocht moeten worden. 

 

 

Jeugdreclassering 

Evenals in de voorgaande situaties kent de gemeente Roermond het hoogste aantal 
jeugdigen per 1000 waarvoor door de rechter een jeugdreclasseringsmaatregel is 
opgelegd. De overige gemeenten in Midden-Limburg scoren gelijk of lager dan hun 
referentiegemeente. Wat verder opvalt zijn de waarden in de gemeente Echt-
Susteren en Weert. Die zijn ongeveer half zo hoog als in de referentiegemeenten. 
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Jeugd en opvoedhulp 

Het aantal jeugdigen per 1000 dat gebruik maakt van verschillende vormen van 
jeugd en opvoedhulp is de meeste Midden-Limburgse gemeenten lager dan in de 
referentiegemeenten met uitzondering van de gemeenten Nederweert, Roerdalen 
en Roermond. 

 

 

GGZ zorgverzekeringswet 

De GGZ zorg die aan jeugdigen wordt verstrekt is in de gemeenten Leudal, 
Roermond en Weert hoger dan in de referentiegemeenten. De waarden van Echt-
Susteren, Maasgouw, Nederweert en Roerdalen liggen lager dan in de 
referentiegemeenten. 
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AWBZ zorg zonder verblijf 

Het aantal jeugdigen per 1000 dat gebruik maakt van AWBZ zorg zonder verblijf is 
in de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Roermond en Weert hoger 
dan in de referentiegemeenten. De gemeenten Maasgouw en Roerdalen scoren 
lager dan de referentiegemeente. 
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5.3. Conclusies 

Het beschikbare cijfermateriaal over het huidige jeugdzorgstelsel geeft geen 
eenduidig beeld over de feitelijke situatie op dit moment. De complexiteit van het 
stelsel komt ook tot uiting in de wijze waarop cijfermateriaal moet worden 
verzameld, verwerkt en vergeleken. Verschillende bronnen kennen een van elkaar 
afwijkend formaat waarop cijfers zijn en worden verzameld. Definities lopen uiteen 
en eenheden en grootheden zijn niet zelden verschillend en hebben betrekking op 
uiteenlopende kalenderjaren. Dat maakt dat de hier gepresenteerde cijfers niet 
zonder meer getotaliseerd mogen worden om tot een generaal overzicht van de 
jeugdzorg in Midden-Limburg te komen. 

De diversiteit van de geraadpleegde bronnen representeert tot op zekere hoogte 
ook de verschillen in cultuur en gewoonten binnen de verschillende sectoren in de 
jeugdzorg. De opgave om die cultuur te veranderen en te harmoniseren is een 
enorme uitdaging waarvoor een langere periode in de tijd noodzakelijk zal zijn. De 
basis voor dat veranderingsproces ligt vooral in het maken van goede afspraken 
over wie, wat wanneer, voor wie en met welk resultaat zal doen. Tegelijkertijd 
zullen deze interventies op een transparante manier moeten worden vastgelegd en 
zal de relatie naar de kosten duidelijk moeten worden gemaakt. 
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De variatie in de binnen de provinciale jeugdzorg gehanteerde producten, trajecten 
of zorginhoudelijke diensten en hun definities is enorm groot. De thans 
gehanteerde financieringssystematiek heeft niet altijd een relatie met die producten 
of diensten. Het is daardoor niet mogelijk om tot een vergelijking op product- en 
aanbiederniveau te komen, sterker nog het is in de huidige systematiek niet 
transparant te krijgen hoe een toegewezen jaarbudget van een jeugdzorginstelling 
zich verhoudt met afgesproken productie parameters. Er is daarover bij 
beleidsmakers geen informatie voorhanden en ook de aanbieders zelf zijn niet in 
staat om de kosten transparant te maken. 

De versnippering in de organisatie van de jeugdzorg heeft ook zijn weerslag op de 
registratie bij de aanbieders. Er is een enorm uitgebreid registratiepakket (care4) 
dat ook door Rubicon en Xonar wordt gebruikt. In dit pakket vindt de 
cliëntregistratie  plaats, de registratie van diagnose en behandeling, en de 
facturering. Daarbij wordt rekening gehouden met de veelheid aan vereisten die 
iedere financier aan de behandelaar stelt m.b.t. verantwoording en facturering van 
de behandeling. Kort overzicht: 

 De GGZ behandeltrajecten worden middels DBC’s gefactureerd, met een 
complexe administratie als gevolg.  Er kan pas worden gefactureerd ná 1 jaar of 
bij afsluiting van een behandeltraject.  

 De jeugdhulp wordt niet gefactureerd. Er vindt bevoorschotting plaats die 
achteraf op basis van behandelde cliënten wordt verantwoord. Binnen 
vastgestelde marges vindt geen verrekening plaats. 

 De AWBZ wordt met het zorgkantoor afgerekend op basis van verzilverde 
aanspraken. Dat schijnt redelijk gestroomlijnd te verlopen. 

De gegevens die van de zorgverzekeraars en het CAK zijn ontvangen geven slechts 
een beperkt inzicht in de kostenopbouw van de AWBZ. Enerzijds komt dit doordat 
met standaard NZA tarieven wordt gewerkt en anderzijds omdat in de bestanden 
geen aanbiederinformatie is opgenomen. Hierdoor kunnen de kosten niet per 
aanbieder in beeld gebracht worden. 

Bij alle bekende instellingenvoor jeugdhulpverlening in de drie categorieën ‘jeugd 
en opvoedhulp’, ‘Jeugd GGZ’ en ‘Jeugd LVB’ is een uitvraag gedaan van de 
kengetallen over 2011 en 2012. Deze uitvraag is heel divers beantwoord. Sommige 
aanbieders hebben een groot deel van de gevraagde gegevens aangeleverd, veel 
slechts een marginaal deel. Informatie over de kosten is zelden aangeleverd. De 
gegevens die wel aangeleverd zijn waren van onvoldoende kwaliteit om tot 
integrale overzichten verwerkt te worden. De ‘kale’ informatie is in de bijlagen 
opgenomen. Het is de vraag of de instellingen niet kunnen of niet willen. Een aantal 
keer is door een aanbieder gerapporteerd dat de gevraagde informatie niet kan 
worden verstrekt in het gevraagde formaat omdat de registratiesystemen daar niet 
op zijn ingericht. Andere aanbieders geven concurrentieoverwegingen als reden aan 
om informatie (vaak van financiële aard) niet te willen verstrekken. 

Het cijfermatig overzicht geeft geen volledig beeld van de jeugdzorg in Midden-
Limburg omdat een deel van het aanbod in de AWBZ en de jeugdhulpverlening 
buiten beeld blijft omdat deze hulp door ouders wordt ingekocht met een 
persoonsgebonden budget. Zowel op de aanbieders (waarschijnlijk deels binnen het 
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eigen netwerk), op de geleverde producten en diensten als ook op de kosten ervan 
bestaat geen zicht. 

Gesloten jeugdzorg en specialistische intramurale jeugdzorg zijn vormen van 
jeugdhulp die relatief weinig voorkomen maar wel erg kostbaar zijn (kosten per 
traject > 100.000 euro). Op het voorkomen van intramurale specialistische 
jeugdhulp kan tot op zekere hoogte gestuurd worden door in voorliggende 
extramurale voorzieningen adequate hulp te bieden waarmee een dure opname kan 
worden voorkomen. Op gesloten jeugdzorg kan niet gestuurd worden omdat het 
gebruik er van door de jeugdrechter wordt gestuurd. Dat kan betekenen dat in een 
gemeente in het ene jaar weinig en in een willekeurig ander jaar veel gebruik kan 
voorkomen. Bovendien is in het onderzoek duidelijk geworden dat gesloten 
jeugdzorg lang niet altijd dichtbij wordt gegeven. Jeugdigen worden in instellingen 
in het hele land geplaatst. 

Tussen de provinciale jeugdzorg, de jeugd GGZ en de AWBZ voor de jeugd bestaat 
een zekere mate van overlap. De omvang van die overlap is niet vast te stellen 
doordat sprake is van gescheiden registraties zonder verbindingen naar elkaar. In 
het nieuwe stelsel bestaat de mogelijkheid om de zorg veel integraler aan te bieden 
waardoor de bestaande overlap geheel of gedeeltelijk kan verdwijnen. 
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5.4. Aanbevelingen 

De kengetallen voor de gemeente Roermond zijn nagenoeg over de hele linie hoog 
tot zeer hoog. Dit wordt weliswaar herkend door de beleidsmedewerkers doch lijkt 
niet in alle gevallen te verklaren door de sociale structuur van de populatie. Het is 
gewenst om nader verdiepend onderzoek te doen naar de verschillen tussen 
Roermond en de regiogemeenten en op zoek te gaan naar aangrijpingspunten voor 
verandering. 

Veel verwijzingen naar specialistische jeugdhulp en eerste en tweede lijns GGZ 
lopen via de huisartspraktijk. De invloed hiervan op de beleidskeuze om meer dan 
nu het geval is in de nulde en eerste lijn af te handelen is groot, evenals de invloed 
hiervan op de kosten. In het nieuwe jeugdstelsel blijft deze situatie grotendeels 
ongewijzigd. Het is daarom aan te bevelen om met huisarts(groepen) afspraken te 
maken over het verwijsbeleid. 

Er zijn een aantal opmerkelijke verschillen tussen gemeente gerapporteerd, 
bijvoorbeeld en aanzien van het aantal meldingen bij het AMK, het voorkomen van 
jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasseringsmaatregelen. Een verdiepend 
onderzoek naar deze verschillen is aan te bevelen. Op dit moment kan namelijk niet 
gezegd worden of de verschillen reëel zijn of berusten op registratieproblemen. 

Het gebruik van gesloten jeugdzorg kan van jaar tot jaar en van gemeente tot 
gemeente sterk verschillen. De daarmee gepaard gaande kosten kunnen in enig 
jaar een grote aanslag plegen op het voor gemeente beschikbare budget. Omdat 
jeugdigen in meerdere instellingen in het land geplaatst kunnen worden en niet 
alleen in de regio is het niet voor de hand liggend om deze vorm van zorg 
gezamenlijk in te kopen, tenzij dit in landelijk verband mogelijk zou zijn. Om die 
reden wordt aanbevolen om een vereveningsfonds te creëren waaruit de gesloten 
jeugdzorg op regionaal niveau kan worden betaald. 

De inkoop van de diverse vormen van jeugdzorg volgt de complexiteit van de 
structuur en organisatie die er op dit moment bestaat. Er bestaat een grote mate 
van gebrek aan inzicht omtrent de kostenopbouw en –structuur van de in de 
jeugdzorg gebruikelijke producten en diensten, voorzover er überhaupt sprake is 
van vergelijkbare zorg. Dat maakt het inkoopproces tot een uitermate complexe en 
lastige opgave. Het is daarom aan te bevelen om bij de start van de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid in 2015 het inkopen van zorg te baseren op historische 
budget informatie waarop een zeker kortingsdeel in mindering wordt gebracht in 
afhankelijkheid van de taken die uit de tweede lijn weg worden gehaald en worden 
ondergebracht bij generalistische teams voor jeugd en gezin. Tegelijkertijd zou in 
het eerste jaar een uniform systeem van registratie van zorg en toerekening van 
kosten moeten worden geïntroduceerd dat aan alle te contracteren partijen als 
verplichting wordt opgelegd. Na dat eerste jaar kan met behulp van het 
registratiesysteem op vergelijkbare wijze inzicht verkregen worden in de 
bedrijfsvoering van de aanbieders. 

De verhouding tussen eerste en tweedelijns GGZ laat een groot aandeel zien van 
relatief dure tweedelijns zorg. Een nadere analyse van deze tweedelijns zorg kan 
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inzicht geven in de mate waarin tweede- door eerstelijnszorg kan worden 
vervangen in die zin dat onderzocht moet worden of ernstige GGZ problematiek die 
behandeling en begeleiding in de tweede lijn nodig maakt door adequate en 
vroegtijdige opvang in de eerste lijn kan worden voorkomen. 

Binnen de huidige AWBZ zorg voor jeugdigen is begeleiding op individueel niveau 
ongeveer 1,5 keer zo duur als begeleiding in groepsvorm. Het is vanzelfsprekend 
dat individuele begeleiding niet in alle gevallen kan worden vervangen door 
begeleiding in groepsvorm. Toch verdient het aanbeveling om te onderzoeken voor 
welke vormen van individuele begeleiding een groepsgerichte aanpak even goed 
voldoet en welke kosten daarmee bespaard kunnen worden. 

Bij kortdurend verblijf valt op dat de meerderheid van de gebruikers (>95%) kiest 
voor een PGB. Omdat het in de jeugdzorg bij kortdurend verblijf vaak over 
logeeractiviteiten gaat en omdat het feitelijk gebruik van professionele 
logeeradressen heel beperkt is bestaat het vermoeden dat het logeren met een PGB 
binnen het eigen netwerk van de ouders/verzorgers wordt ingevuld. Het is aan te 
bevelen deze vooronderstelling uit te diepen en na te gaan op welke wijze het 
logeren in de toekomst kan worden ingevuld met een alternatief voor de hoge 
kosten van de verstrekte PGB’s. 
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Deel 6 - Bijlagen 

6.1. Afkortingen 

Afkorting Voluit 

AWBZ Algemene wet Bijzondere Ziektekosten 

BJZ Bureau Jeugdzorg 

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg 

DAC Dagactiviteiten Centrum 

GGZ: Geestelijke gezondheidszorg (zorgsector) 

GZ Gehandicaptenzorg (zorgsector) 

LG lichamelijk gehandicapten (zorgsector) 

NZA Nederlandse Zorg Autoriteit 

PG Psychogeriatrische problematiek (zorgsector) 

PGB Persoonsgebonden Budget 

PSY Psychiatrische stoornis (zorgsector) 

RCGGZ Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 

RIAGG Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 

RIBW Regionaal Instituut voor Beschermd Wonen 

SOM Somatische aandoening/beperking (zorgsector) 

UVIT Univé, VGZ, IZZ, Trias zorgkantoor 

V&V Verpleging en Verzorging (zorgsector) 

VG Verstandelijk gehandicapten (zorgsector) 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VVGI Vincent van Gogh Instituut 

VWS Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 

WSW Wet Sociale Werkvoorziening 

WWnV Wet Werken naar Vermogen 

ZG Zintuiglijke handicap (zorgsector) 

ZIN Zorg in natura 

Zvw Zorgverzekeringswet 
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6.2. Zorgsoorten en aanbieders in de regio Midden-Limburg 

6.2.1. Vormen van jeugd- en opvoedhulp 

Zorgvormen ambulante zorg 

• Ambulante zorg (ouders en/of jeugdigen hebben periodiek contact met een 
hulpverlener. Jeugdigen krijgen bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining, 
speltherapie of psycho-educatie).  

• Ambulante spoedhulp ( het oplossen van acute problemen, het herstellen van het 
evenwicht in het gezin en het voorkomen van een uithuisplaatsing van één of 
meer kinderen).  

Zorgvormen daghulp/verblijf deeltijd/semi residentiële zorg.  

• Kinderopvang plus (kinderen tot vier jaar krijgen kinderopvang van 
gespecialiseerde groepsleiders. Daarnaast ontvangen ouders 
opvoedingsondersteuning).  

• Medisch Kleuter Dagverblijf (MKD) (kinderen tot 7 jaar en hun ouders krijgen 
behandeling, verzorgd door een multidisciplinair team bestaande uit o.a. beroeps 
geregistreerde gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, kinderartsen, 
logopedisten, fysiotherapeuten, hometrainers en soms een kinder- of 
jeugdpsychiater. Het kind gaat hiervoor een aantal dagdelen naar het MKD. Als 
een kind onderwijs behoeft, wordt er samengewerkt met een school, veelal wordt 
het onderwijs op de instelling zelf aangeboden. Het MKD voert ook diagnostiek 
uit).  

• Naschoolse opvang (jeugdigen van 4-18 jaar komen na schooltijd tot het begin 
van de avond naar de centra. Naast het doen van alledaagse activiteiten, hanteert 
de groepsleiding een pedagogische aanpak. Kinderen doen daarmee ervaring op 
in de sociale omgang en zelfregulatie. Daarbij worden de ouders ook begeleid en 
ontvangen zij opvoedingsondersteuning. Voorbeelden van deze naschoolse hulp is 
een Boddaertcentrum of een BSO met extra zorg). 

• Daghulp niet-schoolgaande jeugd ( jeugdigen van 12-18 jaar die door 
emotionele- en gedragsproblemen geen onderwijs kunnen volgen krijgen een 
gestructureerd dagprogramma en begeleiding van het thuismilieu). 

Zorgvormen pleegzorg 

• Hulpverleningsvariant (kortdurende pleegzorg, waarbij het doel is dat het 
perspectief van het kind en ouders onderzocht wordt. Vormen binnen de 
hulpverleningsvariant zijn: Overbrugging: Het perspectief voor het kind op de 
langere termijn staat vast (bijvoorbeeld terug naar huis of naar een langdurig 
pleeggezin) maar in afwachting daarvan behoeft het kind een veilige 
opvoedingssituatie. Perspectief thuis: Kort verblijf bij pleegouder gecombineerd 
met (intensieve) hulp thuis met als doel dat ouders de opvoeding weer op zich 
nemen. Deeltijdpleegzorg zoals weekendpleegzorg, vakantie en dagpleegzorg. De 
rest van de tijd woont het kind bij zijn biologische ouders, een ander pleeggezin 
of in een residentiële instelling. Crisispleegzorg: Crisispleegzorg wordt ingezet 
wanneer een kind acuut uit huis geplaats dient te worden. Het kind verblijft 
maximaal 4 weken in het pleeggezin)  

• Opvoedingsvariant (langdurige pleegzorg voor kinderen die langere tijd niet thuis 
kunnen wonen. Binnen de opvoedingsvariant kan het contact met de biologische 
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ouders variëren van zeer minimaal tot enige mate van gedeeld opvoederschap)  
• Therapeutische pleegzorg (dit is een intensieve pleegzorg module voor kinderen 

met een verstoorde emotionele ontwikkeling. Doel is het verminderen van de 
problematiek van het kind. Deze zorg is bedoeld voor kinderen met een 
verstoorde emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld kinderen met 
hechtingsproblematiek, gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen, 
ontwikkelingsstoornissen en stemmings of angststoornissen)  

Zorgvormen verblijf 24 uurs: residentiële/ intramurale behandeling13  

• Open groepen 

− Behandelgroepen (verblijf in een accommodatie van een zorgaanbieder, 
waar kinderen en jongeren begeleid worden in een methodische 
behandelsetting door een team van groepsleiders). 

− Fase-groepen (voor jongeren die moeten leren zelfstandig te leven en 
daarbij nog 24 uur per dag begeleiding nodig hebben. In een fasehuis wonen 
jongeren op kamers. Daarbij krijgen zij intensieve begeleiding). 

− Kamertraining (voor jongeren die (nog) niet toe zijn aan zelfstandig wonen. 
Op de locatie wordt lichte begeleiding geboden). 

• Gezinshuizen (een kleinschalige vorm van residentiële hulpverlening. In een 
gezinshuis woont een aantal jeugdigen, meestal drie tot zes, samen met de 
gezinshuisouders. De gezinshuisouders vormen meestal een echtpaar en proberen 
zoveel mogelijk het klimaat van een gezinssituatie te creëren. Er zijn 
verschillende vormen van gezinshuizen: 

− Hulpverleningsvariant: gericht op terugkeer naar huis 
− Opvoedingsvariant: het langdurig voorzien in een nieuwe gezinscontext voor 

het kind. 
− Therapeutische gezinshuizen: gericht op jeugdigen met gedragsproblemen 

die verzorging, opvoeding en behandeling ontvangen)  

• Crisis zorg (wordt ingezet wanneer een kind acuut uit huis geplaatst dient te 
worden. Het kind verblijf maximaal 4 weken in de residentiële instelling)  

• Jeugdzorgplus ofwel gesloten jeugdzorg, niet te verwarren met Justitiële Jeugd 
Inrichtingen (JJI’s). (Jeugdzorgplus is een gespecialiseerde vorm van jeugdzorg. 
Voor jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen die ernstig in hun 
ontwikkeling worden bedreigd en een gevaar vormen voor zichzelf en/of anderen 
en zich onttrekken aan de nodige behandeling. Naast een indicatie voor 24-uurs 
verblijf, moet Bureau Jeugdzorg verklaren dat de jeugdige vanwege ernstige 
opgroei- of opvoedingsproblemen gesloten Jeugdzorg nodig heeft. Een 
gedragswetenschapper moet altijd instemmen met deze verklaring van het 
Bureau Jeugdzorg. Vervolgens is het noodzakelijk om een rechterlijke machtiging 
te verkrijgen om jongeren in geslotenheid te behandelen en beperkende 
maatregelen op te leggen. Jongeren kunnen geplaatst worden als time-out in een 
lopend traject binnen een instelling voor jeugdzorg, of als start van een traject 
gericht op herstel) 
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6.2.2. Aanbieders van jeugd en opvoedhulp in de regio Midden-Limburg 

Mutsaersstichting 

De Mutsaersstichting is een grote aanbieder in onze regio. Eind 2012 werkten er 
343 medewerkers. De Mutsaersstichting heeft meerdere locaties in Noord en 
Midden Limburg en bieden zowel Jeugd en Opvoedhulp als Jeugd GGZ op een 
integrale manier; er is maar 1 voordeur. De stichting is de enige in onze omgeving 
die gesloten psychiatrie biedt. Ze werken met geïntegreerde financiering van 
trajecten. Vandaar dat het erg lastig was om cijfers en bedragen aan te leveren per 
jeugdzorgonderdeel. De Mutsaersstichting geeft aan dat ze door deze integrale 
werkwijze goedkoper kunnen werken dan andere aanbieders. Er hoeft bijv. maar 
een keer een intake/diagnose gedaan te worden. Voor het aanleveren van 
vergelijkbare cijfers met andere aanbieders heeft de Mutsaersstichting daarom de 
trajecten ‘ontrafeld’ in aantallen als ware er geen integrale dienstverlening. Bij de 
toekomstige inkoop dienen we daar alert op te zijn. Cliënten komen binnen bij de 
Mutsaersstichting via Bureau Jeugdzorg, huisarts of andere instellingen/aanbieders 
van Jeugd GGZ. Wanneer de problematiek te heftig wordt om ambulant opgelost te 
worden zullen kleine aanbieders de Mutsaersstiching opzoeken. Betaling van de 
trajecten wordt gedaan door AWBZ, ZVW, Provinciale en gemeentelijke 
subsidiestromen (WMO). 

Rubicon 

Rubicon is een grote aanbieder voor jeugd- en opvoedhulp in onze regio. Op 31 
december 2012 had Rubicon 198 mensen in dienst, met een totale omvang van 
173,6 fte. Op datzelfde moment had Rubicon 847 unieke cliënten tot 23 jaar. 
Rubicon jeugdzorg biedt verschillende vormen van jeugdzorg aan jeugdigen en hun 
ouders of verzorgers als er sprake is van problemen met opvoeding, ontwikkeling 
en gedrag. De meeste hulp wordt thuis geboden. Soms bieden we hulp vanuit een 
locatie van Rubicon. Deze hulp kan zowel individueel als in groepsverband zijn. 
Rubicon geeft ook hulp aan de slachtoffers en plegers van seksueel misbruik. Soms 
zijn problemen zo ernstig dat met spoed hulp nodig is. Rubicon kan die acute hulp 
bieden in de thuissituatie, in een pleeggezin of in een locatie van Rubicon. Doel is 
altijd dat de jeugdige weer thuis gaat wonen. Rubicon biedt zo licht mogelijke hulp 
in een zo gewoon mogelijke situatie en zo dicht mogelijk bij huis: in het gezin, op 
school of in de eigen omgeving. Deze ‘hulp aan huis’ heet ook wel ambulante 
begeleiding. Met 24-uurs zorg helpt Rubicon jeugdigen die door uiteenlopende 
problemen niet thuis kunnen wonen. De jeugdige wordt bij voorkeur in een 
pleeggezin opgenomen. Jeugdigen met langdurige en ernstige (gedrags)problemen 
krijgen intensieve en specialistische hulp in een behandelgroep. Rubicon biedt ook 
hulp na seksueel misbruik aan betrokkenen van alle leeftijden: slachtoffers, plegers 
en indirect betrokkenen. Daarnaast biedt Rubicon diverse trainingen aan jeugdigen 
en ouders. Gemiddeld duurt een ambulant traject 9 maanden. Een crisisinterventie 
3 maanden en een regulier traject 9 maanden. Ze kosten tussen de € 2000 en € 
9000. Rubicon behandelt ongeveer 1100 jongeren ambulant, gefinancierd door de 
Provincie. De kosten worden nu berekend aan de hand van het aantal 
contacten/uren. Daarom is dit moeilijk uit het systeem te halen. Daarnaast is in het 
uurbedrag overhead meegerekend, dat niet bij elke instelling uit dezelfde 
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onderdelen zal bestaan. 

Xonar 

Xonar heeft ongeveer 500 medewerkers en is daarmee Limburgs grootste 
aanbieder van jeugd- en opvoedhulp. Jaarlijks heeft Xonar in totaal ongeveer 
vierduizend aanspraken op jeugd en opvoedhulp. Pleegzorg maakt daar 
nadrukkelijk deel van uit. Daarnaast biedt Xonar hulp aan vrouwen die in 
moeilijkheden verkeren en/of slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Ook biedt Xonar 
opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 
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6.2.3. Zorgvormen bij jeugd-GGZ 

Zorgvormen ambulante zorg 

• Ambulante of poliklinische behandeling (individuele- of groepsbehandeling en 
gezinsbehandeling)  

• E-health (online hulp, waarbij een cliënt via internet informatie, advies, 
ondersteuning of behandeling krijgt. Deze hulp vindt vaak anoniem plaats)  

• Ambulante verslavingszorg ((online) behandeling en begeleiding van verslaafde 
jongeren, zoals gedragstherapie. Ouders van verslaafde jongeren kunnen ook 
hulp krijgen, zoals een intensieve psychiatrische gezinsbehandeling of een korte 
cursus)  

• Acute psychiatrische behandeling (binnen 24 uur of direct is er noodzaak voor 
behandeling. De oorzaak van de crisis ligt bij een psychische stoornis. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn bij een psychose, suïcidale zaken, ernstige depressie of een 
ernstige eetstoornis)  

• Forensische psychiatrische zorg (zorg bestemd voor jongeren die door hun 
grensoverschrijdende en delict-gedrag met politie of justitie in aanraking zijn 
gekomen én een psychiatrische stoornis hebben. Behandeling richt zich op de 
analyse van het delict gedrag en het aanleren van ander gedrag. Behandeling kan 
bestaan uit individuele, gezins- en groepsbehandeling al dan niet ondersteunt met 
diagnostiek, medicatie en psycho-educatie. 

Zorgvormen daghulp/ verblijf deeltijd/ semi residentiële zorg  

• Dag- en deeltijdbehandeling jeugd- en kinderpsychiatrie (behandeling is intensief 
en individueel. Ouders worden structureel bij de behandeling betrokken �door 
middel van ouderbegeleiding. Kinderen en jongeren die deeltijdbehandeling 
krijgen gaan naar hun eigen school (kan ook een school voor speciaal onderwijs 
zijn) en ontvangen begeleiding bij de instelling. Een school voor speciaal 
onderwijs kan nauw verbonden zijn aan de GGZ-instellingen, zoals cluster 4 
scholen (scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen). De behandeling 
is modulair opgebouwd, en bestaat uit algemene ondersteuning op de groep en de 
inzet van verschillende modules, zoals gezinstherapie, inzichtgevende therapie en 
creatieve therapie)  

• Verslavingszorg ( jongeren krijgen gedurende enkele uren op de dag behandeling 
en begeleiding, zoals gedragstherapie, creatieve therapie en sport. De school is 
betrokken bij de behandeling) 

• Forensische psychiatrische zorg ( jongeren met een psychiatrische stoornis die 
met justitie in aanraking zijn gekomen worden behandeld gedurende meerdere 
uren per dag gedurende enkele dagen per week. Er wordt intensief samengewerkt 
met school) 

Zorgvormen verblijf 24 uurs: residentiële/ intramurale behandeling 

• Klinische opname en behandeling (Jeugdigen wonen een bepaalde tijd op de 
groep en hebben daar een eigen slaapkamer. Overdag volgen de kinderen of 
jongeren een intensief behandelprogramma, gedeeltelijk in de groep en/of 
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gedeeltelijk individueel. De kinderen en jongeren gaan ook naar school en er 
wordt samengewerkt met de school)  

• Logeerzorg (In logeerhuizen kunnen kinderen en jongeren tijdens weekends en 
vakanties terecht, zodat het kind met begeleiding leert omgaan met 
leeftijdgenoten en activiteiten uit te voeren. Het gezin is tijdelijk ontlast)  

• Beschermd en begeleid wonen (Beschermd wonen betekent dat jeugdigen op de 
locatie van de zorgaanbieder wonen en begeleiding ontvangen. Bijvoorbeeld in 
een groepswoning, één- of tweepersoonswoning of in een kleinschalige 
woonvorm. Begeleid zelfstandig wonen betekent dat jeugdigen ambulante 
begeleiding van de zorgaanbieder ontvangen, maar wel een eigen woonruimte 
hebben)  

• Verslavingszorg (Jongeren met een verslaving kunnen opgenomen worden voor 
detoxificatie en behandeling. Bij opname voor detoxificatie is niet alleen die 
detoxificatie het doel, maar ook inzicht verkrijgen in problemen die samenhangen 
met het gebruik van de jeugdige. Deze opname duurt vier tot acht weken. 
Jongeren kunnen vervolgens opgenomen worden om te leren om niet meer te 
gebruiken, ze zijn dan al gestopt met gebruiken, dit gebeurt op een open afdeling 
en duurt zes tot acht maanden)  

• Acute psychiatrische behandeling (Binnen 24 uur of direct is er noodzaak voor 
opname. De oorzaak van de crisis ligt bij een psychische stoornis. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn bij een psychose, suïcidale zaken, ernstige depressie of ernstige 
eetstoornis)  

• Gesloten behandeling (Opname is mogelijk via een rechterlijke machtiging die 
wordt aangevraagd bij de rechter, bij gevaar voor de gezondheid en veiligheid 
van de jeugdige en/of de omgeving)  

• Gesloten acute psychiatrische behandeling (Bij acuut gevaar voor gezondheid of 
veiligheid van een cliënt of zijn omgeving kan bij de burgemeester een 
inbewaringstelling worden aangevraagd. Een inbewaringstelling is een maatregel 
voor drie dagen. Om een inbewaringstelling te kunnen voortzetten moet een 
rechter beslissen tot voortgezette inbewaringstelling (van drie tot zes weken).  
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6.2.4. Aanbieders van Jeugd GGZ in de regio Midden-Limburg 

Mutsaersstichting 

De Mutsaersstichting is een grote aanbieder in onze regio. Eind 2012 werkten er 
343 medewerkers. De Mutsaersstichting heeft meerdere locaties in Noord en 
Midden Limburg en bieden zowel Jeugd en Opvoedhulp als Jeugd GGZ op een 
integrale manier; er is maar 1 voordeur. De stichting is de enige in onze omgeving 
die gesloten psychiatrie biedt. Ze werken met geïntegreerde financiering van 
trajecten. Vandaar dat het erg lastig was om cijfers en bedragen aan te leveren per 
jeugdzorgonderdeel. De Mutsaersstichting geeft aan dat ze door deze integrale 
werkwijze goedkoper kunnen werken dan andere aanbieders. Er hoeft bijv. maar 
een keer een intake/diagnose gedaan te worden. Voor het aanleveren van 
vergelijkbare cijfers met andere aanbieders heeft de Mutsaersstichting daarom de 
trajecten ‘ontrafeld’ in aantallen als ware er geen integrale dienstverlening. Bij de 
toekomstige inkoop dienen we daar alert op te zijn. Cliënten komen binnen bij de 
mutsaersstichting via Bureau Jeugdzorg, huisarts of andere instellingen/aanbieders 
van Jeugd GGZ. Wanneer de problematiek te heftig wordt om ambulant opgelost te 
worden zullen kleine aanbieders de Mutsaersstiching opzoeken. Betaling van de 
trajecten wordt gedaan door AWBZ, ZVW, Provinciale en gemeentelijke 
subsidiestromen (WMO). 

Vincent van Gogh 

Vincent van Gogh is een groot GGZ instituut met locaties van Midden Limburg tot in 
Brabant. Er werken ongeveer 1500 medewerkers. Toeleiding van cliënten gebeurt 
hoofdzakelijk via de huisarts, soms ook achteraf wanneer een cliënt zich direct 
meldt bij VvG. Daarnaast leidt BJZ ook veel toe naar producten als MST (Multi 
Systeem Therapie) en MDFT ( Multi Dimensionale Familie Therapie), die gericht zijn 
op jongeren en het gezin. De focus ligt op behandeling van jongeren vanaf 12 jaar 
en volwassenen. VvG heeft ook een intramurale behandelplek in Venray (18 
bedden). De meeste producten hebben een doorlooptijd die korter is dan een jaar. 
VvG biedt ook (verslavings-)reclassering voor jongeren van 16-23 jaar. Uitgezocht 
wordt nog om hoeveel jongeren het gaat in onze regio en of dit ook relevant is voor 
de transitie Jeugdzorg aangezien dit gefinancierd wordt uit de volwassenen-
reclassering. VvG vind het erg moeilijk om gemiddelde trajectkosten te leveren. 
Duidelijk is wel dat de MST en MDFT trajecten gemiddeld € 14.000 kosten. Dit zijn 
dan ook erg intensieve trajecten. Ze gaan nog verder aan de slag om de 
gemiddelde kosten van andere producten te bepalen. 

Bureau van Roosmalen 

Bureau van Roosmalen is ontstaan vanuit een vrijgevestigd psychotherapeut. Een 
paar jaar later is de instellings-erkenning verworven en nu werken er 85 
medewerkers. Ze werken vooral ambulant en generalistisch en werken veel samen 
met VvG omdat het aanbod elkaar aanvult. De meeste verwijzingen komen van de 
huisarts. In het algemeen blijken die goed te zijn. 20% van de cliënten heeft multi-
problematiek. Bij andere aanbieders is dat veel meer. Hieraan is te zien dat Bureau 
van Roosmalen een ander segment behandelt. De gemiddelde kosten van een 
traject bedragen € 2200. Er ontstaan wachtlijsten door het budgetplafond van de 
zorgverzekeraars. Deze zijn per verzekeraar verschillend. Financiering gebeurt 
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vanuit zorgkantoor (AWBZ) en zorgverzekeraars (ZVW). 

Mondriaan 

Mondriaan is een grote GGZ instelling met 2200 medewerkers en meer dan 50 
locaties in Limburg. Ze zijn vooral gevestigd in Zuid Limburg met enkele locaties in 
Midden Limburg. Er zijn niet veel (een tiental) jongeren uit Noord Limburg in 
behandeling bij Mondriaan. Voor een aantal specifieke behandelingen wordt 
Mondriaan echter wel ingezet (bijv, voor de forensische psychiatrie en bepaalde 
groepsbehandelingen). De trajecten zijn meestal korter dan een jaar en worden 
gefinancierd vanuit AWBZ en ZVW. Verwijzingen via de huisarts en BJZ. 

RIAGG 

RiaggZuid is een grote GGZ instelling met 240 medewerkers en biedt ambulante 
geestelijke gezondheidszorg aan cliënten van alle leeftijden in Noord- en Midden-
Limburg. Ze hebben vestigingen in Roermond, Echt, Leudal, Venlo en Weert. 
Doorverwijzingen komen via de huisarts, medisch specialist en BJZ. 

Mensana 

Mensana ondersteunt mensen vanaf ongeveer 16 jaar met een psychiatriche 
achtergrond in het opbouwen van een ‘normaal’ leven. Mensana heeft zeven 
locaties in Noord en Midden limburg. Omdat ze werken vanaf 16 jaar zijn er niet 
veel jongeren (een tiental) uit Noord Limburg in begeleiding. Mensana biedt: 
Ambulante begeleiding in de thuissituatie, beschermd wonen, inzet 
ervaringsdeskundigheid en zelfhulpgroepen, dagbesteding en wijkgerichte 
dagbesteding. Financiering komt voort uit AWBZ, ZVW en WMO subsidies. Clienten 
komen bij Mensana binnen via een verwijzing van een GGZ verwijzer (o.a. 
huisartsen). Er werken bij Mensana ongeveer 200 FTE. Informatie over gemiddelde 
doorlooptijden van trajecten en kosten van trajecten kon Mensana niet overleggen. 

Naast deze grote aanbieders wordt jeugd GGZ ook aangeboden door talrijke 
kleinere GGZ psychologen/psychiaters in onze regio. 
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6.2.5. Zorgvormen jeugd LVB 

Zorgvormen ambulante zorg 

• Ambulante behandeling (kan zowel gezinsbehandeling als diverse therapieën voor 
de jeugdige omvatten. De gezinshulpverlener komt gedurende enkele maanden 
gemiddeld twee keer per week in de thuissituatie van de jeugdige. Ambulante 
behandeling kan ook de inzet van een therapie omvatten wanneer er sprake is 
van sociaal-emotionele problematiek bij de jeugdige. Vormen van therapieën zijn: 
psychomotorische therapie, creatieve-, cognitieve-, gezins-, agressie-regulatie- 
en weerbaarheidstherapie. Behandelduur is gemiddeld 8 maanden) Poliklinische 
behandeling (bestemd voor jeugdigen met LVB én een psychiatrische stoornis. 
Voorbeelden zijn (intensieve psychiatrische) thuisbehandeling, oudertraining, 
sociale vaardigheidstraining, psychoeducatie voor jeugdigen, traumatherapie en 
creatieve therapie. Dit aanbod wordt enkel door MFC’s uitgevoerd.  

• Arbeidstraining (jeugdigen met LVB worden geholpen om een passende 
beroepsrichting te kiezen, daarnaast wordt een werkervaringsplek gezocht waar 
zij op het werk training ontvangen. De training vindt plaats op de werkvloer of in 
een arbeidstraningscentrum, en duurt 1 tot 2 jaar en loopt vaak door in 
langdurige begeleiding door een jobcoach. Dit aanbod wordt door OBC’s i.s.m. 
reïntegratiebedrijven / UWV uitgevoerd.  

• Ambulante spoedhulp: binnen 24 wordt er hulp geboden aan gezinnen wanneer 
zij door opvoeding-, gezins- en kindproblematiek in een crisis zijn beland. Doel is 
om uithuisplaatsing te voorkomen, door het vergroten van de vaardigheden van 
de gezinsleden om gebruik te maken van hulpbronnen in hun sociale omgeving, 
en eventueel vervolghulp in te zetten. Ambulante spoedhulp duurt 3 dagen tot 6 
weken. 

Zorgvormen daghulp/ verblijf deeltijd/ semi residentiële zorg  

• Naschoolse dagbehandeling (jeugdigen gaan 3 tot 5 dagen per week na school 
naar de naschoolse dagbehandeling. Deze biedt een dagprogramma met een 
vaste structuur voor jeugdigen, daarbinnen zijn er individuele en groepsgericht 
leertrajecten. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling, deze wordt 
aangeboden door OBC’s)  

• Dagdeeltijdbehandeling (jeugdigen met LVB en een psychiatrische stoornis 
worden kortdurend intensief behandeld. Twee keer per week op de 
behandelgroep, wekelijks thuis en wekelijks is er contact met school. Doel is dat 
de omgeving beter aan zal sluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van de 
jeugdige. Deze wordt aangeboden door MFC’s)  

Zorgvormen pleegzorg 

• Specifiek voor jongeren met LVB of kinderen van ouders met LVB wordt geboden 
door de William Schrikker Groep, een van de LWI’s. Deze pleegzorg omvat zowel 
de hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant, crisispleegzorg als ook 
therapeutische pleegzorg. Binnen de therapeutische pleegzorg wordt 
samengewerkt met OBC’s.  
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Zorgvormen verblijf 24 uurs: residentiële/ intramurale behandeling 

• Behandeling met verblijf (kan zowel plaatsvinden in een kleinschalige voorziening 
in aangepaste woonhuizen in de wijk, als ook in een terrein gebonden instelling. 
Jeugdigen hebben een gecontroleerde omgeving nodig. Deze behandeling wordt 
geboden door alle OBC’s)  

• Zeer intensieve behandeling (open/besloten) (de jongeren verblijven bij de 
instelling, waar ook onderwijs/ werk en vrije tijdsbesteding plaats vindt met 
permanente toezicht of beveiliging bij de instelling. Deze jeugdigen hebben 
ernstige en complexe gedragsproblematiek en vormen een gevaar voor zichzelf of 
hun omgeving, of worden bedreigd door elementen in hun omgeving. De 
behandeling is erop gericht dat de gedragsproblematiek beheersbaar wordt en de 
jeugdige naar een reguliere behandelsetting kan doorstromen. Deze behandeling 
wordt geboden door OBC’s)  

• Gezinshuis (behandeling van kinderen in kleinschalige voorzieningen van de 
zorgaanbieders. Meerdere kinderen wonen bij gezinshuisouders)  

• Zelfstandigheidtraining (jeugdigen verblijven in een groepswoning van de 
instelling en volgen een individueel trainingsprogramma, gericht op het vergroten 
van de zelfstandigheid, door het versterken van praktische en sociale 
vaardigheden. Er is 24 uur per dag begeleiding beschikbaar. OBC’s bieden deze 
behandeling aan)  

• Kamertraining (jeugdigen verblijven, individueel in een eigen woonruimte, 
beheerd door de instelling. De behandeling is gericht op het vergroten van de 
zelfredzaamheidvaardigheden. Van deze jeugdigen wordt verwacht dat zij in staat 
zijn om een eigen huishouding te voeren, daarnaast hebben zij al een 
dagbesteding. De jeugdige heeft dagelijks contact met een begeleider. Deze 
training wordt aangeboden door OBC’s)  

• Weekend- of vakantieopname (jeugdigen kunnen een of twee weekenden per 
maand logeren in het logeerhuis. Jeugdigen leren sociale vaardigheden in 
interactie met elkaar en het gezinssysteem wordt ontlast. Dit wordt aangeboden 
door de OBC’s.  

• Crisisinterventie (opname van een jeugdige wanneer jeugdigen en hun gezinnen 
in een acute crisissituatie verkeren. Dit wordt vaak gecombineerd met ambulante 
spoedhulp en is erop gericht dat de jeugdige zo spoedig mogelijk weer naar huis 
kan. Aangeboden door OBC’s)  

• Klinische behandeling kinder- en jeugdpsychiatrie (kinderen en jongeren met LVB 
en een psychiatrische stoornis worden opgenomen voor behandeling, zorg, 
onderwijs en ondersteuning. Zij krijgen een intensief orthopedagogische klimaat 
aangeboden. Deze behandeling wordt geboden door MFC’s)  

• Klinisch wonen met intensieve begeleiding (kinderen en jongeren met LVB en een 
psychiatrische stoornis wonen op een groep. Zij ontvangen intensieve opvoeding, 
begeleiding, zorg, onderwijs en ondersteuning. Na een jaar is het doel om zicht te 
krijgen op het perspectief van de jeugdige. Hiermee wordt bedoeld dat duidelijk 
moet zijn waar de jeugdige kan verblijven na de opname, zoals terug naar huis, 
naar zelfstandig wonen etc. De behandeling wordt geboden door MFC’s). 
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6.2.6. Aanbieders van jeugd LVB in de regio Midden-Limburg 

PGZ 

Zorgverlening-PGZ (Persoonlijk Gespecialiseerde Zorgverlening) is een AWBZ 
erkende zorginstelling die gespecialiseerde zorgverlening in de regio Limburg en 
Noord-Brabant biedt. Ze hebben vestigingen in Nederweert, Beek en Boxmeer en er 
werken 80 FTE. PGZ is tevens een gespecialiseerde 2e lijns psychiatrische 
behandelinstelling. Ze bieden zorg en ondersteuning aan (jong) volwassenen en 
kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD, angststoornis, gedragsstoornis 
of overige psychiatrische problematiek. Hun specialisme is het behandelen en 
begeleiden van mensen met een autisme spectrum stoornis. Tevens biedt PGZ 
gespecialiseerde zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) al 
dan niet in combinatie met een psychiatrische- of gedragsproblematiek. PGZ biedt 
zowel ambulante zorg, logeeropvang, woonvormen en deeltijdbegeleiding. Het is 
dus een instelling die zowel jeugd GGZ als jeugd VB biedt. Financiering gebeurt 
vanuit AWBZ (ZIN en PGB) en ZVW. 

Kleur (onderdeel van Dichterbij) 

De doelgroep van Kleur Kinder en Jeugdzorg zijn kinderen en jeugdigen met een 
ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking met daarbij 
medische/psychische en of psychiatrische problemen en hun gezinnen/netwerk. 
Daarnaast bieden zij begeleiding en behandeling aan kinderen en jeugdigen met 
een normale begaafdheid met een vorm van autisme en hun gezinnen/netwerk. De 
zorgproblematieken waarmee zij verder te maken hebben zijn (complexe) 
opvoedingsproblemen, (complexe) medische zorg, kinderen en jeugdigen met 
gedragsproblemen etc. Kleur werkt in Noord Limburg en Brabant met 18 
vestigingen in het gebied tussen Venlo, Nijmegen en den Bosch. Kleur biedt zowel 
ambulante begeleiding, naschoolse opvang, logeeropvang als woonvormen. 
Daarnaast heeft Kleur een Kinder- en Jeugd psychiatrisch team (KJP) in 
samenwerking met Karakter. Kleur is het kinder- en jeugdonderdeel van Dichterbij. 
Dichterbij is een grote organisatie met ongeveer 2800 FTE en meer dan 3000 
cliënten per jaar (bron: jaarverslag Dichterbij 2011).Kinderen komen o.a. bij Kleur 
terecht via Integrale vroeghulp, MEE en BJZ. Betaling geschiedt vanuit AWBZ (ZIN 
of PGB) volgens de tarieven van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Gemiddelde 
trajectprijzen kan Kleur op dit moment niet aanleveren. 

Gastenhof (onderdeel van Koraalgroep) 

Gastenhof is een orthopedagogisch behandelinstituut voor jongeren met een licht 
verstandelijke beperking met daarnaast leer-, gedrags-, psychosociale- en/of 
psychiatrische problematiek. Gastenhof is onderdeel van de Koraalgroep, die uit 11 
stichtingen bestaat. De jongeren die Gastenhof begeleidt zijn tussen de 4 en 21 
jaar oud. Gastenhof biedt de volgende hulpverleningsvormen: observatie, 
diagnostiek, behandeling, onderwijs, arbeidsintegratie en maatschappelijke opvang. 
Deze hulp wordt zoveel mogelijk in ambulante vorm aangeboden. Gastenhof heeft 
behandelgroepen in Urmond, Simpelveld, Venlo, Roermond, Bunde en Landgraaf. In 
Sittard is de Polikliniek gevestigd en de Maatschappelijke Dienstverlening zit in 
Maastricht, Heerlen en Roermond. In Maasbracht zit de directie en ondersteunende 
diensten. In 2011 heeft Gastenhof ongeveer 500 cliënten bediend. Bij de 
Koraalgroep / Gastenhof werken 310 fte (400/500) medewerkers. Gastenhof geeft 



Zicht op de jeugdwet – kengetallen voor de transitie jeugdzorg  

aan geen gemiddelde trajectprijzen te kunnen benoemen. 

PSW 

Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg en 
ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap bij 
wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. PSW heeft meerdere locaties 
in Midden Limburg, tussen Roermond, Weert en Leudal. Ze bieden ambulante zorg, 
dagbesteding (kinderdagcentrum), wonen, logeerhuizen en trefcentra. PSW werkt 
vooral voor gemeenten in Midden Limburg. Ze bieden vaak langdurige trajecten 
aan, soms totdat het kind zelfstandig gaat wonen. Kinderen worden aangemeld via 
MEE, kinderdagcentra, ouders en ZMLK scholen, de Mutsaersstichting, Integrale 
vroeghulp, ziekenhuis/kinderarts en Adelante. Financiering komt vanuit de AWBZ 
(veel PGB’s). Gemiddelde kosten zijn niet te geven aangezien sommige trajecten 
per uur betaald worden, andere per dagdeel of per etmaal. In het aangeleverde 
format heeft PSW prijzen aangegeven en totaalbedragen in 2012. 

MEE (Preventief ondersteuningsaanbod) 

Mee ondersteunt mensen met een beperking op de gebieden: opvoeding & 
ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken. 
Zowel volwassenen als jongeren.MEE is toegankelijk zonder verwijzing/indicatie en 
daardoor erg laagdrempelig. MEE wordt gefinancierd vanuit de AWBZ met een 
rechtstreekse jaarlijkse bijdrage. MEE is vaak de toeleider naar andere jeugd VB 
aanbieders. MEE bestaat uit 22 regionaal werkende organisaties. Landelijk werken 
er ongeveer 2700 FTE. MEE ondersteunt jaarlijks bijna 100.000 cliënten. 

Naast de grote VB aanbieders in de regio wordt begeleiding en behandeling ook 
geboden door talrijke kleinere bedrijven, denk bijv. aan zorgboerderijen. 
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6.3. Gegevens aangeleverd door zorgaanbieders 

6.3.1. Jeugd en opvoedhulp 

Jeugd en opvoedhulp wordt in Midden-Limburg voornamelijk verstrekt door 3 
zorgaanbieders, te weten de Mutsaersstichting, Rubicon jeugdzorg en Xonar. Onder 
deze aanbieders is een uitvraag gedaan naar de aantallen cliënten per zorgvorm en 
per gemeente en naar de instroom en uitstroom gegevens. Op deze uitvraag is zeer 
uiteenlopend gereageerd, met dien verstande dat door aanbieders is gerapporteerd 
naar verschillende maatstaven waardoor de gegevens niet onderling vergelijkbaar 
zijn en niet kunnen worden samengevat in samengestelde overzichten. Om die 
reden worden voor de hiervoor genoemde aanbieders de tabellen per instelling 
opgenomen. 

Mutsaersstichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op het betreft hier geen individuele personen maar gezinnen 

Rubicon jeugdzorg 
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Xonar 
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2011 
In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 

Alle zorgvormen 52  76  57  45  71  251  113  665 100%   
   
Totaal 52  76 57 45 71 251 113  665 100%  

 

2012 

In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 

Alle zorgvormen 48  86  62  48  51  185  111  591 100%   

   
Totaal 48  86 62 48 51 185 111  591 100%  

 

2011 
In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 
Ambulante zorg 2 2 6 6 3 3 4 4 3 3 10 10 4 4 32 94% 32 94% 
Dag- en deeltijdbehandeling                   

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs   1 1       1 1   2 6% 2 6% 
   
Totaal 2 2 7 7 3 3 4 4 3 3 11 11 4 4 34 100% 34 100%

 

2012 

In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 

Ambulante zorg 4 4 8 8 4 4 2 2 2 2 13 13 12 12 45 94% 45 94% 
Dag- en deeltijdbehandeling                   

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs 1 1 1 1       1 1   3 6% 3 6% 
   
Totaal 5 5 9 9 4 4 2 2 2 2 14 14 12 12 48 100% 48 100%

 

2011 
In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 
Ambulante zorg 19 21 51 56 22 24 5 2 42 47 113 121 1 6 253 100% 277 100% 
Dag- en deeltijdbehandeling                   

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs                   
   
Totaal 19 21 51 56 22 24 5 2 42 47 113 121 1 6 253 100% 277 100%

 

2012 

In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 

Ambulante zorg 21 17 51 58 26 22 2 2 42 51 119 116 3 4 264 100% 270 100% 
Dag- en deeltijdbehandeling                   

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs                   
   
Totaal 21 17 51 58 26 22 2 2 42 51 119 116 3 4 264 100% 270 100%

 

2011 
In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 
Ambulante zorg 13 18 10 9 4 4 1 1  2 12 13 1 1 41 72% 48 79% 
Dag- en deeltijdbehandeling 1  1            2 3%   

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs 7 5 1 1 2 2   1  3 4  1 14 25% 13 21% 
   
Totaal 21 23 12 10 6 6 1 1 1 2 15 17 1 2 57 100% 61 100%

 
6.3.2. Jeugd GGZ 

Mutsaersstichting 

 

 

 

 

 

 

* Let op: Cijfers hebben betrekking op gezinnen 

 

Vincent van Gogh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau van Roosmalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondriaan 
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2012 

In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 

Ambulante zorg 6 3 2 4 6 7   5 5 7 8   26 67% 27 59% 
Dag- en deeltijdbehandeling 2 3 1 1           3 8% 4 9% 

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs 1 5 1 1 1 2   2 3 5 4   10 25 15 32% 
  
Totaal 9 11 4 6 7 9 7 8 12 12 39 100% 46 100% 

 

2011 
In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 
Ambulante zorg 39 50 126 137 34 34 42 51 48 38 143 155 145 148 577 100% 613 100% 
Dag- en deeltijdbehandeling                   

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs                   
   
Totaal 39 50 126 137 34 34 42 51 48 38 143 155 145 148 577 100% 613 100% 

 

2012 

In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 

Ambulante zorg 42 36 79 126 32 34 40 37 34 36 142 133 136 146 505 100% 549 100% 
Dag- en deeltijdbehandeling                   

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs                   
  
Totaal 42 36 79 126 32 34 40 37 34 36 142 133 136 146 505 100% 549 100% 

 

2012 
In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 
Ambulante zorg                   
Dag- en deeltijdbehandeling                   
Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs           3  2  5 100%   
   
Totaal     3 2 5 100%   

 

2012 

In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 

Ambulante zorg 75 65 3 3 6 3   15 11 24 19 48 35 171 100% 163 100% 
Dag- en deeltijdbehandeling                   

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs                   
  
Totaal 75 65 3 3 6 3 15 11 24 19 48 35 171 100% 163 100% 

 

2011 en 2012 
Aantal cliënten in zorg 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Alle zorgvormen 14 14 59 58 12 15 80 73 11 14 36 32 139 134   

   
Totaal 14 14 59 58 12 15 80 73 11 14 36 32 139 134 351 340 

 

 

 

 

RiaggZuid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensana 

 

 

 

 

Amacura
 

2011 
In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 
Ambulante zorg 116 62 2 1 8 6   13 7 26 13 41 28 206 100% 117 100% 
Dag- en deeltijdbehandeling                   
Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs                   
   
Totaal 116 62 2 1 8 6 13 7 26 13 41 28 206 100% 117 100%  

 

 

 

 

PGZ 
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2011 
In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 
Ambulante zorg 19 9 5 4 2    2  6 3   34 74% 16 76% 
Dag- en deeltijdbehandeling                   

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs 1  3  8 5         12 26% 5 24% 
   
Totaal 20 9 8 4 10 5 2 6 3  46 100% 21 100%

 

2012 

In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 

Ambulante zorg 10 7 4 1 1 1   1  2    18 82% 9 50% 
Dag- en deeltijdbehandeling                   

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs     4 9         4 18% 9 50% 
   
Totaal 10 7 4 1 5 10 1 2  22 100% 18 100%

 

2011 
In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 
Ambulante zorg   1        1    2 67%   
Dag- en deeltijdbehandeling   1            1 33%   

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs                   
   
Totaal   2 1  3 100%  

 

2012 

In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 

Ambulante zorg   1      1      2 67%   
Dag- en deeltijdbehandeling   1            1 33%   

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs                   
   
Totaal   2 1  3 100%  

 

2011 en 2012 
Aantal cliënten in zorg 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Ambulante zorg 14 15 6 5 5 4 3 4 4 4 12 15 7 7 51 54 

Dag- en deeltijdbehandeling 1 1 1 2        1   2 4 
Pleegzorg       

Verblijf 24-uurs 1 2 1  2 3 1    24 20 4 3 33 28 
   
Totaal 16 18 8 7 7 7 4 4 4 4 36 36 11 10 86 86

 

2011 
In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 
Ambulante zorg 1 1 12 6 1 3 3 2 7 7 35 19 16 15 75 51% 53 49% 
Dag- en deeltijdbehandeling 1 3 12 6 1 4 1 2 4 4 32 20 14 11 65 44% 50 46% 

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs   4 1  1  1 1 1 1  1 1 7 5% 5 5% 
   
Totaal 2 4 28 13 2 8 4 5 12 12 68 39 31 27 147 100% 108 100%

 

2012 

In-/uitstroom 

Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert Totaal 

 In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In Uit In % Uit % 

Ambulante zorg 5 1 9 9 1 1 3 3 2 3 12 18 10 19 42 42% 54 57% 
Dag- en deeltijdbehandeling 3  10 10 3 2   9 1 17 17 5 5 47 47% 35 37% 

Pleegzorg                   
Verblijf 24-uurs 2 1 2 3 1   1 1  2 1 3  11 11% 6 6% 
   
Totaal 10 2 21 22 5 3 3 4 12 4 31 36 18 24 100 100% 95 100%

 
6.3.3. Jeugd LVB 

Daelzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleur (Dichterbij) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastenhof (Koraalgroep) 
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6.4. Vrijgevestigde eerstelijns GGZ aanbieders 

 

Praktijknaam Fontein Interdisciplinaire Kinderzorg 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Ja. Alle participanten  hebben individuele contracten 
met vrijwel alle zorgverzekeraars 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

30 cliënten: 

Beesel (Reuver): 1 

Echt-Susteren: 2 

Leudal : 2 

Maasgouw: 1 

Roerdalen: 7 

Roermond: 17 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

±6 weken 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Kostprijzen conform vergoeding op grond van de 
contracten met zorgverzekeraars 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Alle participanten staan geregistreerd in de 
betreffende kwaliteitsregisters en erkende 
beroepsverenigingen, zoals BIG en NIP. 

 

Praktijknaam Medipsy 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja, ook 2de lijn 

Contract met 
zorgverzekeraars 

1e lijn:  VGZ, Univé, IZA, NV UMC, Cares Gouda en 
Menzis. 

2e lijn: Uvit, Achmea, Menzis, CZ-DeltaLloyd, Ohra, 
Zorg & Zekerheid, De Friesland en DSW (en alle 
kleinere verzekeraars die daaronder vallen). 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

2012: 121 cliënten (voornamelijk 2e lijn korte DBC). 

2013 jan t/m juni: 116 cliënten (voornamelijk 2e lijn 
korte DBC). 

Schatting: 

Echt-Susteren: 1% 

Leudal: 3% 

Maasgouw: 2% 
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Nederweert: 8% 

Roerdalen: 1% 

Roermond: 5% 

Weert: 65% 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

±3-4 maanden 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Gemiddelde kostprijs ±€1000 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Zeer goede samenwerking met kinderartsen en 
specialisten uit SJG Weert en zeer korte lijnen met 
RIAGGZuid. Medipsy biedt multidisciplinaire 
sneldiagnostiek van ADHD, in samenwerking met 
SJG en RiaggZuid. Medipsy is tevens gespecialiseerd 
in behandeling van kinderen met onbegrepen 
lichamelijke klachten. 

 

Praktijknaam Praktijk voor Integratieve Orthopedagogiek 
(PIO) 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Ja: Menzis, Achmea, VGZ, Univé, Multizorg, de 
Friesland, DSW, ONVZ, IZA, IZZ en IAK. 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Elk jaar ongeveer  200 cliënten in behandeling gehad 
tot 18 jaar. Cliënten komen uit alle door u genoemde 
regio’s; spreiding over de regio’s is redelijk 
gelijkmatig 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

±5-8 sessies 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Uurtarief is € 85,00 (voor niet-vergoede zorg zoals 
psychologisch onderzoek). 

De  gedeclareerde zorg is tussen € 80,00 en €83,20 
per sessie van een uur. 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Registratie NVO Orthopedagoog Generalist en EMDR 
Practitioner. 

PIO biedt zowel behandeling als diagnostiek: 
diagnostiek is breed, van dyslexieonderzoek tot en 
met persoonlijkheidsonderzoek; behandelingen zijn 
kortdurend en oplossingsgericht (o.a. cognitieve 
gedragstherapie en EMDR behandelingen). 

Vóór- en nametingen bij behandelingen laten bijna 
altijd een positieve vooruitgang zien. Dit wordt 
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bevestigd door de cliënten zelf. Huisartsen 
ontvangen altijd minimaal twee keer een 
terugkoppeling. Zowel de huisartsen uit de regio als 
ook andere professionals verwijzen zeer regelmatig 
naar PIO door en vaak is er sprake van een 
wachtlijst. Ook komen cliënten binnen via mond-op-
mond reclame of via het onderwijs. 

Deelname aan diverse intervisiegroepen en 
begeleiding van stages van masterstudenten vanuit 
de Universiteit Utrecht. 

Verzorgen van workshops of presentaties voor 
ouders en/of leerkrachten over verschillende 
onderwerpen. 

Enkele uren docent op de Hogeschool Utrecht 
(Seminarium voor Orthopedagogiek, opleiding Master 
SEN). 

Praktijknaam Praktijk voor Eerstelijnspsychologie en 
Psychotherapie Dirks 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Nee 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Leudal: 1 

Nederweert: 1 

Weert: 1 

Echt-Susteren: 1 

Maasgouw: 1 

Roerdalen: 1 

Roermond : 1 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

8-10 sessies (á 45 minuten) 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Uurtarief is €90. 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

BIG-registratie GZ-psycholoog, Eerstelijnspsycholoog 
en Klinisch Psycholoog. 

Supervisor voor de registratie. 

Sinds 1970 werkzaam in de allerlei vormen van 
jeugdhulpverlening.  

Sinds 1982 tot en met heden deelnemer aan 
intervisiegroep Kinder- en Jeugdpsychotherapie 
(Maastricht). 
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Praktijknaam Praktijk Kinderpsychologie KIND & SCHOOL 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Ja: Achmea (en alle zorgverzekeringen die onder 
deze koepel vallen), CZ/Delta Lloyd, Ohra, VGZ (en 
alle zorgverzekeringen die onder deze koepel vallen) 
en Menzis 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Eind april 2012 t/m 31 december 2012 daadwerkelijk 
gestart met cliënten: 22 cliënten in de leeftijd tot 18 
jaar: 

Leudal: 1 

Nederweert: 0 

Weert: 0 

Echt-Susteren: 1 

Maasgouw: 0 

Roerdalen: 9 

Roermond : 11 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

±2 maanden 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Kostprijzen conform vergoeding op grond van de 
contracten van de zorgverzekeraars voor  GGZ 
Eerstelijns psychologische Zorg 2012 en 2013. 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Registratie GZ-psycholoog (BIG) en lidmaatschap 
NVO en NIP. 

Streven naar het zijn van een laagdrempelige GGZ-
praktijk voor kinderen. Dit voorkomt medicaliseren 
van psychische klachten en waarborgt een 
behandeling steeds op een zo basaal mogelijk 
niveau, waarbij de hulpvraag van het kind en de 
ouders en de eigen mogelijkheden centraal staan. 

De praktijk staat voor veilig en verantwoord 
professioneel handelen; waarbij de professional op 
basis van wetenschappelijke en praktische inzichten 
handelt. Het belang van de cliënt (kind en ouders) 
staat daarbij altijd voorop. 

Behandeling volgens bewezen richtlijnen en 
methodieken. De protocollaire behandelingen die 
gegeven worden zijn kortdurend en 
oplossingsgericht. 

De praktijk biedt diagnostiek ten behoeve van 
ontwikkelingsstoornissen, gedrag en leerstoornissen, 
bv. dyslexie- en dyscalculie-onderzoek. 
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De praktijk biedt ook alternatieve therapie en 
behandeling aan (o.a. mindfulness voor kinderen 
MindfulKids) vanuit de beroepsvereniging NFG 
(Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg). 

De praktijk biedt alternatieve consulten voor ouders 
en kinderen gericht op de specifieke hulpvraag van 
het kind/de jongere. 

Beide zorgaanbieders werken drie dagen per week 
als schoolpsychologen in het speciaal onderwijs en 
hebben veel ervaringen met kinderen en jongeren tot 
18 jaar met complexe problemen. 

Praktijknaam Praktijk voor Gezondheidszorgpsychologie 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Ja: CZ, VGZ, Menzis, Aevita, Achmea, 
ONVZ/Multizorg, DWS 

Stad Holland, Zorg & Zekerheid en Salland 
Verzekeringen (en alle andere merken die vallen 
onder de bovenstaande zorgverzekeraars) 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Echt-Susteren: 5 

Leudal: 10 

Maasgouw: 4 

Nederweert: 4 

Roerdalen: 9 

Roermond: 45 

Weert: 7 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

±8-10 momenten 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Volgens de contractafspraken met de 
zorgverzekeraars variërend van €77 tot €85 euro per 
consult.  

Uitgaande van de gemiddelde doorlooptijd van de 
trajecten betekent dat een kostprijs tussen de €680 
en €850. 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Registraties GGZ-psycholoog (BIG), 
registerpsycholoog Kind & Jeugd NIP, orthopedagoog 
Generalist NVO en dyslexiedeskundige NIP/NVO. 

Permanente (na)scholing op gebied van kind en 
jeugd. 

Inzet van protocolaire- en evidence based 
programma’s. 
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Kleinschaligheid en daardoor grotere 
cliëntbetrokkenheid, maakt maatwerk mogelijk. 

Langdurige ervaring in de jeugdhulpverlening en 
onderwijs. 

Praktijknaam Praktijk voor Onderzoek en Psychotherapie 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja, ook 2e lijn 

Contract met 
zorgverzekeraars 

1e lijn: CZ. 

2e lijn: UVIT (Koepel van o.a. VGZ, IZZ, IZA, 
UNIVE), CZ,  

Multizorg, Zilveren Kruis Achmea/Agis, Menzis, De 
Friesland en DSW. 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Echt-Susteren: 15 

Leudal: 0 

Maasgouw: 0 

Nederweert: 0 

Roerdalen: 0 

Roermond: 0 

Weert: 0 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

6-12 maanden 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Gemiddelde is €800-1000 per DBC (max. 1 jaar) 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Veel verwijzingen van huisartsen. 

Werken met kwaliteitsmetingen (ROM portaal NVVP). 

Jongeren zijn na behandeling klachtenvrij, autonomie 
ontwikkeling en losmaking is op gang en dagelijks 
functioneren op school en in sociale omgang is 
hersteld. 

Praktijknaam Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie 
Tijchon 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Nog niet, ik ben startend 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Leudal: 0 

Nederweert: 0 

Weert: 0 

Echt-Susteren: 0 
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Maasgouw: 0 

Roerdalen: 0 

Roermond: 0 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Doctoraal en postdoctoraal opgeleid, lid van NIP en 
ingeschreven in BIG-register. 

Tien jaar ervaring in de kinder- en jeugd GGZ. 

Praktijknaam Praktijk voor Psychologie Jongbloets 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Ja: CZ, Delta Lloyd, Ohra, VGZ, Univé, IZZ, IZA, 
Trias, Menzis, ONVZ, Achmea enz. 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Gemiddeld 5-15 % per jaar aan cliënten tot 18 jaar 
uit verschillende gemeenten. Gegevens per 
gemeente kunnen eind augustus aangeleverd 
worden. 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

Gemiddeld aantal sessies is 7,2 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Behandelingen worden vergoedt vanuit het 
basispakket zorgverzekeraar. Vergoedingen zijn 
afhankelijk van het tarief van de zorgverzekeraar. 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Registraties GGZ-psycholoog, klinisch psycholoog, 
psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog in 
BIG en registratie psycholoog bij NIP. 

Aangesloten bij het NIP, LVE, NtVP, EMDR 
vereniging. 

Praktijknaam Psychologie Praktijk Montfort 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Ja: met alle grote zorgverzekeraars en hun 
dochterondernemingen 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Leudal: 0 

Nederweert: 0 

Weert: 0 

Echt-Susteren: 0 

Maasgouw: 0 
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Roerdalen: 0 

Roermond: 0 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

6 contacten 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Conform de prijsafspraken met de zorgverzekeraars, 
binnen de range van €76-€80 per consult. 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Gezien de specialistische vraag naar EMDR- therapie 
voor kinderen en jeugdigen, welke niet alle 
zorgaanbieders in hun aanbod hebben. 

Lid van de vereniging van EMDR en heb de officieel 
erkende opleiding gevolgd bij de vereniging. 

Acht jaar werkervaring in de forensische sector met 
jeugdigen met complexe gedrags- en 
ontwikkelingsproblematiek, hetgeen bijdraagt aan de 
kennis en ervaring die als GZ-psycholoog geboden 
kan worden aan ouders en kinderen. 

Cliënten zijn zeer tevreden over het aanbod en zijn 
gebaat bij de geboden behandeling. 

Praktijknaam Seestar kindercoaching 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Nog niet, ik ben startend 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Leudal: 0 

Nederweert: 0 

Weert: 0 

Echt-Susteren: 0 

Maasgouw: 0 

Roerdalen: 0 

Roermond: 0 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Individuele sessies voor jeugdige of ouders: 

€79,50 per consult. 

Trainingen voor kinderen: €220,- per deelnemer 

per training (training voor broertjes/zusjes is 

€120,- per deelnemer per training). 

Trainingen voor ouders: €240,- per deelnemer 

per training. 
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Trainingen voor leerkrachten: €400,- per 

uitvoering (onafhankelijk van aantal 

deelnemers). 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Opleiding tot GZ-psycholoog met specialisatie K&J. 

Zeven jaar ervaring binnen de K&J GGZ, zowel in de 
1e als 2e lijn. 

Naast eigen praktijk, tevens werkzaam binnen Riagg 
Maastricht en daardoor op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen. Regelmatige deelname aan 
multidisciplinair overleg. 

Praktijknaam Achter de Muur 

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Ja: met de meeste grote (overkoepelende) 
zorgverzekeraars: Uvit, CZ-Delta Lloyd Ohra, Menzis 
en Zilveren Kruis/ Achmea. 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Echt-Susteren: 0 

Leudal: 0 

Nederweert: 0 

Maasgouw: 0 

Roerdalen: 0 

Roermond: -3 

Weert: 0 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

4 maanden 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Kostprijs per consult is afhankelijk van de gemaakt 
afspraken met de zorgverzekeraar. Gemiddeld 87 
euro per consult, met gemiddeld 4 consulten/ 
cliëntsysteem. 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Registratie GZ-psycholoog (BIG) en lidmaatschap 
van verschillende beroepsverenigingen, zoals NVVP 
en VGCt. 

Werken met o.a. protocollaire behandelingen die op 
wetenschappelijke basis hun effectiviteit hebben 
bewezen en efficiënt zijn. 

Praktijknaam Mentaal Sterk Psychologenpraktijk 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja 

Contract met Ja, algemeen contract eerstelijnsgroepspraktijk 
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zorgverzekeraars VGZ, UVIT, CZ, Menzis, Achmea en Multizorg 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Echt-Susteren: 0 

Leudal: 10 

Maasgouw: 0 

Nederweert: 22 

Roerdalen: 0 

Roermond: 0 

Weert: 55 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

±10 sessies per behandeling 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Tot op heden werd  binnen de eerstelijn een sessie 
tarief afgesproken. Dit sessie tarief is per 
verzekeraar verschillend.  In 2011-2012 was het 
gemiddelde sessietarief  

84 euro. 10 sessies kosten dan 840 euro. Dit is dus 
de gemiddelde trajectprijs. 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Alle GZ-psychologen binnen zijn BIG-geregistreerd 
en hebben nog aanvullende opleidingen gedaan, 
zoals VGCT en EMDR. 

Tarieven van de verzekeraar laten zien of het aanbod 
akkoord is (prestatie-indicatoren). 

Er is spiegel informatie van de LVE beschikbaar, dit 
zijn cijfers over het jaar 2011-2012. 

Praktijknaam Van den Bergh 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Ja 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Nee 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Echt-Susteren: 1 

Leudal: 2 

Maasgouw: 7 

Nederweert: 1 

Roerdalen: 0 

Roermond: 2 

Weert: 12 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

5 sessies 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

€ 400,- 
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Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Registratie als GZ psycholoog en Kinder- en 
Jeugdpsycholoog NIP. 

Praktijknaam Praktijk voor eerstelijnspsychologie Roermond 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

geen interesse in transitiearrangementen, wegens 
slechts incidenteel cliënten van jonger dan 18 jaar 

Praktijknaam Praktijk Hans Tenten 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

biedt geen eerstelijns GGZ psychologische hulp 
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6.5. Vrijgevestigde tweedelijns GGZ aanbieders 

 

Praktijknaam Brouwer 

Praktijk voor Psychotherapie 

Kind en Jeugd 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Nee, alleen 2e lijn 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Ja : CZ, VGZ, Achmea, Menzis en De Friesland. 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

6 maanden 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

DBC-tarieven gebonden aan tijdsduur van de 
behandelingen 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Registraties psychotherapeut en GZ-psycholoog 
(BIG). 

Meerdere verwijzingen van dezelfde huisarts. 

Verwijzingen van collega’s. 

ROM metingen. 

Erkend supervisor bij de VKJP (Vereniging van 
Kinder- en Jeugd Psychotherapie). 

Maandelijks intervisie. 

Dienstverband van 19 uur bij de Riagg Maastricht. 

Docent aan de RINO en aan de Universiteit van 
Maastricht (op verzoek). 

Praktijknaam Praktijk VRIJ 

Praktijk voor Klinisch Psychologie K&J 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Nee, alleen 2e lijn 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Ja: met alle zorgverzekeraars in Nederland 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Voor de gemeenten Leudal, Maasgouw, Echt, 
Roerdalen en Roermond het totaal aantal cliënten in 
2011 en 2011 tezamen: 111. 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

Korte trajecten: tussen de 6 en 16 weken. 

Lange trajecten: tussen de 6 en 9 maanden. 
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Kostprijs 
behandeltrajecten 

Afhankelijk van de aard van de op basis van de 
huidige berekening: 

Kort traject: 
totaal €995-€1200 
 
Lang traject : 

totaal €1800-€2100 

Per casus zal een prijs in overleg worden vastgesteld 
gezien de diversiteit en combinatie van problemen. 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Extern gestelde criteria waaraan de praktijk voldoet: 
 

Kwaliteitscriteria gesteld vanuit de  
beroepsverenigingen. 

Verplichte visitatie op naleving. 

Klachtencommissie in de praktijk en daarnaast 
klachtenregeling met professionele 
klachtencommissie. 

Routine Outcome Monitoring als gesteld in de criteria 
van de zorgverzekeraars 

 

Eisen vanuit de overheid: 
 

20 uur intervisie per jaar. 

200 uur bijscholing over 5 jaar. 

Verplichte herregistratie Klinisch psycholoog elke 5 
jaar (BIG-register) 

 

Vanuit de praktijk: 
 

Opgenomen in het samenwerkingsverband MSM 
(multidisciplinair samenwerkingsverband Maasgouw) 
waarbij frequent overleg. 

Samenwerkend met het werkverband Roerdalen en 
overleg hierbinnen. 

Samenwerkend met een aantal scholen in de 
‘zorgwijken”  ’t Veld en de Donderberg (betrokkenen 
van scholen maar ook vanuit de hulpverlening GGZ 
en eerstelijn. 

Frequent overleg met de collega logopedie, 
ergotherapie, (kinder) fysiotherapie POH ’s, 
huisartsen. 

Verwijzingen vanuit de huisartsenpraktijk en andere 
specialisten zoals (kinderartsen, UMZM (waaronder 
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klinische genetica). 

Consultatie van de praktijk door collega’s. 

Vragen om second opinion. 

Praktijknaam Achter de Muur 

Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

Nee, alleen 2e lijn 

Contract met 
zorgverzekeraars 

a, met alle grote (overkoepelende) zorgverzekeraars: 
CZ-Delta Lloyd Ohra, Uvit, Menzis, Zilveren Kruis 
Achmea, Multizorg en DSW. 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

Echt-Susteren: 2 

Leudal: 1 

Maasgouw: 0 

Nederweert: 0 

Roerdalen: 2 

Roermond: 9 

Weert: 0 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

Zeer uiteenlopend, van 3 t/m 12 maanden, 
gemiddeld ca. 8 maanden. 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Declaratie op basis van DBC; afhankelijk van duur en 
aard DBC wordt de prijs door een 
computerprogramma berekend. 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Registraties klinisch psycholoog (psycholoog-
specialist) als psychotheratpeut in het BIG-register. 

 Lidmaatschap van beroepsverenigingen: Vereniging 
voor kinder- en jeugdpsychotherapie (VKJP) en 
supervisor/leertherapeut Vereniging voor Gedrags- 
en cognitieve therapie VGCt. Om lid te worden van 
deze verenigingen wordt een opleidingstraject 
gevolgd met cursorisch onderwijs, supervisie en 
leertherapie. 

Aan verlenging van BIG-registraties en 
lidmaatschappen is verplichting tot nascholing 
verbonden. 

Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor 
Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten. 
Deze vereniging bewaakt de kwaliteit van haar leden, 
mede door visitatie. 

Als gedragstherapeut werk ik evidence-based, waar 
het kan met protocollen (die hun wetenschappelijke 
effectiviteit hebben bewezen). 
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Praktijknaam PLB Kickert, Weert 

1e lijn GGZ aan 
jeugdigen onder 18 jaar 

2e lijns psychotherapie: directieve systeemtherapie 

Contract met 
zorgverzekeraars 

Contracten met alle in de regio relevante 
zorgverzekeraars en clusters zoals CZ, VGZ, Achmea, 
Multizorg etc. 

Cliënten tot 18 jaar in 
behandeling in 2011 en 
2012 (per gemeente) 

• Weert 

• Nederweert 

Problematiek:  ADHD, ASS,  gedragsstoornissen; 
explosieve en ook implosieve stagnaties: depressie, 
angststoornissen. 

2012: 10 patiënten 

2013:   7 patiënten. 

Gemiddelde doorlooptijd 
behandelingen 

Doorlooptijden: ca. 500 minuten  3 à 5 sessies in 1 à 
2 maanden (ca. E 1000,--); óf ca 1000 min., 7 à 9 
sessies extensief verspreid over 6 à 9 maanden (ca. 
E 2000,--) 

Kostprijs 
behandeltrajecten 

Kostprijs DBC gemiddeld E 1200,--. 

Blijk van kwalitatief 
aanbod 

Kwalitatief: lid NVP,  BIG,  NVVP, NVGP, NVRG; 25 
jaar ervaring K & J met als start 4 jaren klinische 
psychiatrie K & J, 

standaard effect-  en procesmetingen. 

 

 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage 2  
Uitwerking teams jeugd-en gezinswerkers   

 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
Inleiding 
De teams jeugd- en gezinswerkers vormen de spil van het nieuwe jeugdstelsel in Midden-Limburg. De 
teams vervullen een cruciale rol bij het verhogen van de kwaliteit van de jeugdhulp en de vermindering 
van het gebruik van zware gespecialiseerde jeugdhulp. Door samenvoeging van expertise wordt de 
jeugdhulp doelmatiger en overzichtelijker (voor ouders en de jeugdigen, de basisvoorzieningen en 
voor de aansturing door gemeenten). De huidige pilots generalisten worden in 2014 (waar haalbaar 
eind 2013) uitgebouwd naar meerdere teams jeugd- en gezinswerkers met een uitgebreidere 
samenstelling. 
 
Wat doen de teams jeugd- en gezinswerkers? 
Jeugd- en gezinswerkers geven consultatie en advies: ze denken mee met en versterken 
professionals die in de basisvoorzieningen werken bij het ondersteunen van kind/gezin. Gezinnen die 
andere hulp nodig hebben dan de basisvoorzieningen kunnen bieden krijgen ambulante1 
hulpverlening vanuit het team. Op basis van de eerste vraagstelling bekijkt het team wie de begeleider 
van het gezin wordt. Indien nodig kan ook basisdiagnostiek worden uitgevoerd.  
 
De geboden hulpverlening is gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en hun 
omgeving, maar kan sterk variëren. De ondersteuning kan gesprekken met ouders omvatten die zich 
geen raad weten met een opstandige puber met sterk grensoverschrijdend gedrag, maar ook een 
langdurig begeleidingstraject voor een gezin met meervoudige problematiek behoort tot deze hulp. 
Met zo’n gezin stelt de jeugd- en gezinswerker een gezinsplan op, samen wordt bekeken wie (zowel 
eigen netwerk als professional) kan helpen bij het realiseren van de gezinsdoelen.  
Indien nodig schakelt de jeugd- en gezinswerker daarbij zelf rechtstreeks gespecialiseerde jeugdhulp2 
in, of ondersteuning vanuit andere domeinen.  
 
In het bepalen van de toegang zijn de teamleden goed in staat om telkens de afweging te maken:  
 hoe zelf de eigen kracht van gezinnen, netwerk en basisvoorzieningen te versterken? 
 is daarnaast inzet vanuit het team van jeugd- en gezinswerkers nodig?  
 is daarnaast inzet van gespecialiseerde jeugdhulp nodig?  
 
Wat werkt bij besluitvorming over de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp? 
 in dialoog met ouders en kinderen; 
 in een doelgericht, inzichtelijk proces;  
 vanuit een integrale blik en aanpak; 
 met goed toegeruste professionals. 
(Input: handreiking NJI over generalistisch werken) 
 
De jeugd- en gezinswerker draagt zorg voor de continuïteit en de coördinatie van de geboden 
ondersteuning. Ouders, jongeren en voorzieningen hebben te maken met één contactpersoon binnen 
het team. 
 
Altijd wordt gewerkt met behoud van de eigen professionaliteit van de jeugd- en gezinswerker. Dat 
betekent ook wegen van wat acceptabel is in het kader van veiligheid en/of ontwikkelingsdreiging bij 
het kind. Jeugd- en gezinswerkers schakelen het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling (AMHK) in op het moment dat ze zich zorgen maken over de ontwikkeling van 
een kind, maar de ouders geen extra hulp aanvaarden (ondanks extra inspanning uit het team).  
Wanneer dit, na tussenkomst van de kinderrechter, leidt tot een maatregel dan werkt de jeugd- en 
gezinswerker nauw samen met de (gezins)voogd.  
 
Wie zitten in deze teams? 
De teams bestaan uit ongeveer 10 fte ambulante hulpverleners (met dienstverbanden van minimaal 
28 uur) die worden gecoacht door een gedragswetenschapper en een coach op het gebied van 
financiën en organisatie. Een team wordt gevormd door een mix van ambulant werkers die samen een 

                                                 
1 Ambulante jeugdhulp = hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen bij opgroei- en opvoedingsproblemen door middel van een 
aantal afspraken bij een instelling voor jeugdzorg of thuis in het gezin (definitie Thesaurus Zorg en Welzijn) 
2 Punt van aandacht dat moet worden uitgewerkt: schakelen de teams hulp die nu nog onder AWBZ begeleiding en persoonlijke 
verzorging valt ook rechtstreeks in? Hoe om te gaan met PGB’s? 
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brede expertise hebben. Expertise  op het gebied van opvoed- en opgroeiproblemen die kunnen 
worden veroorzaakt door gezinsomstandigheden, kindfactoren, psychiatrische aandoeningen, 
lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. In het huidige stelstel is deze expertise versnipperd over 
het maatschappelijk werk, MEE, de toegang van Bureau jeugdzorg, de AWBZ-zorg voor jeugd met 
een licht verstandelijke beperking, de provinciaal gefinancierde jeugd- en opvoedhulp, alsmede de 1ste 
en 2de lijn jeugd-GGZ die wordt bekostigd door de zorgverzekeraars.  
 
Een ruwe schatting3 op basis van de nu beschikbare cijfers omtrent zorggebruik levert per team de 
volgende verhouding: 
Maatschappelijk werk   2 
MEE     1 á 2 
Bureau jeugdzorg (toegang)  1 
1ste lijns jeugd-GGZ   1 
2de lijns jeugd-GGZ en verslavingszorg 2 
Provinciale jeugdzorg   2 
AWBZ-zorg voor jeugd met LVB 1 
AWB-zorg voor jeugd met VH  1  
Lokale invulling    1         + 
    Totaal: 12 
 
Waar werken de jeugd- en gezinsteams? 
Jeugd- en gezinswerkers maken onderdeel uit van het CJG en werken daarbinnen nauw samen met 
de jeugdgezondheidszorg en het CJG-basisteam. In de praktijk zullen jeugd- en gezinswerkers 
worden ingezet in de ondersteuningsstructuur van de scholen. Jeugd- en gezinswerkers zijn hier 
ondersteunend aan school om de eigen kracht te versterken, ze denken mee in cases, ze bieden 
complementair aan de zorg vanuit school, indien nodig, ook ondersteuning buiten de school/in het 
gezin. Onderzocht zal worden of het wenselijk en mogelijk is integrale indicatiestelling voor onderwijs 
en zorg te realiseren. Er dient ook aansluiting te zijn met de voorschoolse periode. 
Daarnaast werken de teamleden samen met jongerenwerkers, huisartsen, verenigingen, sociale 
wijkteams, leerplicht, afdelingen sociale zaken etc. Desgewenst werken de jeugd- en gezinswerkers 
ook vanuit andere locaties in hun werkgebied en komen ze bij gezinnen thuis. 
 
Hoe zijn de teams georganiseerd? 
Een gezin, of een jongere, kan ter plaatse in het CJG of de basisvoorziening, dan wel per telefoon of 
mail, contact leggen met het team. De teams zijn slim georganiseerd: er is aandacht voor minimale 
bureaucratie en overleg grote mate van zelfsturing en ondersteuning door moderne ICT.  
 
Kwaliteit  
Om de kwaliteit van de hulp te waarborgen is er sprake van intensieve teamcoaching en intervisie 
onder begeleiding van een gekwalificeerde gedragswetenschapper en een financieel-organisatorische 
coach.  In de regio Midden-Limburg ontstaan op deze wijze meerdere teams die ieder hun eigen 
werkgebied (wijk/gemeente) bedienen. De coaches vormen samen ook een team. 
 
Budgetverantwoordelijk 
Onderzocht zal worden hoe de teams medeverantwoordelijkheid kunnen krijgen voor het budget voor 
de jeugdhulp (eigen inzet en inzet gespecialiseerde jeugdhulp). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Aanbieders van zorg wordt gevraagd deze schatting te toetsen en met cijfers te onderbouwen. 
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Beoogd resultaat 
Het doel van de jeugd- en gezinsteams is dat gezinnen en jongeren, met problemen op het gebied 
van  opvoeden en opgroeien, ondersteuning krijgen bij het vinden van hun eigen antwoorden op hun 
eigen vragen. De gezonde ontwikkeling van de kinderen en jongeren staat daarbij voorop. 
De teams doen wat nodig is, verbinden, versterken en zijn deskundig. Met als beoogd resultaat dat:  
 
1. Het jeugd- en gezinsteam wordt gewaardeerd door de direct betrokkenen: 

 Gezinnen en jongeren: vinden dat zij in het algemeen snel, adequaat en op een prettige wijze 
geholpen zijn om zelf weer regie te krijgen. 

 De omgeving (sociale netwerk, vrijwilligersorganisaties, basisvoorzieningen, specialistische 
voorzieningen): is bekend met het team, tevreden over de deskundigheid en de 
samenwerking, en voelt zich gesterkt in de uitvoering van de eigen taken. 

 De teamleden zelf: werken met voldoening en vinden dat zij goed zijn toegerust (deskundig, 
tijd, ruimte, ondersteuning). 

 
2. De hulp die door het team wordt geboden effectief is: 
Het team kan aantonen wat er voor gezinnen en jongeren die zij hebben geholpen is veranderd. 
 
3. De hulp die door het team geboden wordt efficiënt is:  
Het team heeft geen wachtlijsten, komt uit met het afgesproken eigen budget en het (virtuele) budget 
dat beschikbaar is voor het inschakelen van andere voorzieningen.  
 
De huidige pilots generalisten in Midden-Limburg zijn de basis voor de nieuwe teams. 
De opbrengsten uit de pilot zijn de basis voor werkwijzen, kwaliteit, inbedding in de scholen etc.  
In 2014 worden de huidige pilot uitgebouwd naar de nieuwe teams.  
De monitoring van de pilot zal gehandhaafd blijven waarbij er een aantal nieuwe vragen bijkomen: 

 Hoe kunnen we met de huidige financiers en aanbieders regelruimte organiseren? 
 Hoe ziet de samenwerking eruit met: 

- het CJG basisteam? 
- Integrale vroeghulp? 
- huisartsen en de GGZ basis? 
- sociale domein (wijkteams)? 
- Welzijnswerk en verenigingen? 
- Het gedwongen kader? 
- Pleegzorg? 
- De gespecialiseerde jeugdhulp? 
- Somatische zorg en volwassenzorg 

 Welke rol  kunnen de teams bieden op het vlak van nazorg?  
 Welke randvoorwaarden zijn nodig voor het goed functioneren van teams? 

Het huidige monitorplan zal hierop aangepast worden.  
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage 3   
Regionaal TransitieArrangement  

 
Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert 

Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 
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Regionaal Transitiearrangement (RTA) Jeugdhulp Midden-Limburg (ML). 
Definitieve versie zoals ingediend bij de TSJ op 30 oktober 2013. 

 

1. Betrokken partijen 

Het RTA ML is een intentieovereenkomst tussen de hieronder genoemde gemeenten in Midden-

Limburg. Het regionale arrangement is bestuurlijk afgestemd op 9 oktober 2013 door de 

vertegenwoordigers van deze gemeenten voorafgaand aan de afzonderlijke collegebesluiten.  

 

Deelnemende gemeenten: 

Naam gemeente Bestuurlijk vertegenwoordiger Besluit college d.d. 

Gemeente Echt-Susteren (MLO) Wethouder P.Pustjens 29 oktober 2013 

Gemeente Leudal (MLW) Wethouder J. van der Stappen 29 oktober 2013 

Gemeente Maasgouw (MLO) Wethouder J. Smeets 29 oktober 2013 

Gemeente Nederweert (MLW) Wethouder M. Frenken 15 oktober 2013 

Gemeente Roerdalen (MLO) Wethouder Ramakers 29 oktober 2013 

Gemeente Roermond (MLO) Wethouder M. Smitsmans 22 oktober 2013 

Gemeente Weert (MLW) Wethouder H. Coolen 22 oktober 2013 

 

Het RTA ML is tot stand gekomen in afstemming met: 

 de transitiemanagers van de regio’s Noord- en Zuid-Limburg; 

 de jeugdhulpaanbieders uit de regio (o.a. meegedacht binnen de denktank NML); 

 de huidige financiers; 

Er is ondersteuning geboden vanuit de VNG. 

Voor een overzicht van instellingen en financiers die betrokken zijn: zie bijlage 1. Voor het 

gezamenlijke proces van totstandkoming: zie bijlage 2. Voorafgaand aan bestuurlijke vaststelling  zijn 

de jeugdhulpaanbieders en financiers in staat gesteld te reageren op het RTA zoals deze voorligt. De 

reacties zijn één op één opgenomen in bijlage 6.  
 

Genoemde gemeenten vormen de jeugdzorgregio’s Midden-Limburg Oost (MLO) en Midden-Limburg 

West (MLW). De vertegenwoordigend transitiemanagers voor deze regio’s zijn:  

MLO: Marieke Cloosterman (mariekecloosterman@roermond.nl).  

MLW: Gonnie Poell (g.poell@weert.nl). 
 

2. Betrekkingen 

De afspraken hebben betrekking op alle vormen van (niet vrij toegankelijke) jeugdhulp waarvoor 

gemeenten verantwoordelijk zijn vanaf 1 januari 2015, voor de duur van maximaal 1 jaar.  

Hieronder verstaan we de vormen zoals genoemd in de Handreiking Regionale 

Transitiearrangementen Jeugd (Handreiking RTJ). De afspraken hebben betrekking op cliënten die op 

31-12-2014 in zorg zijn (zittende cliënten) en op cliënten die op 31-12-2014 een aanspraak op zorg 

hebben, maar deze zorg op dat moment nog niet krijgen (wachtlijstcliënten).  

 

Het continueren van zorg is wettelijk vastgelegd en bindend. De intentieafspraken zijn bestuurlijk 

vastgesteld door de colleges van de deelnemende gemeenten. Het arrangement kent geen juridische 

status, het spreekt een intentie uit waarmee de gemeenten en aanbieders in Midden-Limburg de zorg 

in 2015 continueren met inachtneming van verschillende voorbehouden (zie hoofdstuk 10 ) en is 

hiermee richtinggevend voor de uitvoering van deze wettelijke taak.   
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3. Definities 
Voor het gebruik van definities baseren we ons op de Handreiking RTJ.  

 

Continuïteit van zorg:  het continueren van de zorg waar cliënten per 31-12-2014 gebruik van maken, 

voor de periode van maximaal 1 jaar, bij dezelfde aanbieder als waar zij op deze datum zorg krijgen 

(tenzij de cliënt van zorgaanbieder wil wisselen). Dit betekent dat continuïteit van zorg afgebakend is 

voor maximaal het gehele kalenderjaar 2015.  Dit geldt niet voor pleegzorg, dat geen maximum van 1 

jaar kent. Indien de indicatie in 2015 afloopt geldt de zorgcontinuïteit voor maximaal de loopduur van 

de indicatie.  

 

Frictiekosten: Frictiekosten zijn de kosten die gepaard gaan met de transitie en transformatie van 

jeugdzorg per 1-1-2015, op de volgende onderwerpen:  

 Wachtgelden voor personeel van instellingen (kosten voor direct personeel en kosten voor 

overhead)  

 Kapitaallasten (kosten huisvesting). 

Kosten voor ICT zijn gevolg van wijzigingen in registratiemethode. Daarom worden deze gezien als 

ombouwkosten en niet als frictiekosten. Kosten voor het opbouwen van nieuwe expertise, opleiden en 

certificeren etc. worden ook niet als frictiekosten gezien. Frictiekosten kunnen ook de kosten voor 

gemeenten, provincies en Rijk omvatten. Deze worden in de RTA’s buiten beschouwing gelaten: dit 

betreft alleen de kosten voor jeugdzorgaanbieders. 

 

Woonplaatsbeginsel: Wat betreft financiering wordt het woonplaatsbeginsel als uitgangspunt 

gehanteerd. Dit houdt in dat de gemeente waar de gezagdrager van het kind conform de GBA is 

ingeschreven, verantwoordelijk is voor het financieren van de zorg. Dit zal in de meeste gevallen (één 

van) de ouders zijn. Indien het kind onder het gezag staat van een voogd geldt de woonplaats van 

degene die voorafgaand aan de voogdij door de instelling het gezag had over de jeugdige.  

 

Zorginfrastructuur: Om te realiseren dat zittende cliënten bij de bestaande aanbieder in zorg blijven is 

borging van die infrastructuur nodig. Hieronder wordt verstaan de jeugdhulpaanbieders die zorg 

uitvoeren in het kader van continuïteit van zorg voor de periode van een jaar – en voor pleegzorg 

langer. Concreet betekent dit dat bestaande zorgproducten aangeboden moeten blijven worden in het 

kalenderjaar 2015 voor die cliënten waar continuïteit van zorg voor geldt.  

 

 

4. Uitgangspunten voor het proces  

In de denktank met gemeenten en een vertegenwoordiging van jeugdhulpaanbieders zijn de volgende 

ambities uitgesproken voor het RTA ML: 

 maak afspraken op hoofdlijnen; 

 sluit zoveel mogelijk aan bij de reeds gedane (cijfer)uitvraag; 

 het RTA is een document waarmee we voldoende basis bieden om in 2015 verder te kunnen; 

 alleen van toepassing op jeugdhulp; 

 gezien alle onduidelijkheden is het RTA ML niet bindend; wordt wel afgedekt door colleges;  

Daarnaast hebben de regio’s Midden-, Noord- en Zuid Limburg in het proces van het ontwikkelen van 

hun RTA’s ambtelijk gezamenlijk opgetrokken. Doelstelling van deze afstemming was om eenduidige 

input te verkrijgen. Hierbij erkennen de regio’s dat gezien de verschillen op het gebied van 

infrastructuur, zorggebruik en het toekomstige beleid, afwijkingen (kunnen) ontstaan tussen de RTA’s  

van Noord, Midden of Zuid. De uitgangspunten zoals benoemd op de volgende pagina zijn voor de 3 

regio’s in de provincie Limburg gehanteerd: 
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a. Noord- Midden- en Zuid-Limburg kiezen voor een pragmatische aanpak. RTA’s zullen niet 100% 

dichtgetimmerd zijn, maar een goed beeld geven van de intentieafspraken die worden gemaakt over 

zorgcontinuïteit in 2015.  

b. Het RTA gaat enkel over het jaar 2015. Volgens de Handreiking RTJ dienen de RTA’s opgesteld te 

worden ten behoeve van het waarborgen van zorgcontinuïteit in 2015. Dat betekent dat het RTA 

inhoudelijk niet gaat over cliënten die vanaf 1 januari 2015 nieuw instromen in de jeugdzorg. Dat 

behoort tot het nieuwe beleid en zal nader beschreven worden in de (sub)regionale beleidsplannen.  

c. Van instellingen wordt verwacht dat zij, waar mogelijk, zich maximaal inzetten om de extra instroom 

(2014-2015) en het afgeven van indicaties te voorkomen. Tevens wordt hen gevraagd om de reeds 

ingezette beweging van minder klinisch naar meer ambulant voort te zetten. Daardoor kunnen de 

frictiekosten zo laag mogelijk gehouden worden.  

d. Van instellingen wordt verwacht dat zij zich maximaal inzetten om frictiekosten zo laag mogelijk te 

houden. Om deze kosten in beeld te krijgen, dienen aanbieders 3 scenario’s uit te werken.  

e. We maken afspraken met de meest relevante aanbieders in het RTA. Hierbij volgen we de richtlijnen 

zoals beschreven staan op bladzijde 13 van de Handreiking RTJ. 

f. Het RTA gaat uit van de Limburgse kinderen (woonplaatsbeginsel). Instellingen die ook kinderen 

hebben uit andere provincies dienen zelf actie te ondernemen naar de bijbehorende regio’s.  

g. We gaan uit van in Limburg gevestigde jeugdzorginstellingen. Instellingen buiten Limburg die ook 

Limburgse kinderen als cliënt hebben, dienen zelf actie te ondernemen richting de voor hen relevante 

gemeenten/regio’s in Limburg (een overzicht van instellingen die ons bereikt hebben, is opgenomen in 

bijlage 1c).  De informatie die we van de in Limburg gevestigde organisaties ontvangen zal naar 

inschatting een dekking bieden van 80% van het volledige aanbod van alle vormen van jeugdhulp.  

h. Vrijgevestigden1: Omdat het onmogelijk is om met alle individuele vrijgevestigden afspraken te maken, 

is het voor alle partijen overzichtelijk en minder tijdrovend als vrijgevestigde een aanspreekpunt 

instellen. Dit bevordert de eenduidigheid en helderheid in de communicatie tussen zorgaanbieders en 

gemeenten. In het arrangement zal geen individueel budget per vrijgevestigde aanbieder opgenomen 

worden. In het RTA zal budget worden gereserveerd zodat de zorg die vrijgevestigden op 1 januari 

2015 leveren, gecontinueerd kan worden. 

Gemeenten in Midden-Limburg hebben aanvullend enkele uitgangspunten vastgelegd in de visienota 

jeugdhulp Oostelijk en Westelijk Midden-Limburg. Deze zijn van toepassing op het RTA.  

i. In de aansturing werken gemeenten vanuit de subregio’s MLO en MLW samen richting de 

jeugdhulppartners. 

j. Gemeenten stellen een kwaliteitskader op. 

k. Gemeenten gaan met bestaande partners in zee, mits ze voldoen aan drie factoren (kwaliteit, 

meebewegen in het transformatieproces en betaalbaarheid). 

l. Gemeenten streven naar een stabiel betaalbaar stelsel. 

 

 

5. Inhoudelijke uitgangspunten 

Het RTA is geen beleidsdocument, gemeenten bereiden zich echter parallel voor op een transformatie die 

reeds gestart is (o.a. pilots jeugd- en gezinswerkers). Inhoudelijke uitwerking van de transformatie vindt 

plaats in het beleidsplan dat voor 31-12-2013 in concept vastgesteld wordt. Daar waar nog keuzes 

gemaakt moeten worden, die van toepassing zijn op de afspraken in dit RTA, maken we voorbehouden 

(hfdst. 10) om ook ruimte te houden voor transformatie. Inhoud en lopende vernieuwende initiatieven, óók 

voorafgaand aan 2015, zijn leidend. Het RTA is procesondersteunend en richt zich op zorgcontinuïteit 

binnen een nieuwe omgeving. De intentieafspraken sluiten aan bij onze visie en ons toekomstmodel.  

                                                      
1 Voor regio Midden-Limburg hebben we besloten vrijgevestigden op 2 september 2013 te informeren en hen te vragen zich te 
organiseren zodat we een aanspreekpunt/klankbord hebben. Voor een overzicht van deelnemende praktijken, zie bijlage 1d) 
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6. Afspraken realisatie continuïteit van zorg. 

Met inachtneming van de volgende uitgangspunten wordt verklaard dat met de gemaakte afspraken, de 

continuïteit van  zorg inhoudelijk gewaarborgd wordt en de benodigde infrastructuur in stand blijft. 
a. Toeleiding van zittende en wachtlijstcliënten wordt als volgt geregeld: 

Indien in 2014 een jeugdzorginstelling een beschikking krijgt voor het plaatsen van een cliënt waarvan de  

hulp in 2015 doorloopt,  blijft de instelling die deze beschikking heeft ontvangen verantwoordelijk voor het  

bieden van hulp aan de cliënt in de loop van 2015. Voor wachtlijstcliënten geldt dit ook, tenzij zij zelf  

een andere keuze maken. 

b. Continuïteit t.b.v. maatregelen voor jeugdreclassering en jeugdbescherming en het AMK worden als  

volgt geregeld:  

De instellingen die deze zorgvormen in 2014 aanbieden garanderen dat zij in 2015 voor de bestaande 

cliënten en wachtlijstcliënten verantwoordelijk blijven voor deze zorg, ongeacht mogelijke 

organisatiewijzigingen bij deze instellingen. Dit onder de voorwaarde dat zij hiervoor gecertificeerd zijn 

volgens de eisen van de Jeugdwet. De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg zijn momenteel bezig 

met het uitwerken van een plan voor de totstandkoming van het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling (AMHK). Met ingang van 2015 worden de huidige taken van het AMK belegd bij het 

toekomstige AMHK. 

c. Pleegzorg wordt als volgt geregeld: 

De huidige instellingen die deze zorgvorm aanbieden, blijven verantwoordelijk voor de cliënten die deze  

pleegzorg al in 2014 ontvangen en moet worden gecontinueerd in 2015 e.v. 

d. De toegang tot de jeugdzorg 

Nieuwe instroom geven wij in 2015 vorm vanuit ons toekomstmodel voor de jeugdhulp, de  

toegangsfunctie zoals in het oude stelsel bij BJZ komt te vervallen. De huisarts blijft ook een  

toegangspoort, hiermee worden afspraken gemaakt. Ook zullen er nog afspraken gemaakt worden  

hoe deze teams zich verhouden tot de huidige indicatiestelling vanuit het CIZ.  

De basis voor een nieuw stelsel zijn jeugd- en gezinsteams, waarmee we in aanloop naar de transitie  

(2013/2014) experimenteren. Deze teams werken daar waar ouders en kinderen zijn. Ze zijn  

ondersteunend aan en werken samen met basisvoorzieningen zoals het onderwijs. Ze bieden  

ondersteuning aan ouders. Ze steken in op eigen kracht, betrekken het eigen netwerk van ouders,  

1Gezin1Plan is hierbij de basis. De teams halen de specialist erbij waar nodig (consultatie en toegang tot  

zwaardere hulp). De teams werken samen met het gedwongen kader. Het “hoe” wordt inhoudelijk  

uitgewerkt in het beleidsplan, in aanloop naar 2015 zullen de gemeenten in Midden-Limburg verder met  

deze teams experimenteren. Het toekomstmodel ziet er als volgt uit. 
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7. Indicatief budget 2015 

Het historisch gegroeide budget voor de regio Midden-Limburg is als volgt (gebaseerd op de 

meicirculaire 2013 en landelijke cijfers hierover, incl. 4% bezuiniging): 

 

Gemeente/gebied Provinciaal+rijk Zorgverzekeringswet AWBZ Totaal 

Echt-Susteren 2.696.398 1.569.122 2.6505.762 6.971.282 

Leudal 2.541.799 1.667.121 3.745.415 7.954.335 

Maasgouw 1.527.901 699.209 1.432.946 3.660.056 

Nederweert 1.410.832 582.735 1.179.101 3.172.668 

Roerdalen 1.845.213 821.785 1.175.610 3.842.608 

Roermond 10.832.112 2.692.130 5.023.895 18.548.137 

Weert 3.843.015 2.144.497 3.795.570 9.783.082 

     

MLO 16.901.623 5.782.246 10.238.214 32.922.083 

MLW 7.795.645 4.394.353 8.720.086 20.910.085 

     

Totaal 24.697.268 10.176.599 18.958.300 53.832.168 

 

Het budget is slechts een indicatie op basis van gegevens 2011. Landelijk is al duidelijk dat er 

onvoldoende rekening gehouden is met o.a. het woonplaatsbeginsel bij bijvoorbeeld de voogdijregel. 

Gemeenten krijgen in de meicirculaire 2014 zekerheid over het budget 2015 (zie ook de 

voorbehouden, hfst. 10).  

Genoemde totaalbedragen zijn als volgt opgebouwd:  

(Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), in samenwerking met het bureau Cebeon)  

 

 Budget per jeugdige (€) Cliënten per 1000 jeugdigen (‰)Gemeente  Budget  

Prov. JZ 

JZ+/JB/JR  Zvw  awbz 

 

totaal 

Prov. JZ 

JZ+/JB/JR Zvw awbz totaal

Echt-Susteren 6.869.360  476 277  460 1213 31,6 74,7 35,5 141,6

Leudal 7.952.278  340 223 501 1064 21,5 74,7 36,7 132,9

Maasgouw 3.658.901  354 162 332 848 21,5 67,9 29,7 119,1

 Nederweert  3.171.671  414 171 346 931 21,4 75,7 30,5 127,7

Roerdalen 3.840.923  485 216 309  1010  30,0 67,1 28,9 126,0

Roermond  18.530.214  1022 254  474 1749 63,8 79,5 32,3 175,6

Weert 9.770.990                 405 226   400 1030 27,1 76,3 32,6 136,0

Totaal 53.794.337    

 
Verschillen in budgetten per jeugdige kunnen o.a. ontstaan door naar verhouding meer inzet 

zwaardere zorg, aanwezige instellingen per gemeente en door het onvoldoende meenemen van het 

woonplaatsbeginsel. Voor een nadere toelichting zie de publicatie: verdeling historische middelen 

jeugdzorg opgesteld in opdracht van de ministeries van VWS en BZK. Den Haag /Amsterdam, Juni 

2013 
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Door instellingen aangegeven aantallen/omzet. 

In Midden-Limburg zijn verschillende uitvragen gedaan naar cliëntenstromen en de hiermee gepaard 

gaande omzet. Een eerste in april 2013 ten behoeve van de inventarisatienota (NB. voorafgaand aan 

de bekendmaking van de verplichting tot een RTA). De denktank heeft de ambitie uitgesproken om 

het RTA aan te sluiten bij de gedane uitvraag. Op basis van de verkregen input heeft BMP 

(uitvoerders van het onderzoek) echter geconcludeerd dat er op dit moment geen consistente 

conclusies te trekken zijn uit deze gegevens omdat peildata en het detailniveau te zeer verschillen en 

gegevens over omzet grotendeels ontbreken.  

 

Landelijk wordt duidelijk dat bij het in beeld brengen van de RTA’s omzetcijfers van aanbieders hoger 

zijn dan de opgetelde budgetten uit de meicirculaire 2013 van de regiogemeenten. Hiervoor zijn 

verschillende oorzaken te geven (o.a. het niet consistent doorvoeren van het woonplaatsbeginsel, het 

doorvoeren van totale DBC’s bij GGZ aanbieders zie factsheet VNG: Mogelijke verklaringen voor de 

verschillen tussen budget gemeente & omzetcijfers zorgaanbieders). Wij zien in onze regio eenzelfde 

beeld als we kijken naar de budgetten die instellingen denken nodig te hebben per 1 januari 2015 om 

bestaande cliënten zorg te kunnen bieden (bijlage 3). De cijfers zijn op dit moment door gemeenten 

(nog) niet te controleren. De aangegeven aantallen zijn niet zondermeer op te tellen. 

 

De onduidelijkheden rond budgetten en aantallen (prognoses), zowel landelijk en regionaal brengen 

verschillende risico’s met zich mee ten aanzien van uitspraken over budgetten in 2015. Nu budgetten 

toekennen op basis van wat instellingen krijgen is aanbodgericht en zou kunnen betekenen dat 

gemeenten nagenoeg het gehele macrobudget zou moeten besteden aan de bestaande cliënten, 

waarmee er geen ruimte is voor innovatie of nieuwe instroom. Nader onderzoek voorafgaand aan de 

toekenning van budgetten voor 2015 is noodzakelijk. Midden-Limburg kiest er, vanwege de korte 

periode van totstandkoming van het RTA, voor dit onderzoek na 31 oktober 2013 vorm te geven, 

vanwege: 

 de omvang van de opdracht en de benodigde capaciteit; 

 het parallelle proces van de totstandkoming van het beleidsplan; 

 de complexiteit en de benodigde tijd om cijfers zoals nu uitgevraagd bij elkaar te krijgen; 

 het landelijke beeld dat ondanks alle inspanning de cijfers nu nog niet compleet zijn; 

Een versnelling zou daarnaast onvoldoende recht doen aan de kwaliteitsslag die we hiermee vorm 

willen geven en sluit niet aan bij het gedegen voorbereidingstraject dat tot nu toe gevolgd is in het 

kader van de transitie jeugdzorg. Daarnaast vormen de Vektis cijfers per instelling, die op korte termijn 

landelijk beschikbaar komen, hierin een sleutel. De vervolgstappen komen terug in hoofdstuk 12.  

Om binnen de voorbereidingstijd van het RTA toch zicht te krijgen op een aantal specifieke gegevens 

hebben de gemeenten, op advies van de denktank eind augustus, een tweede uitvraag naar cijfers/ 

kosten gedaan (zie bijlage 3 voor input).  
 
Verdeling budget 
Midden-Limburg spreekt zich, op basis van de visienota en de lopende initiatieven, in aanloop naar 

2015 nadrukkelijk uit voor transformatie. In 2013 wordt dan ook al gebouwd aan het nieuwe 

jeugdhulpstelsel. Om die reden nemen de gemeenten aan dat in 2014 een zichtbare afname wordt 

behaald in de indicatiestelling (meer preventie) en willen de gemeenten instellingen hiertoe ook 

stimuleren. Voor 2015 en verder zullen de gemeenten binnen het landelijk overkomende budget 

ruimte creëren voor het uitbreiden van experimenten naast het bieden van zorgcontinuïteit. 
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Op basis van deze insteek, het uitgangspunt om in principe zee gaan met bestaande aanbieders en 

dat het bieden van enkel zorgcontinuïteit onvoldoende is om de benodigde nieuwe zorginfrastructuur 

te bouwen, worden de afzonderlijke totale instellingsbudgetten in 2015 ingezet om: 

  zorgcontinuïteit te bieden; 

  de transformatie van de jeugdzorg te realiseren conform de uitgangspunten en criteria die 

onderdeel uitmaken van het beleidsplan. 

Midden-Limburg is voornemens (overeenkomstig met Noord -Limburg) om hiervoor 80% van het 

jeugdbudget dat landelijke overkomt, gebaseerd op 2012 beschikbaar te stellen aan de bestaande 

aanbieders, waaronder ook de groep van vrijgevestigden. Naast de verwachting dat dit voldoende 

zekerheid geeft om de infrastructuur die hiervoor nodig is te behouden, biedt dit budget ruimte voor 

nieuwe instroom. Door een budget van 80% te garanderen voor alle vormen van jeugdhulp worden de 

frictiekosten beperkt, maar moeten de aanbieders wel de transformatie in gang zetten. Dit betekent 

o.a. deelname/aansluiting van ambulante hulpvormen bij de jeugd- en gezinsteams, maar ook dat 

aanbieders de hulp innovatiever en efficiënter moeten gaan inzetten. 

Het restant van het landelijk overkomende budget, is nodig voor de volgende taken: 

 4% rekening houden met een mogelijke extra rijkskorting, die verwerkt zal worden in de 

meicirculaire 2014 

 7,5 % innovatiegelden ter voorbereiding en stimulatie transformatie (o.a. nieuwe en huidige 

aanbieders, participatie).  

 3.5% uitvoeringskosten gemeenten 

 2,5 % landelijke arrangementen 

 2,5%  onvoorzien/calamiteiten 
 
 
8. Inventarisatie frictiekosten 

Naast een cijferuitvraag is voor Noord, Midden- en Zuid- Limburg is er ook een uitvraag ten aanzien 

van frictiekosten gedaan bij de jeugdhulpstellingen: 

 

Wat zijn de verwachte frictiekosten als de zorg van cliënten die voor 1 januari 2015 geïndiceerd zijn en 

bij u de zorg continueren voor maximaal 1 jaar te continueren?  

 

Hierbij is uitgegaan van drie scenario’s: 

 Scenario 1: Hoeveel van uw huidige jeugdbudget heeft de instelling minimaal nodig om de 

zorg van cliënten die op 31 december 2014 in zorg zijn maximaal 1 jaar te continueren?  

 Scenario 2: De instelling ontvangt 65 % van het huidige jeugdbudget. Daarvoor dient u 

minimaal de trajecten van de cliënten behorend tot de doelgroep waarvoor de zorg 

gecontinueerd moet worden in 2015 te worden afgerond inclusief enkele aanvullende 

opdrachten van gemeenten. 

 Scenario 3: De instelling ontvangt 80 % van het huidige jeugdbudget. Daarvoor dient u 

minimaal de trajecten van de cliënten behorend tot de doelgroep waarvoor de zorg 

gecontinueerd moet worden in 2015 te worden afgerond inclusief enkele aanvullende 

opdrachten van gemeenten. 

Bij de uitwerking van de drie scenario’s dienen de frictiekosten te worden uitgesplitst in  

1. Personeelskosten: wachtgeld/ontslagvergoeding voor personeel waarbij onderscheid gemaakt 

wordt tussen de kosten voor direct personeel en overhead; 

2. Kapitaallasten, bijvoorbeeld kosten van huisvesting .  
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De inventarisatie van de frictiekosten is opgenomen in bijlage 4. De organisaties hebben de 

frictiekosten zowel in percentages als in bedragen aangeleverd, waarbij sommigen het hele 

werkgebied hebben genomen, en anderen specifiek de kosten voor Midden-Limburg hebben 

beschreven. Vanwege de vele onzekere factoren zijn er geen harde conclusies te trekken, doel voor 

het RTA was om enig zicht te krijgen. Hieraan is voldaan. 

 

 

9. Maatregelen beperken frictiekosten 

De gemeenten in Midden-Limburg willen met de continuïteit van zorg en voortgang van de 

transformatie als primaire doelstelling, bijdragen aan het zo mogelijk voorkomen, terugdringen dan wel 

beheersen van de mogelijke frictiekosten die ontstaan bij aanbieders. Hoewel gemeenten in juridische 

zin (nog) niet aansprakelijk zijn voor frictiekosten die optreden in de overgang naar een nieuw stelsel, 

is met een praktische insteek meegedacht en meegewerkt aan het denken over afspraken over 

beperken van frictiekosten. Dit, onder voorwaarde dat ook jeugdhulpaanbieders en hun huidige 

financiers verantwoordelijkheden nemen om frictiekosten grotendeels zelf op te lossen. Om ervoor te 

zorgen dat de frictiekosten zo laag mogelijk blijven zijn instellingen, financiers en gemeenten binnen 

en buiten de denktank bevraagd. Dit heeft geleid tot de volgende mogelijke maatregelen, 

overeenkomend met maatregelen uit de “handreiking beperken frictiekosten” die op 20 september jl. 

verschenen is. 

 

a. Maatregelen vanuit de instelling afzonderlijk. 

 De instelling reserveert budget om frictiekosten in de overgangsfase te beperken.  

 Gebruik maken van de flexibele schil; terugbrengen van het aantal fte's door tijdelijke contracten niet 

te verlengen of tijdelijke contracten aan te gaan; 

 Geen nieuwe medewerkers meer aannemen, natuurlijke uitstroom medewerkers; 

 Trajecten inzetten om medewerkers voor wie geen werk meer is te begeleiden bij het vinden van een 

nieuwe werkkring, bijvoorbeeld via een flexstichting. 

 Overleg met verhuurders van vastgoed, met als doel het openbreken van huurcontracten, dan wel het 

aangaan van kortdurende huurcontracten.  

 Verkopen van eigendom. 

 Doorvoeren van ‘Het Nieuwe Werken’,  waar tijd- en plaats ongebonden werk de norm is. 

 

b. Maatregelen vanuit instellingen gezamenlijk: 

 Het gebruik en huren van panden wordt waar mogelijk, zoveel mogelijk gezamenlijk gedaan.  

 Instellingen bekijken welk vastgoed zij in bezit hebben en/of huren en bekijken wat ze eventueel 

kunnen afstoten of waar zij kunnen samenwerken met andere instellingen.  

 Onderzocht wordt hoe ICT-systemen op elkaar afgestemd dan wel geïntegreerd kunnen worden.  

 ‘Mens volgt werk’: Niet de instellingen zijn het uitgangspunt, maar de expertise van de mensen die er 

werken. Het opzetten van een personeelspoule tussen organisaties is een mogelijkheid  waarbij 

personeel zonder kosten worden uitgewisseld. Zo wordt de doorstroom van personeel makkelijker en 

wordt personeel ingezet daar waar dat nodig is.  

 Het principe van het opschalen wordt losgelaten. Er wordt gewerkt vanuit het principe snel goed weten 

wat nodig is en dan lichte zorg inzetten waar dat kan en zware zorg waar dat moet.  

 Er wordt bekeken welke nieuwe organisatievormen mogelijk zijn vanaf 2015, bijvoorbeeld een stichting 

om generalisten onder te brengen. 

 Onderzoeken in hoeverre crisisdiensten/opvang intersectoraal vormgegeven kan worden. 
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c. Maatregelen vanuit de gemeenten (financiers). 

 Gemeenten spreken de intentie uit om zo snel als mogelijk besluiten te nemen over budgetruimte voor 

2015, inkoopmodellen en specifieke (regionale) vragen ten aanzien van de transformatie in verband 

met substitutie en verschuivingen binnen/tussen zorgvormen. 

 Het gemeentebestuur kijkt over eigen coalitieperiode en gemeentegrenzen heen bij het nemen van 

besluiten, het gaat om een lange termijn ontwikkeling op minimaal Midden-Limburgse schaal. 

 Gemeenten richten zich op meetbare effecten op lange termijn en sturen op outcome. 

 Gemeenten zoeken voor bovenregionale taken de samenwerking met Noord- en Zuid-Limburg op. 

 Gemeenten kiezen voor een gefaseerde invoer van het jeugdhulpstelsel en de daarmee gepaard 

gaande bezuinigingen om de transformatie bij bestaande instellingen te stimuleren. 

 Gemeenten spannen zich in om een gezamenlijk inkoopmodel te organiseren en zoeken hierbij naar 

schaalgrootte om hoogwaardige kwaliteit/effectieve inzet van personeel en expertise te garanderen. 

 Gemeenten spannen zich in om de administratieve lasten bij zorgaanbieders en gemeenten zo laag 

mogelijk te houden. 

 Gemeenten, zorgverzekeraars en provincie maken voor 2015 met elkaar afspraken over de inkoop 

2015. Gemeenten maken hierbij gebruik van de bestaande expertise bij de huidige financiers. 

 Gemeenten en provincie maken in 2014 afspraken binnen het uitvoeringsprogramma jeugdzorg over 

experimenteerruimte in 2014 waardoor er vooruitgelopen kan worden op de veranderingen in 2015. 

 Gemeenten hanteren het principe “Mens volgt werk”( uitgaande van invulling van taken door huidig 

expertise bij bestaande zorgaanbieders), mits dit past binnen de financiële kaders en kwaliteitskaders. 

 

De komende periode gaan gemeenten, aanbieders en financiers verder in gesprek om met elkaar te 

onderzoeken hoe frictiekosten in 2014 al beperkt kunnen worden, in het licht van de transformatie van 

het jeugdstelsel.  

 

 

10. Landelijke transitie-arrangementen 

De functies die vallen onder het landelijk transitiearrangement (zie bijlage 5) hoeven niet uitgewerkt te 

worden in het RTA. Wel moeten de RTA’s bij de allocatie van budgetten rekening houden met de 

raming voor het gebruik van specialistische functies die vallen onder de landelijke afspraken.  Het 

kenmerk van de landelijke afspraken is dat pas bij zorggebruik een gemeente een factuur ontvangt 

voor geleverde zorg. Het kan derhalve zijn dat de werkelijke uitgaven in 2015 per gemeente hoger zijn 

of lager uitvallen, al naar gelang het werkelijke gebruik. Het is aan individuele gemeenten of regionale 

samenwerkingsverbanden om bewust te zijn van de hiermee gepaard gaande financiële risico’s en 

eventueel hiervoor risicobeperkende maatregelen te nemen. De landelijke afspraken bevatten geen 

afspraken over landelijke risicoverevening. Voor zover de cliënten uit de regio Midden-Limburg 

specialistische jeugdzorg ontvangen die valt onder het landelijk transitiearrangement, gelden dus de 

voorwaarden van het landelijk arrangement. De regiogemeenten van Midden-Limburg zijn van plan 

max. 2,5% van het budget te oormerken voor cliënten die onder het landelijk RTA vallen. 
 
 
11. Voorbehouden 

Gezien de vele (landelijke) onduidelijkheden en het gegeven dat Midden-Limburg reeds begonnen is 

met een transformatie waarvan de effecten voor 2014 nog niet duidelijk zijn, spreken wij de volgende 

voorbehouden uit bij het vaststellen van het RTA: 

a. Ten aanzien van het inwerkingtreden van de conceptjeugdwet zoals deze nu voorligt. 

Wijzigingen hierin (kunnen) leiden tot wijzigingen in het RTA; 
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b. Ten aanzien van goedkeuring van en/ of afstemming met de gemeenteraden van de 

betrokken gemeenten. 

c. Ten aanzien van certificering: de instelling die op 31-12-2014 jeugdbescherming of 

jeugdreclassering uitvoert mag dit in 2015 blijven doen voor bestaande of wachtlijstcliënten, 

onder het voorbehoud dat deze instelling op 1-1-2015 gecertificeerd is volgens de eisen van 

de Jeugdwet. 

d. De regionale beleidsontwikkeling met betrekking tot het samengaan van het AMK en het SHG. 

e. Vast te stellen kwaliteitseisen (o.a. wet en AMvB) waaraan aanbieders moeten voldoen. 

f. Partners die nog niet (volledig) in beeld zijn: waarvan de gegevens nog onvolledig zijn of die 

primair buiten de regio werken en zich nog niet gemeld hebben. 

g. De vrijheid van ouders en cliënten om zelf aanbieders te kiezen, ook voor de 

wachtlijstcliënten. 

h. Andere onvoorziene ontwikkelingen die van invloed zijn op de invoering van de jeugdwet.  

Voor de concretisering van de uitgesproken intentie inzake de financiën gelden in het bijzonder 

voorbehouden ten aanzien van:  

i. het budget. De definitieve vaststelling van het budget 2015 zal worden gepubliceerd in de 

meicirculaire 2014 en kan afwijken van het budget dat genoemd is in dit RTA op basis van de 

meicirculaire 2013. 

j. goedkeuring van de afzonderlijke gemeenteraden. Het RTA geeft een voornemen om 

bepaalde budgetten te alloceren. Het budgetrecht is een verantwoordelijkheid van de 

afzonderlijke gemeenteraden. 

k. van het volume.  De volumes zoals benoemd in dit RTA zijn een indicatie van bestaande 

cliënten en wachtlijstcliënten op 31-12-2014, maar kunnen in werkelijkheid af- of toenemen. 

l. beleidsinhoudelijke keuzes die gemaakt zullen worden in het meerjarig beleidsplan; 

m. de mate waarin de transformatie gerealiseerd wordt: autonome veranderingen die optreden op 

basis van de invoering het nieuwe jeugdhulpstelsel zijn van invloed op de budgetverdeling; 

n. de betaalbaarheid van de door de zorgaanbieders gehanteerde trajectprijzen; 
 

12.  Hoe nu verder 

In lijn met de gewenste ambitie van de denktank, biedt dit RTA naar mening van de betrokken 

gemeenten voldoende basis om verder te kunnen in 2015. Echter zijn er in het RTA nog veel 

onduidelijkheden/aanknopingspunten benoemd, die om verdere acties vragen. Inhoudelijke 

onderdelen komen terug in het beleidsplan, de opdrachten vanuit het RTA worden hierin 

meegenomen. 

 

Inkoop: Midden-Limburg zal de komende maanden de inkoop  met de financiers en aanbieders 

uitwerken en concretiseren. Voor gemeenten geldt dat zij hun opdrachtgeverrol zullen invullen en in 

de loop van 2014 tot daadwerkelijke inkoop van jeugdhulparrangementen zullen overgaan. De 

komende periode zal met de huidige financiers gekeken worden hoe hun expertise overgedragen kan 

worden naar de gemeenten.  Van belang hierbij is dat op moment van vaststelling van dit RTA het ons 

in ieder geval duidelijk is, dat er zowel landelijk als regionaal nog slagen gemaakt dienen te worden in 

het budgettaire kader en het in kaart brengen van omzet en aantallen. Wij zullen hier actief mee aan 

de slag gaan en dit naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 afronden.  

 

Beperken frictiekosten: In het laatste kwartaal 2013 gaan gemeenten, instellingen en financiers verder 

met elkaar in gesprek om met elkaar te onderzoeken hoe frictiekosten in 2014 al beperkt kunnen 

worden, in het licht van de transformatie van het jeugdstelsel. Gemeenten, instellingen en financiers 

zullen hier concrete afspraken over maken. 



Gemeente l e u d a l ' G E M E E N T E • • • • • 

Bijlagen bij RTA Midden-Limburg 
Versie behorende bij RTA zoals ingediend op 30 oktober 2013 bij TSJ 

Bijlage 1: overzici i t partners 

a. benaderde en actief betrokken partijen bij RTA 

b. financiers 

c. partners buiten de regio ML die ons bereikt hebben 

d. aanbieders vrijgevestigden 

Bijlage 2: procesplanning met gemeenten, partners en f inanciers 

Bij lage 3: tabellen aantallen en omzet 2^ uitvraag 

Bijlage 4: overzichtstabel input fr ict iekosten 

Bijlage 5: overzicht jeugdhulpaanbieders binnen het landeli jke TA 

Bijlage 6: reacties op concept TA per jeugdhulpaanbieder/f inancier 



Bijlage 1 
Legenda: 
* Uit contact met instelling blijkt een aanzienlijk aantal cliënten/kosten voor ML, terwijl deze 

partner (nog niet) regulier in de overleg structuur ML z i t Instelling uit Zuid-Limburg. Nader 
contact noodzakelijk. 
Deelname denktank Noord- en Midden-Limburg ten behoeve van de totstandkoming RTA. 

*** Geven zelf aan niet/nauwelijks onder het RTA te vallen. 

a. Overzici i t betrokken/ benaderde partners (20% die naar verwachting 80 % in beeld heeft). 

Naam Jeugdhuipvorm contactpersoon 
Adelante* J-GGZ, J-VB M. de Haas 
Amacura GGZ* J-GGZ P. Schmeits 
BJ Brabant* Jeugdzorg +, J-GGZ J. van de Berg 
BJZ** J&O, JB, JR. J. le Sage, I.Goldenbeld, L. Lena 
Daelzicht VB Y. Klooster, R. Fontijn 
Icarus/Keerpunt Jeugdzorg + J. Rombout, M. Alkemade 
Koraalgroep** VB R. Adriessen, L. Linssen 
PSW** VB E. van Gils 
Mondriaan* J-GGZ Nog niet bekend 
Mutsaersstichting** Jeugd/opvoedhulp,/J-GGZ 1. Vogels 
Orbis* J-GGZ M. Goertz 
Pergamijn*** VB E. Maassen 
PGZ J-GGZ R. Boumans 
RiaGG Zuid** J-GGZ M. Hintzen 
Van Roosmalen J-GGZ R. van Roosmalen 
Rubicon** Jeugd/opvoedhulp, pleegzorg 1. Voglar/ E. Tehunissen 
Vincent van Gogh** J-GGZ M. de Wolff 
Virenze* J-GGZ A.Pistorius 
William Schrikkergroep JB, JR en pleegzorg voor VB R. Schuddemat, H. Lalieu, H. Blankenstijn 
Xonar* Jeugd en opvoedhulp. E. Spee, A.Pijls 

b. Overzicht f inanciers 
Financier Contactpersoon 
Provincie Limburg P. Boonen, A. Janssen, H. Hameiers 
VGZ A. Gillis 
CZ D. van der Loo, J. Franken 
Rijk Nog geen contactpersoon 



c. Overzicht partners die ons bereil<t hebben van buiten regio ML tot datum 18-10-2013. 
Partners hebben gegevens in bijlagen geverifieerd. 

Afl<ortingen; 
J&O: Jeugd en Opvoedhulp 
Jeugdzorg+: gesloten jeugdzorg 
J-GGZ: Jeugd-GGZ 
JB: Jeugdbescherming 
JR: Jeugdreclassering 
OTS: Onder toezichtstelling 
VB: Hulp aan kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking 

Naam Sector Aantal Schatting kosten Byzonderheden 
Almata Jeugdzorg + 2 315.- per dag 
BJZ Gelderland JB: OTS 2,5 25.880 Gebaseerd op 1280 

zorgdagen 
Basic Trust J-GGZ 67 60.000 Cijfers voor NML 
De Bascule J-GGZ 6 4.500 
Combinatie J&O 4 -
Care4kids J-GGZ, VB 20 
De Hondsberg Gespecialiseerde 

Jeugdzorg 
3 270.000 Landelijk 

De La Salie LVB (OBC) 1 60.000 
Fornhese J-GGZ - - Geen cliënten ML 
GGZ Oost Brabant J-GGZ 6 8.200 
Intermetzo VB/J-GGZ 4 118.000 LSG Rentray zit deels in 
(LSG Rentray) landelijk TA 
JUZT Jeugdzorg+/ J&O, 

pleegzorg 
6 53.000 

Karakter VB 8 22.000 
Leger des Heils JB en JR 1 7.500 
Maasveld VB 1 23.000 
N-joy4kids VB 

begeleiding 
logeren 

13 
7 

30.548 
21.969 

Op de Bies VB 2 233.000 
Ottho Gerhard 
Heldring 

Jeugdzorg + 4 247.000 

Pluryn Jeugdzorg+,GGZ 
en VB 

4 45.000 Cijfers MLW nog 
toevoegen 

Somnium J- GGZ 6 10.000 
Sheerenloo VB 5 18.000 MLW nog toevoegen 
Stichting het 
Robertshuis 

J- GGZ 9 143.606 

Talent J-GGZ en VB 2 4.459 Met name Zuid-Limburg 
Virenze* J-GGZ 60 225.600 Met name Zuid-Limburg 



1. d. overzicht vr i jgevestigden 1 en 2* li jns psychologenpraktijl<:en en aanbieders GGZ 
begeleiding (AWBZ). Allen uitgenodigd voor informatiebi jeenkomst op 2 september 2013. 
Cursief gedrukt: aanwezig bij bijeenkomst op 2 september en geïnformeerd over RTA. 
* Inmiddels naar aanleiding van de bijeenkomst samenwerking opgezocht. 

Aanbieder 1® en of 1^ en 2elijns Aanbieder jeugd GGZ (AWBZ) 

Actiter de Muur * Eigen-Wijs in zorg 
Bureau Training en begeleiding Heppie Deejs 
praktijk I.A.M. Glinka Varrari's huls 
H.E.L.P Roermond Autisme mijn wereld thuis 
Praktijk voor Eerstelijnspsycliologie en 
Psychotherapie Zorggroep HilzIJn 

Stichting Meiion (samenwerkingsverband met 
Praktijk voor eersteiijnspsychologie Roermond zorgboerderij Hoeve de Kaolder en Psy-care) 
Praktijk voor psychologie De Hynder-Hoeve 
psychologenpraktijk Bosveld-Beegden Phantasm 
psychologenpraktijk Intense-Echt Zorgboerderij Asselterhof 

Passe-Partout Zorg (noord en midden 
Psycholoog Zuid Limburg) 
Mentaal Sterk Hoeve de Kaolder 
Prima psychologen Ut Boerderieke 
De WiJkpraktiJk/ Lionarons-GGZ VIA 
Lavori Kruisstraat 5 

Stichting Opvang & Vakantie Autisten 
Laurentiusziekenhuis (SOVA) 
Novo Sentio Autisme Limburg 
Praktijk Montfort Zorgboerderij Rondmeer 
Psychologenpraktijk Swolgen Kinder- en jeugdpraktijk de Roos 
Praktijk Kind& School Hoeve de Kaolder 

Fonteinkinderzorg 
PIO 
MediPsy Medische Psychologie & Psychotherapie* 
Praktijk voor Psychologie 
Psychologenpraktijk Weed 
Mentaal Sterk locatie Ittervoort 
Eerstelijnspsycholoog - Drs. C.van den Berg- van Pelt 
Praktijk voor Gezondsheidszorgpsychologie 
T.M. Kwee-de Swart 
Praktijk voor Pedagogiek en Psychologie Tychon* 
AUTrinsiek* 
Praktijk voor Psychotherapie Kind en Jeugd* 
Seestar kindercoaching 
Eleos 
Praktijk voor Onderzoek en Psychotherapie Er is een inventarisatie uitgezet onder de 1® 

Praktijk over de grens en 2® lijns psychologiepraktijken; hieruit blijkt 

H&G Onderwijs dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt H&G Onderwijs 
van deze zorg ongeveer 700 is. Deze 
gegevens zijn zonder niet te toetsen. 

Aanbieder 2® lijns 

Praktijk de heer Kickert 

Accept Weert 

Praktijk Vrij* 

Paanakker, praktijk voor kinder en Jeugdpsychologie* 

Mieke Mohr 
Praktijk Hans Tenten 
Poli psychiatrie Gastenhof 



Bijlage 2: Procesplanning RTA. Genomen stappen inzake totstandkoming van het RTA 
W a n n e e r W a t W i e 

april Cijferuitvraag (los van RTA) Noord- en Midden-
Limburg 

4 juni Partners informeren over dat er een RTA komt. Deelnemers kunnen zicti 
opgeven voor denktank. 

Projectleiders Midden 

19 juni Portefeuillehouders worden geïnformeerd tijdens bestuurlijk ZOWEL. Projectleiders Midden 
5 juli Handreiking TA is beschikbaar waarin duidelijk gemaakt wordt wat het 

RTA is en waar het aan moet voldoen. 
Landelijk 

Medio juli Wethouders worden nader geïnformeerd over RTA via memo. Beleidsmedewerkers en 
wethouders ML 

Juli/aug. Ambtelijke afstemming Noord- Zuid: opstellen uitgangspunten Projectleiders Noord, 
Midden, Zuid. 

22 juli 1e bijeenkomst denktank Midden-Limburg uitgebreid met ambtenaren 
Noord-Limburg: bepalen ambitie en toelichting/ondersteuning vanuit 
VNG: Koen Bron 

Gemeenten NML,WvG, 
Rubicon, Mutssaers, 
BJZ, Koraalgroep, VNG. 

29 juli Gesprek huidige financiers en Noord, Midden, Zuid Zuid, Midden, Noord, 
provincie en VGZ en CZ 

7 aug Ambtelijke uitgangspunten voor Noord en Midden worden vastgesteld, + 
uitvraag en lijst aanbieders die bevraagd gaan worden om informatie te 
leveren voor het TA vanuit Noord, Midden, Zuid. 

Projectleiders Noord, 
Midden, Zuid. 

medio 
aug 

Informeren colleges en raden per raadsinformatief of combineren met 
voorstel rond visienota. 

Afzonderiijke 
gemeenten 

20 
augustus 

2e bijeenkomst denktank, ondersteuning VNG Jasper Sterrenburg Denktank+ 
ondersteuning VNG 

22 
augustus 

Raadsbijeenkomst gezamenlijke gemeenteraden TA benoemd door 
projectleiders Midden 

2 sept Deadline input op basis van uitvraag 7 augustus Partners 
Na 2 sept Analyseren gegeven uitvraag en vergelijken met cijfers BMP (april). Projectleiders Noord, 

Midden, Zuid 
27 aug Deelname regionale learn and share" bijeenkomsten R'mond namens regio 
9 septe Denktank 3 inzake frictiekosten beperken en de gegevens. Er wordt 

gekozen voor een aanvullende uitvraag. 
Denktank 

16 sept: Raadsbijeenkomst gezamenliike gemeenteraden. TA is toegelicht 
17 sept Ambtelijke bespreking RTA en toelichting op keuzes van 18 september. Beleidsmedewerkers ML 
18 sept Bestuuriijke keuzes/richting RTA Wethouders ML 
20 sept Bestuurders WML/OML gesprek met TSJ in Eindhoven M. Smitsmans, 

H. Coolen, projectleiders 
18/24 
sept 

Schrijven concept RTA. Alle input gebruik om concept basismodel TA in 
te richten naar ML. 

Marieke 

24 sept. Bijeenkomst NML en partners over RTA: informeren over 
hoofdingrediënten gericht op draagvlak 

Partners en 
beleidsmedew NML 

30 sept Ambtelijke vaststelling concept 
1-3 okt Concept naar partners voor reactie Marieke/Martine 
4 okt Reacties toevoegen in bijlagen, concept toesturen voor bestuuriijk 

overieg. 
Marieke 

9 okt Wethoudersbijeenkomst inzake concept TA. NB dan wordt ook het 
beleidsplan in concept besproken, 

Wethouders ML 

10 okt. Venwerken input vanuit bestuurders overeenkomst en TA in voorieggen 
aan partners: reacties opnemen in bijlagen 

Marieke 

10-15 okt Venwerken wijzigingen en opstellen concept collegevoorstel Marieke 
16- 29 
okt 

Besluitvorming colleges Afzonderiijke colleges 

30 
oktober 

Eindgesprek met TSJ, Overhandiging TA. M. Smitsmans, 
H Coolen, Gonnie en 
Marieke, evt instelling 
en provincie Limburg 



Bij lage 3: tabellen aantallen en omzet 2^ uitvraag 

Verdeling budget 2015 bestaande zorgaanspraken en wacfrtlijstcfienten per zorgvorm 
Zorgvorm Aantal 

aanspraken 

1-1-2013 in 

regio 

(standcijfers) 

Aantal 

wacht l i js t -

cl iënten 

1-1-2013 in 

regio 

Verwacht percentage 

st i jg ing/dal ing 

aanspraken 31-12-2014 

ten opzichte van 

aantallen 

1-1-2013 

Verwacht percentage 

st i jg ing/dal ing 

Wachtl i jst-cl iënten 

31-12-2014 ten opzichte van 

1-1-2013 

Kostenraming 2015 voor bestaande 

en wacht l i jstc l iënten 

(exclusief nieuwe inst room 2015) 

Jeugd en opvoedhulp 

Ambulant Mutsaerss 345 - 0 0 €671.600,00 

Ambulant Rubicon 283 Daling 25% Geen € 573.000,00 

Ambulant Xonar 11 5 + 55% - / - 1 0 0 % € 42.000,= 

Ambulant: vrijwillig hpv 

BJZ 

607 - 0% 0% €278.461,00 

Daghulp/verblijf 

Mutsaers 

16 - 0 0 €259.952,00 

Daghulp/verblijf Rubicon 15 Stabilisering Stabilisering € 575.000,00 

Daghulp/verblijf Xonar 2 + 50% € 28.125,-

Pleegzorg Rubicon 213 3 Stabilisering Stabilisering €2.130.000,00 

Pleegzorg Xonar 12 + 25% € 71.853,-

Open groep Mutsaers 5 - 0 0 € 192.707,00 

Gezinshuis Rubicon 11 Stabilisering Stabilisering € 374.000,00 

Crisiszorg Mutsaers 2 - 0 0 € 77.083,00 

Crisiszorg Rubicon 5 Stabilisering Stabilisering € 10.000,00 

Crisiszorg Xonar 1 0% € 1.550,= 



Jeugdzorg + Icarus 5 0 + 50% 0 € 977.168 

Jeugdzorg + BJ Brabant 5 geen 15% 0% € 493.000 

Overig: AMK (BJZ) 115 0 10% 0 € 94.377,00 

Overig: BJZ 

Jeugdbescherming OTS 438 0 -2,5% 0 € 1.666.623,00 

Voogdij BJZ 113 0 2,5 % 0 € 609.301,00 

Overig JB OTS WSG 52 0 € 342.400 

Voogdij WSG 26 0 € 131.400 

Overig BJZ 

Jeugdreclassering: 

Regulier 136 0 -8% 0 € 497.050 

ITB 2 0 -8% 0 € 35.615 

Overig nl WSG JR 22 €96.000 

' Jeuqd-GGZ 

Ambulant: Mutsaers 1407 - 0 0^ €2.738.960,00 

Ambulant; PGZ 111 8 0% ? €400.000,-

Ambulant W G I 20 - +15%. - €311.723,-

Ambulant RiaGG Zuid 892 50 0 0 € 2.350.032 

Ambulant: v Roosmalen 440 39 gelijk gelijk €1.100.000,00 

Ambulant: AmacuraGGZ 149 8 stabilisering stabilisering €290.000 

Ambulant Mondriaan 14 - - - € 34.020 

Ambulant: Adelante 44(1-1-2012) 0 0 0 € 198.000 

Ambulant Virenze 52(1-1-2012) 0 0 0 €195.520 

Ambulant Koraalgroep 36 0 0 0 € 33.000 

Ambulant; Orbis 43 0 0 0 € 278.772 

Daghulp/verblijf Muts. 55 - 0 0 €812.350,00 

Logeren/ Daghulp/ PGZ 56 0 -/-20% 0 € 320.000,-



Verblijf 24 uur W G I 1 - + 10% _ € 65.000 

Verblijf 24 Mutsaersst 22 - 0 0 €590.715,00 

Verblijf 24 uurs PGZ 10 4 0% ? €650.000 

Overig: ambulante 

begeleiding PGZ 

Individueel 89 

Groep 55 

6 

0 

-/- 10% 

- / -10% 

? 

? 
€450.000 

€ 500.000 

Overig: AWBZ RIAGG €142.197 

Overig: BJZ AWBZ 80 0 0 0 €41.066 

Overig: klinisclie beh./ 

24 uur. BJ Brabant 

2 0 0% 0% €238.000 

Overig: klinisch 24 uur 4 - - _ € 224.492 

Overig:deeltijd 

psychiatrie: Mondriaan 

2 - - - €44.000 

Overig: Gespecialiseerde 

individuele begeleiding: 

Muts. 

18 0 0 € 395.990,00 

Overig Verblijf 24 uur: 

beschermd wonen Muts. 

7 - 0 0 €394.901,20 

Overig: Verblijf 24 uurs 
voortgezet verblijf 
Mutsaersstichting 

3 - 0 0 €241.696,00 

Overig: Kortdurend 

verblijf: Logeren 

Mutsaersstichting 

12 0 0 € 93.966,00 

Overig ambulant: erns 

eetstoornissen. Amacura 

20 - Wij verwachten een 

stabilisering hierin. 

streven is 0 € 142.000 

Gesloten behandeling 

psychiatrisch Mondriaan 

5 

-
€280.615 



Jeugd-VB en l ichameli jke beperkingen, chronisch zieken en meervoudig beperkten. 

Ambulante Adelante 3 0 1 0 €7.046 

Ambulant Daelzicht 58 0 29% daling 0 € 320.000 

Ambulant: Gastenhof 

(Koraalgroep) 

Ambulant 

Poliklinisch 

12 

9 

4 Op basis van historische gegevens geen 

stijging of daling 

Op basis van historische gegevens geen 

stijging of daling 

€ 85.300 

€ 7.500 

Ambulant: Koraalgroep 1 PGB 

8 ZIN 

0 €62.000 

Ambulante zorg:PGZ 20 4 0% ? €135.000,-

Ambulant: PSW junior: 

Gesp. thuisbegeleiding 

91 5%) daling 5%) daling € 930.000 

Ambulant: PSW junior: 

Pedag gezinsbegeleid. 

52 

7 

5% daling 5%) daling € 350.000 

Ambulant: PSW junior: 

Onderstschool/opvang 48 

5% daling 5% daling € 540.000 

Daghulp/verblijf Adelante 7 0 1 0 €14.317 

Daghulp/verblijf: Daelzicht 33 0 4 1 % daling 0 €265.000 

Daghulp / verblijf: Daghulp 

niet-schoolgaande kinderen 

< 12 jaar (PSW junior Start) 

3 

5%) daling 5% daling €30.000 

Daghulp / verblijf: Daghulp 

PSW Kinderdagcentra 

(Brombemke & Heisterkes) 

71 > - 8 

5% daling 5% daling € 2.490.000 

Daghulp / verblijf: PSW Vrije 

tijd en naschoolse opvang 55 

5%) daling 5% daling €187.000 

Daghulp/verblijf: Gastenhof 

(Koraalgroep) Naschools 4 0 

Op basis van historische gegevens geen 

stijging of daling 

Op basis van historische gegevens geen 

stijging of daling 
€ 75.700 

€ 32.400 



Dagdeeltijd 1 0 

Daghulp/verblijf Koraal 

groep St Anna 

14 ZIN 

10 PGB 

4 andere 

instelling 

0 0 0 €152.000 

Pleegzorg WSG 10 € 109.100,-

Verblijf 24 uurs Gastenhof 

(Koraalgroep) 

Behandeling met verblijf 

Zeer intensieve behandeling 

Crisis 

Klinisch./Psychiatrie 

17 

8 

1 

1 

2 Op basis van histonsche gegevens geen 

stijging of daling 

Op basis van historische gegevens geen 

stijging of daling 

€ 1.762.500 

€ 902.000 

€ 181.000 

€ 115.500 

Verblijf 24 uurs Koraalgroep 6 3 geen stijging of daling Ogeen stijging of daling 
€400.000 

Crisiszorg: Daelzicht 9 0 100% daling 0 € 0 

Logeren Adelante 4 0 1 0 €16.581 

Overig:Logeren: Daelzicht 15 0 59% daling 0 €23.000 

Overig Logeerhuis PSW 32 1 5% daling 5% daling €270.000 

Overig 

Logeren Koraalgroep 

4 PGB 

2 ZIN 

0 Op basis van historische gegevens geen 

stijging of daling 

Op basis van historische gegevens geen 

stijging of daling 
€90.000 

Overig Verblijf 24 uurs 

VG1 t/m VG3: Daelzicht 

6 0 55% daling 0 € 106.000 

Oveng Vervoer: Daelzicht 28 0 35% daling 0 €12.000 



Bijlage 4: Overziciit fr ict iekosten 
Onderstaand is de input op de scenario's voor frictiekosten weergegeven. De cijfers gegeven slecht 
een beeld/ indicatie binnen de huidige onduidelijkheden. Er heeft geen toets op plaatsgevonden. 
Aanbieder Status aangeleverde gegevens 
Adelante GGZ (dyslexie): scenario minimaal 50 % : € 5.742.55, 65 %: 

20.902,89 en 80 %: € 11.944,51. 
Logeren, begeleiding en dagactiviteiten LG, VG, MVG: minimaal 
90 %: € 13.392.93, 65 % € 14.035,37 en 80 % € 13.264,45 
De frictiekosten kunnen zo laag mogelijk worden gehouden door 
continuering van de huidige zorg (zittend bestand en instroom). 
Hiertoe wil Adelante graag afspraken maken met de gemeenten. 
Het tijdig afspraken maken met daarbij behorende tarieven zal de 
frictiekosten kunnen beperken. 

Amacura Betreft alle regio's Limburg 
Frictiekosten zijn respectievelijk € 233.000 bij een percentage van 
42 % van het budget, € 116.000 bij een percentage van 65 % van 
het budget. Zij geven zelf aan dat zij minimaal 58 % van het 
budget nodig hebben om de zorg te kunnen continueren. Bij dit 
percentage bedragen de frictiekosten € 142.000. De frictiekosten 
bestaan vooral uit ontslagvergoedingen en advocaatkosten. 
Geschat wordt dat Midden-Limburg ongeveer goed is voor 20% 
van de frictiekosten. 

BJ Brabant Omdat het hier om een specifieke en zware vorm van zorg gaat is 
het percentage dat nodig is om voor de continuering van de zorg 
hoger dan het genoemde landelijke gemiddelde van 42%. Wij 
schatten in dat 75% van het huidig budget benodigd is. 
Bij een scenario van 65% respectievelijk 80% zijn de voigende 
frictiekosten te verwachten: 65% van het huidig budget € 330.000 
:Fersoneel: € 250.000, Kapitaal: € 80.000. 80% van het huidig 
budget: € 200.00 Personeel: € 167.000 Kapitaal: € 37.000 

Bureau Jeugdzorg Limburg Midden-Limburg Scenario 1 

(46,2%) 

Scenario 2 

(65%) 

Scenario 3 

(80%) 

Bureau Jeugdzorg Limburg 

Personeel € 

2.054.000 

€ 

1.404.000 

€ 799.000 

Bureau Jeugdzorg Limburg 

Huisvesting € 85.000 € 85.000 €85.000 

Bureau Jeugdzorg Limburg 

Totaal Midden €2.139.000 € 

1.489.000 

€ 884.000 

Bureau Jeugdzorg Limburg Bureau Jeugdzorg Limburg 

Totaal BJZ € 

10.377.000 

€ 

7.417.000 

€4.659.030 

Buro van Roosmalen Niet compleet aan te leveren i.v.m. tijdpad. Uitgaande van de 
genoemde 1,1 miljoen we ongeveer 60% nodig zullen hebben om 
de zorg te leveren voor cliënten die al in zorg zijn en de cliënten 
op de wachtlijst staan. Andere percentages volgen hieruit en geldt 
dat van ons budget ongeveer 80% naar personeelskosten gaat. 

Daelzicht Daelzicht geeft aan dat zij 99 % van het budget van 2013 (!) 
nodig hebben om de zorg te kunnen continueren. 
Bij 65 % van het budget bedragen de frictiekosten € 1.700.000 (€ 
1.100.000 direct personeel, € 400.000 overhead en € 200.0)0 
kapitaallasten). Bij 80%): Direct personeel: € 81.000: € 27.000 

Icarus In scenario 3 bedragen de frictiekosten € 120.385 (Personeel € 
112.351, kapitaal € 8.034). Wanneer na 2015 geen jongeren 
meer bij Icarus zouden worden geplaatst, dan zullen de 
frictiekosten substantieel hoger uitvallen. 
Frictiekosten zijn daarnaast alleen te beperken als hierin 
bovenregionaal samengewerkt wordt Indien een bepaalde 



Icorting in alle regio's, waarmee wij een transitiearrangement 
overeenkomen, wordt doorgevoerd, zal dat tot een substantiële 
budgetverlaging leiden; en eveneens tot een even hoog 
substantieel collectief ontslag van personeel in de loop van de 
tweede helft van 2014/begin 2015. 
Tot slot worden de RTA's gebaseerd op de realisatie 2012. In dat 
jaar waren slechts 40% van de Limburgse jongeren bij Icarus 
geplaatst. Als deze trend zich voorzet en niet-Limburgse 
gemeenten willen minder of niet bijdragen aan instandhouding 
van onze organisatie, stijgen de frictiekosten en zal dat tot een 
substantiële budgetverlaging leiden; en dus tot een even hoog 
substantieel collectief ontslag van personeel in de loop van de 
tweede helft van 2014/begin 2015. 

Koraalgroep Betreft alle regio's Limburg: 
Gastenhof: 
Hebben drie scenario's uitgewerkt: 40, 65 en 80 %>. Daarbij 
hanteren zij drie benaderingswijzen die vooral betrekking hebben 
op het vastgoed. Aangezien benadering B ingaat op het 
continueren van zorg, wordt deze versie hier weergegeven. 
40 % budget: frictiekosten bedragen € 6.000.000. 65 % budget: € 
2.700.000 en bij 80 5 budget € 1.700.000 

St Anna 
80 % budget, frictiekosten bedragen € 77.000 (personeel), 65 % 
budget: frictiekosten bedragen € 134.000 (personeel en 
overhead), 40 % budget: € 231.000 (personeel en overhead). 
Kapitaallasten € 70.000 

Mondriaan Betreft alle regio's Limburg: 
Mondriaan geeft aan dat zij 85 % van het huidig budget nodig 
hebben om de zorg te kunnen continueren. Frictiekosten 
bedragen in 2015 dan € 3.000.000. Mocht het budget minder 
worden, dan weet Mondriaan niet of zij kunnen voort bestaan. Dat 
heeft ook gevolgen voor de moeder organisatie. 

Mutsaersstichting Betreft alle regio's Limburg: 
Bij een korting van het budget met 0, 20, 40, 60 van het budget 
zijn de frictiekosten 0, 18.500K, 16.000k en 18.400k.Zie 
bijgevoegde disclaimer die bij reactie is gevoegd. 

Orbis Hebben gegevens aan Zuid-Limburg aangeleverd: nog geen 
vertaling voor Midden-Limburg. Geven aan dat een korting van 
4% haalbaar zou zijn. 

Pergamijn Hebben aangegeven dat het transitiearrangement voor hen niet 
van toepassing is. 

PSW Scenariol: minimaal 95% nodig. Frictiekosten 174.653 
Personeel 17.927, overhead 37.725, kapitaal 119.001 
Scenario 65%: Frictiekosten 1.494.151, personeel 397.066, 
overhead 264.077 en kapitaallasten 833.007. 
Scenario 80 %: 789.515. Personeel: 162.609, overhead 150.901, 
kapitaal 476.004 

PGZ 42 % lijkt een onwerkelijk scenario 
Zowel bij 42 %> als bij 65 % gaat PGZ uit van een verlies van fte's. 
Met name kosten in ontslagvergoeding. 
Scenario 80 %: Personeel: We zorgen al in de huidige periode 
dat we de flexibele schil in personele zin zo groot mogelijk 
houden (frictiekosten zijn daarmee nu al actueel). Dit met het oog 
op de onzekerheden die boven de 'markt' hangen. Op het 
moment dat de budgetten teruglopen naar 80% zal dit in eerste 
instantie gevolgen hebben voor medewerkers werkzaam in de 
flexibele schil. Indien verwacht wordt met 80% van het huidig 
budget dezelfde aantallen cliënten te helpen, betekent het 
mogelijk ook iets voor de inhoud van de begeleidingstrajecten. 



We werken daarnaast al met een kleine overliead maar indien 
nodig zal ook hier verder in worden aangepast/bijgesteld. 
Kapitaallasten:PGZ is slechts voor een zeer beperkte omvang in 
bezit van gebouwen in eigendom. PGZ huurt (veelal) kortdurend 
betreffende en benodigde ruimte in. Hierin borgen we dus ook 
een maximale flexibiliteit. 

Riagg Zuid Scenario 80%: Totaal €842.302. Personeelskosten €617.072, 
overhead incl kapitaal €225.232. 

Rubicon Rubicon heeft minimaal 58% van het budget nodig om te kunnen 
voortbestaan. Bij 42 % € 1.500.000: (€ 300.000 kapitaal 
€ 1.200.000 personeel) Bij 65% € 1.300.000 (Personeel: € 
1.000.000 
Kapitaal:€ 300.000). 
Bij 80 %€ 500.000 (Personeel: € 350.000 
Kapitaal: € 150.000) 
NB cijfers voor NML 

Vincent van Gogti Frictiekosten zijn verschillend per zorgvorm. Frictiekosten 
bedragen 65 % bij residentieel en 50 %> bij ambulant. Huisvesting 
en kapitaallasten zijn niet aan te geven vanwege de 
geïntegreerde instelling. 
-Scenario 80 %: 20% minder budget betekent 20% minder inzet 
van zorg, dus minder inzet van personeel. Een klein gedeelte is 
voor overige kosten als huisvesting. Of een traject dan volledig 
ingericht en afgerond kan worden is de vraag. Voor sommige 
producten is volgens protocol een bepaalde behandeling nodig 
met daaraan verbonden kosten. Daar kan weinig op gekort 
worden, daar het om gecertificeerde producten gaat. Als deze 
producten 100% budget nodig hebben, zal ervan andere 
producten dus 40% van het budget af moeten gaan. Dan is het de 
vraag of er goede zorg geleverd kan worden. 

- 20% minder budget zal vooral minder zorgpersoneel betekenen. 
De GGZ-cao vermeld wel nog wachtgelden, maar die staan ter 
discussie in de onderhandelingen. Huidige mobiliteitstrajecten 
hebben nog een open einde, maar dit gaat binnenkort 
veranderen in een traject met einddatum. Wat de exacte 
frictiekosten zijn is niet aan te geven, daar de zorg voor jeugd 
onder 18 jaar een gedeelte is van onze totale zorg. Als er 
personeel boventallig wordt, geldt het afspiegelingsprincipe voor 
de hele organisatie. De daarbij behorende ontslagregelingen zijn 
vrij sober en gaan uit van werk naar werk, binnen 9 maanden. 

- Voor kapitaallasten geldt hetzelfde als hierboven. Die zitten 
versleuteld over de hele organisatie. De zorg wordt op 
verschillende locaties geleverd, vaak in een verzamelgebouw van 
meerdere zorgvormen. Een uitsplitsing is nu niet te maken. 

Virenze IVIeerdere locaties over meerdere regio's: 
Bij 42 % van het budget bedragen de frictiekosten € 925.000 
(waarvan €325.000 voor wachtgeld en 600.000 voor vastgoed en 
overhead).Bij een percentage van 65 % van het budget bedragen 
de frictiekosten € 450.000 (waarvan € 150.000 aan wachtgelden 
en € 300.000 aan vastgoed en overhead). 

William Schriicker Groep Frictiekosten IVIL: € 29.000 (naar raot op basis van landelijke 
gegevens en model KPIVIG) 

Xonar Uitgaande van scenario 42%i is vastgesteld dat er sprake is van 
circa € 247.617,= frictiekosten voor IVIidden Limburg (personeel € 
159.069, kapitaal. € 88.548) Bij een scenario van 78 % (bij 
benadering 80%) gaan zij uit van € 51.218. Personeel: 
€ 47.653, kapitaal € 3.565 

Bijlage 5 overzicht landelijke special ist ische funct ies. 



Functies Aanbieders 

1. Huidige landelijl<e specialismen 
JeugdzorgPlus: 
a) JeugdzorgPlus voor jongeren onder 12 jaar b) 
Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en 
Stabilisatie; Jeugdige met acute psycliose, grote 
dreiging van suïcide e.d; Mogelijkheid tot 24-uurs 
toezicht, instellen op medicatie en stabiliseren 
van psychose 
c) Gesloten opname van tienermoeders tijdens 
zwangerschap of met pasgeboren kind. 

a) Horizon, Rotterdam 
b) ZIKOS, Harreveld 

c) LSG Rentray - Zutphen 

2. GGZ met een landelijke functie. 
a) Eetstoornissen 
b) Autisme 
c) persoonlijkheidsstoornissen 

a) Altrecht, Rintveld en Ursula, Utrecht 
b) Leo Kannerhuis, Doorwerth 
c) De Viersprong, Halsteren 

d) GGZ voor doven en slechthorenden 
e) Psychotrauma 

d) GGMD 
e) Centrum '45 

3. Behandeling van jongeren met licht 
verstandelijke beperking en complexe, 
meervoudige problematiek 

Dit Is een in overleg met de branche aangepast 
voorstel en betreft behandeling van specifieke 
cliënten waarvoor ZZP LVG 4 en 5 niet toereikend 
zijn. De plaatsen ZZP LVG 4/5 vallen binnen de 
regionale transitiearrangementen. 

Ambiq, Hoogeveen / Hengelo 
*s Heeren Loo, Grool Emaus, Ermelo 
Koraal Groep, De la Salie, Boxtel 
^'luryn, de Beele, Voorst 
Totaal 125 tot 250 plekken 

4. Gespecialiseerde diagnostiek, observatie en 
exploratieve behandeling aan (L) VB jeugd GGZ 
met bijkomende complexe problematiek' 
Eventueel: polikliniek voor extramurale functie 
gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek, 
observatie en (exploratieve) behandeling 

De Hondsberg, Oisterwijk 
132 plekken 

5. Expertise en behandelcentrum op het terrein 
van geweld in afhankelijkheidsrelaties onder 18 
jaar. 

Fier Fryslan, Leeuwarden 
Kompaan en de Bocht, Goirle 

6. Forensische zorg: inzet van erkende 
gedragsinterventie binnen jeugdreclassering. 

Aanbieders: nog op te nemen. Gaat om zo'n 
1000 interventies per jaar. 



Bijlage 6 

J&O: Jeugd en Opvoedhulp 
Jeugdzorg*: gesloten jeugdzorg 
J-GGZ: Jeugd-GGZ 
JB: Jeugdbescherming 
JR: Jeugdreclassering 
OTS; Onder toezichtstelling 
VB: Hulp aan kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking 

Naam Jeugdhuipvorm Reactie op RTA 
Adelante J-GGZ, J-VB Geen inhoudelijke reactie 
Amacura GGZ J-GGZ Per e-mail: stemt in. 
BJ Brabant Jeugdzorg +, J-GGZ Schriftelijk: stemmen in met uitgangspunten, landelijk en 

daama regionaal meer duidelijkheid nodig over 
budgetten. Vragen aandacht voor brief ministerie inzake 
invoering trajectfinanciering jeugdzorg* (eveneens 
bijgevoegd) 

BJZ J&O, JB, JR. Schriftelijk. Waardering voor proces, nog onvoldoende 
zekerheid over zorgcontinuïteit. 

Daelzicht VB Per e-mail: verder geen vragen. 
Icarus/Keerpunt Jeugdzorg + Per e-mail, met voorbehoud van alle rechten akkoord. 
Koraalgroep VB Schriftelijk, waardering voor proces, aansluiten bij 

verdere bespreking van het RTA 
PSW VB Schriftelijk, onderschrijven het RTA, meer duidelijkheid 

over budget noodzakelijk. 
Mondriaan J-GGZ Schriftelijk, algemene reactie; goed. Vragen aandacht 

voor de visie/cliënt en de relatie curatieve en verplichte 
GGZ. 
NB: Dit laatste is beleidsinhoud en hoort in het 
beleidsplan/visienota, niet in het RTA. Mondriaan wordt 
hierover geïnformeerd. 

Mutsaersstichting J&O, J-GGZ Schriftelijk, waardering voor proces, verwijzen naar de 
door hen ingestuurde disclaimer (ook bijgevoegd). 

Orbis J-GGZ Reageren niet inhoudelijk op het RTA, doen zelf voorstel 
voor korting 4%. 

Pergamijn VB Geen reactie, geven zelf aan niet onder het RTA te 
vallen. 

PGZ J-GGZ Schriftelijk, bereid om verder mee te denken. 
RiaGG Zuid J-GGZ Schriftelijk: enkel aanvullingen op bijlagen 
Van Roosmalen J-GGZ Per e-mail. 
Rubicon Jeugd/opvoedhulp, 

pleegzorg 
Schriftelijk, richting herkenbaar zoals besproken, 
duidelijkheid over budget is noodzakelijk (eerst landelijk) 

Vincent van Gogh J-GGZ Per e-mail,richting herkenbaar zoals besproken, 
duidelijkheid over budget is noodzakelijk (eerst 
landelijk), maar ook verdere analyse gegevens ML 

Virenze J-GGZ Aangeleverd, is blij met vervolgonderzoek naar 
budgetten. 

WSG JB, JR en pleegzorg 
voor VB 

Aangeleverd. Positief, WSG is vanaf het begin 
betrokken geweest bij ML. In reactie is reactie ML en NL 
door elkaar gehaald. 

Xonar Jeugd en opvoedhulp. Schriftelijk, meer landelijke duidelijkheid noodzakelijk en 
duidelijkheid over inkoopbeleid 

Provincie Financier Waardering over proces, reactie op inhoud en algemene 
bevindingen. Vragen aandacht voor voogdij, 
gezinshuizen en pleegzorg. 

VGZ Financier Per e-mail, onderschrijvend. 
CZ Financier Per e-mail, onderschrijven | 



Bijlage 6 

J&O: Jeugd en Opvoedhulp 
Jeugdzorg+; gesloten jeugdzorg 
J-GGZ: Jeugd-GGZ 
JB: Jeugdbescherming 
JR: Jeugdreclassering 
OTS: Ondertoezichtstelling 
VB: Hulp aan kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking 

Naam Jeugdhuipvorm Reactie op RTA 
Adelante J-GGZ, J-VB Geen inhoudelijke reactie 
Amacura GGZ J-GGZ Per e-mail: stemt in. 
BJ Brabant Jeugdzorg +, J-GGZ Schriftelijk: stemmen in met uitgangspunten, landelijk en 

daarna regionaai meer duidelijkheid nodig over 
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biigevoegd) 

BJZ J&O, JB, JR. Schriftelijk. Waardering voor proces, nog onvoldoende 
zekerheid over zorgcontinuïteit 

Daelzicht VB Per e-maii: verder geen vragen. 
Icarus/Keerpunt Jeugdzorg + Per e-mail, met voorbehoud van alie rechten akkoord. 
Koraalgroep VB Schriftelijk, waardering voor proces, aansluiten bij 

verdere bespreking van het RTA 
PSW VB Schriftelijk, onderschrijven het RTA, meer duidelijkheid 

over budget noodzakeliik. 
Mondriaan J-GGZ Schriftelijk, algemene reactie: goed. Vragen aandacht 

voor de visie/cliënt en de relatie curatieve en verplichte 
GGZ. 
NB: Dit laatste is beleidsinhoud en hoort in het 
beieidsplan/visienota, niet in het RTA. Mondriaan wordt 
hierover geïnformeerd. 

Mutsaersstichting J&o, J-GGZ Schriftelijk, waardering voor proces, verwijzen naar de 
door hen ingestuurde disclaimer (ook bijgevoegd). 

Pergamijn VB Geen reactie, geven zelf aan niet onder het RTA te 
vallen. 

PGZ J-GGZ Schriftelijk, bereid om verder mee te denken. 
RiaGG Zuid J-GGZ Schriftelijk: enkel aanvuiiingen op bijlagen 
Van Roosmalen J-GGZ Per e-maii. 
Rubicon Jeugd/opvoedhulp, 

pleegzorg 
Schriftelijk, richting herkenbaar zoals besproken, 
duideliikheid over budget is noodzakelijk (eerst landelijk) 

Vincent van Gogh J-GGZ Per e-mail,richting herkenbaar zoals besproken, 
duidelijkheid over budget is noodzakelijk (eerst 
landeliik), maar ook verdere analyse gegevens ML 

Virenze J-GGZ Aangeleverd, is blij met vervolgonderzoek naar 
budgetten. 

WSG JB, JR en pleegzorg 
voor VB 

Aangeleverd. Positief, WSG is vanaf het begin 
betrokken geweest bij ML. in reactie is reactie ML en NL 
door elkaar gehaald. 

Xonar Jeugd en opvoedhulp. Schriftelijk, meer landelijke duidelijkheid noodzakelijk en 
duidelijkheid over inkoopbeleid 

Provincie Financier Nog niet aangeleverd,volgt Waardering over proces 
VGZ Financier Per e-mail, onderschrijvend. 
CZ Financier Per e-mail, onderschrijven 

Marieke Cloosterman 

Van: Pieterjan Schmeits <P.Schmeits@amacura.nl> 
Verzonden: maandag 7 oktober 2013 14:22 
Aan: Marieke Cloosterman 
Onderwerp: RE: RTA Midden-Umburg 

Geachte mevrouw Cloosterman, 
Dank voor uw reactie. 

AmaCura staat zeer zeker positief tegenover opname in het RTA Midden-Umburg en zal graag haar bijdrage hieraan 
leveren. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens de directie van AmaCura GGZ 

Pieterjan Schmeits 

Van: IVlarieke Cloosterman [mailto:mariekecloosterman@roermond.nl] 
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2013 13:20 
Aan: Pieterjan Schmeits 
Onderwerp: RE: RTA Midden-Limburg 

gemeente Roermond 

Beste meneer Schmeits, 
ontzettend bedankt voor uw input. Ik heb e.e.a. 1 op 1 vemferkt. lk heb Amacura nu opgenomen in bijlage la , omdat 
het toch om een aanzienlijk aantal cliënten gaat 
Hier hoort uw organisatie thuis. Zie de aangepaste bijlagen. Deze versie zal ook naar de laatste bespreking met 
wethouders en ven/olgens de colleges gaan. 

Het is geen probleem dat u de frictiekosten voor Zuid-Limburg aangeeft, dat hebben meer instellingen gedaan. Het 
gaat op dit moment ook slechts om een indicatie. 
Voor toekomstige correspondentie hou ik u als contact persoon aan. 

Kunnen we er vanuit gaan dat Amacura In principe positief staat tegenover opname In het RTA Middel Limburg? 

Met vriendelijke groet, 

M. (Marieke) Cloosterman 

Projectleider transitie jeugdzorg/ Beleidsmedewerker Weizijn 

Gemeente Roermond 

Sector Burgers en Samenleving j Afdeling Welzijn 

T 0475 359 631 
F 0475 388 359 | E marlekecloosterman@roermond.ni 
Stadhuis I Markt 31 6041 EM | Postbus 900 6040 AX Roemiond | T 0475 359 999 | ww.roermond.iil 
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Bijzonder Jeugdwerk Braliant 

Gemeente Roermond 
T.a.v. mevrouw Cloosterman 
Postbus 900 
6040 AX Roermond 

centraal Bureau 
Mr. DeJongii!aan4 
Posttius 161 , 
5750 AD Deume 
T0493-31Z5S9 
F 0493-312553 
Elnro@tl|brabQnl:.nI 
lwvm.lïll:rabant.nl 
IBAM/Rekenlngnummer: 
NLIO RABO 0123 8359 92 
Handclsreulsler 17119600 

Referentie; 
JvdB/EVtfs/1310.D2 
Onderwerp: 
RTAMWden-umbno 
Dalumi 
3 oktober 2013 

Geachte mevrouw Qoosterman, 

Op 1 öktoberjl. hebben WIJ het concept Regionaal Transitiearrangemènt van de regio Midden-
Umburg ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Bijgaand treft u onze reactie qp dit concept en 
aanvullend bijlage 3 met daarin aantallen en kostenraming op basis vah gegevens Instellingen 
en bijlage 4 raet daarin de frictlelrasten. 
Graag maken wIJ u er op attent dat In het concept Regionaal Transitiearrangemenl voor BJ 
Brabant alleen de Jeugdzorg'''" ls meegenomen. De Jeugd GGz gegevens zijn alsnog opgenomen 
In bDlage 3. WIJ verzoeken u deze bijlagen op te nemen In het concept Regionaal 
Transitiearrangement. Volledigheidshalve merken wIJ daarnaast op dat we bIJ de berekening van 
de frictiekosten en toebedeling daarvan aan de regio's Noord- en Midden Umburg uitgegaan zijn 
van een evenredig aandeel op basis van historische gegevens. 

Umburgse Jongeren bij BJ Brabant zien we met name In de Jeugdzorg'''"* (gesloten jeugdzorg) 
en binnen dê Jeugd GGz (klinische opname en behandeling ln een 24^uurs setting). Dit omdat 
wIJ dicht tegen de grens met Umburg aan liggen, er geen/weinig vöoizlenlngen zijn op dit 
gebied en BJ Brabant, mede In het kader van Irajectbehandellng, voor sommige Jongeren de 
meest passende en dicht blj huls zijnde oplossing ls. In de toekonnst zou BJ Brabant het gehele 
traject van behandeling, dagprogramma en onderwijs kiinnèn uitvoeren. Met als resultaat 
effectieve hulpverlening tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Dit was tot pp heden niet 
mogelijk, omdat de regelgeving dit niet toeliet. 

Reactie op het Regionaal TransIHearrangement: 
BJ Brabant kan zich vinden in de uitgangspunten van het concept Regionaal 
Transitiearrangemènt. De ontwikkeling van de arrangemertten heeft een versnelling In het 
gehele proces van de transitie gebracht. Desalniettemin zijn de risico's omvangrijk, de 
onzekerheden groot en het tijdpad krap. Qm de hulp aan kinderen en ouders veilig te stellen en 
hoge frictiekosten te voorkomen pleiten wij, In aansluiting op ds visie van Jeugdzorg Nederland, 
voor een driejarig overgangsregime ln de Jeugdwet dat Jeugdzorgorganisaties de kans geeft om 

. enerzijds de noodzakelijke bezuinigingen te kunnen doorvoeren en anderzijds de transformatie 
mogelijk te maken. Dit betekent dat de transitie Jeugdzorg een financiële deugdelijkheid behoeft 
die transparant Is. De transitie arrangementen zijn daarbij het vertrekpunt. mir 

Echter, is op dit moment geen zicht op de gemeentelijk budgetten per 2015 die pas duidelijk 
worden in de melcirculaire van 2014 en de Inzet van deze budgetten binnen de jeugdzorg. De 
verbinding lussen lokaal, regionaal en bovenregionaal georganiseerde zorg Is essentieel en 
vraagt om een transpararit financieel kader. Dit om de frictiekosten te beperken en om ervoor te 
zorgen dat Instellingen niet onnodig failliet gaan, wat direct haar weerslag kan hebben op de 
continuïteit van de zorg. Zonder de minimale fInandSIe zekeriield met betrekking tol het 
overgangsregime van 3 Jaar, kunnen partijen niet lot een zinvolle transitie komen. 

We zijn ervan overtuigd dat we ons samen hand kunnen maken om kinderen en gezinnen op 
goede wijze te transfomieren. Er is reeds Initiatief genomen om een werkbezoek af le leggen 
aan BJ Brabant. Wij verwelkomen u graag om nader kennis le maken en Informatie uit te 
wisselen. 

Met vriendelijke groet, 

BJ BRABANT 

5 " ^ 
Mevrouw J.P.M. van den Berg 
Directeur 



Marieke Cloosterman 

Van: Anne-Marijn de Wit <A.de.Wit@bjbrabant.ni> 
Verzonden: vrijdag 18 oid:ober 2013 9:26 
Aan: Marielte Cloosterman; mari:ine.van.tuyn@venray.nl 
CC: Otto Fransen 
Onderwerp: Ontwilckelingen Jeugdzorg Plus 
Bijlagen: 20131016 brief vng vwsjzn.pdf 

Geachte mevrouw Cloosterman en mevrouw van Tuyn, 

Graag ven»/ijzen wij u naar de bijlage waarin een brief is opgenomen betreffende ontwikkelingen in de sector 
JeugdzorgPlus. 
Deze ontwikkelingen betreffen onder meer de invoering van trajectfinanciering en het typeringsmodel. 

Wij verzoeken u deze brief op te nemen als bijiage bij het Transitie arrangement van uw regio, aangezien wij ons 
hebben gemeld als relevante aanbieder voor uw regio. 

Volledigheidshalve merken wij op dat wij (onder meer) bestaan uit 2 voorzieningen voor JeugdzorgPlus, te weten: 

- BJ Brabant (JeugdzorgPlus, Jeugd- en Opvoedhulp en jeugd-GGZ); 

- ottho Gerhard Heldring Stichting (JeugdzorgPlus). 

Voor nadere infonnatie of vragen zijn wij natuuriijk altijd bereikbaar. 

In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

Met vriendelijk groet. 

Namens BJ Brabant en de Ottho Gerhard Heldring Stichting, 

Anne-Marijn de Wit 
Programmamanager 
Bijzonder Jeugdwerk Brabant 
Meester de Jonghlaan 4 
5753 RR Deurne 

06-11641194 
a.de.wit(a)bibrabantnl 
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j e u g d z o r g 

n e d é r L a n d 
Ministerievan Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 2Ü350,2500 H Den Haag 

Aan: Transitiemanagers gemeenten 

Cc: Bestuurder instellingen Jeugdzorg*'' 

Datum; 
Betreft: Invoering trajectfinanciering Jeugdzorg*'"' 

Voltes^ Qzo Fidh Gfd 
Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Ultïoerlngseenbeld Gesloten 
leugdzorg 

Geachte transitiemanager, 

Rijnstraat 50 
2S15xpDcn Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rlJksoverheId.nl 

Inlictitingen bij 
mw. mn J.M. Willemsen 

T 07D-34D5B17 

M +31(0)6-52596150 
Jm.wlllemsen@imlnvws.nl 

Kenmerk 
160468-111809-J 

Correspondentie ultsluttend 
rlüiten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en net kenmerk van 
deze briet. 

Jeugdzorg""' instellingen bieden een intensieve vorm van gespecialiseerde jeugd
zorg die start met een rechterlijke machtiging tot piaatsing in een accommodatie 
voor gesloten jeugdzorg. De sector had in 2012 een omzet van ongeveer € 160 min 
en beschikte over zo'n 1350 bedden. In 2012 is een aanvang gemaakt met een om
slag 'van bedden naar trajecten'. Niet langer een bed/ plaats Jeugdzorgplus staat 
centraal maar een traject aan een individuele jongere. Deze omslag naar trajectzorg 
vergt ook een andere wijze van financiering. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de sector Jeugdzorg ""'zijn 
daarom in 2012 het project 'behandelrichtlijn en kostprijsontwikl<eling' gestart 
waarin een bekostigingswijze wordt ontwikkeld welke past bij het werken In trajec
ten en weike aansluit bij de inhoud van de zorg. Na invoering van de Wet voor de 
Jeugd zai ook de financiering voor de Jeugdzorgplus worden gedecentraliseerd. 
Daarom informeren wij u in deze brief graag over de resultaten van dit project en 
wat dit project voor de zorg en financiering van Jeugdzorgplus betekent. 

Het project 'behandelrichtlijn en kortprijsontwikkeling' wordt aangestuurd door 
een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van het departement, de sector Jeugd
zorg '"'" en de VNG deelnemen. 

De instellingen zetten met trajectzorg een behandeling in die jongeren instaat moet 
stellen zo snei mogelijk weer deel te nemen aan de samenleving. Maatschappelijke 
participatie is het perspectief. Jongeren verblijven zo kort als mogelijk en zo lang als 
nodig in geslotenheid. Trajecten moeten jongeren een realistisch perspectief bieden 
op een zo stabiel mogelijke leefsituatie. De integrale verantwoordelijkheid voor het 
resultaat van een behandeling van een jeugdige wordt bij het werken in trajecten 
bijéén partij gelegd. 
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De sector heeft een typeringsmodel opgesteid waarin de factoren worden beschre
ven die van invloed zijn op de instandhouding van problemen of van invloed zijn op 
de behandelbaarheid van de jongeren. Hierdoor ls het mogelijk om vergelijkbaar
heid te creëren tussen casuïstiek. Door vergelijkbaarheid te creëren en integrale 
verantwoordelijkheid te introduceren worden belangrijke stappen gezet om de zorg 
transparanter, effectiever en efficiënter te maken. 

Het typeringsmodel is de basis voor de opbouw voor de (meer uniforme) behande-
laanpak en zorgt ervoor dat aile jongeren binnen de jeugdzorgplus op een gelijke 
wijze beschreven zijn. IVlet behulp van het typeringsmodel kan ook onderzoek naar 
de correlatie tussen het voorkomen van probleemfactoren en de kosten van de 
behandeling worden gedaan. Uit dit onderzoek kan vervoigens een aantal pro
bleemprofielen van jongeren bepaald worden met daaraan gekoppeld de gemid
delde kostprijs. 

Het combineren van de jongerenprofielen met kosten, maken een andere manier 
van bekostiging, zorginkoop en verantwoording mogelijk. Het jongerenprofiel be
paalt de legitimiteit van de behandelinzet en maakt het mogelijk om instellingen te 
vergelijken op het behandelresultaat bij gelijke profielen. De typering Verbindt de 
inhoudelijkheid van de behandeling met de bekostiging ervan. Het koppelen van 
bekostiging en inhoud van de behandeiing brengt de focus binnen de instelling op 
de behandeiing en stimuleert inhoudelijke en efficiency verbeteringen. De ontwik
kelingen zoals hierijoven geschetst zullen ditjaar worden afgerond. Hetjaar 2014 
zal een overgangsjaar zijn waarin door de instellingen jeugdzorgplus gewerkt wordt 
met het typeringsmodel en 'schaduw' gedraaid wordt met kostprijzen op basis van 
jongerenprofielen. De verwachting is dat vanaf 2015 overgestapt kan worden naar 
deze andere wijze van bekostiging. 

Wij hopen u met de brief geïnformeerd te hebben over de ontwikkelingen in de 
sector jeugdzorg Deze veranderingen zijn zowel zorginhoudGÜjk als financieei 
van aard. IVIeer informatie over de Jeugdzorgplus kunt ook vinden op: 
httD://voo rdeieugd.nl/ima ges/Ddf/handreikinÉen/DiEitale-hahdreikinB-
ieuEdzoreDius.odf en www.ieugdzoreDlus.hl 

Directoraat Generaal 
Volksgézendhelij 
Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Uitvoeringseenheid Gestoten 
Jeugdzorg 

Kenmerk 
iS0fl68-lllS09-J 

Voor nadere informatie kunt u mailen naar: 

Meta.Veldhuijseniaijeugdzorgnederland.nl 

Na,[nens VWS Namens Instellingenoverieg 
' " ^ Jeugdzorg""' 

Leon Wever Frank Candel 

namens de VNG 

Karin Sieeking 
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b u r B a u f e u g d z o t ^ 

limburg IC:.;Clt Bureau Jeugdzorg (.lmburg 
Centraal Bureau 

Gemeente Roemiond 
Mevrouw M. Cloosterman 
Postbus 800 
6040 AX Rosmond 

Slachlhulsslraal33 
6041 CB Roermond 

Posibus 34 

6040 M Roeimend 

Tel oaM073000 

Fax08S-00730D1 

BlloWlnB®bj2llniboiB.nl 
www.bjzlltnburg.nl 

Datum 3oklobBr2013 
Nummer 1S0146NPGS 

Betreft Reeclie BJZ Limburg op Regionaal Transitiearrangemènt Midden-Limburg 

Geachte mevrouw Cloosterman, 

Graag maken wt] van de gelegenheid gebruik te reageren op het Regiönaal Transitiearrangemant Mldden-Llmbutg dat 
ons per mail van 1 öktoberjl. Is aangeboden. 

WO willen onze waardenng uitspreken voor de wijza waarop u In korte tijd tat dltfranaWeanangemenl bent gekomen. 
Onder grote tijdsdruk bent u er in geslaagd onJenlng aan te brengen In een complex geheel van vragen, opdrachten en 
Infomiatlö. Dat u hieibij nadmkkelijk afstemming hebt gezocht mef relevante partijen heeft onze waardering. DII overlag 
Is steeds in een goede en open sfeer verlopen. 

De transformatlegadachte en de collectieve ambitie zoals uw raglo deze uitspreekt In zowel het transitiearrangemènt ais 
in de gesprakken die over de toekomstige Inrichting van hel Jeugdstelsel zijn gevoerd, onderslrepen wij. WH brengen dit 
onder andere tot uitdmkking ln ds wijze waarop wij hierin gezamenlijk optrekken. In overieggen, maar ook In de pllots die 
In verschillsnde gemeenten worden uitgevoerd om de taken van Bureau Jeugdzorg In het preventieve vsld le 
verankeren. De wijze waarop wij tot nu toe betrokken zijn geeft vertrouwen In het proces dal moet telden tot een nieuw 
decentraal jeugdstelseL De doelstellingen van de transformatie worden door ons onderschreven. WIJ voelen ons mee 
verantwoordelijk voorhetrearseran van een bataaibaar Jeugdstelsel. 

Door gemeenten wordon regionale transitieanangemenlen opgesteld In overteg mat aanbieders en finanolers om de 
continuïteit van de zorg en de Infiastmotuur te kunnén garanderen en om afspraken le maken over het beperken van de 
frictiekosten. 

Vanwege do hepertde scope van het RTA Is do oontlnulelt van onze organisatie niet gogaiandeonJ. Doondat ean 
meetjartge en geleidelijke overgangsperiode ontbreekt ls het ongewis of en hoe onze organisatie In 2016 door kan 
draaien. Daamiee is de continuïteit van zorg en Inlrastructuur niet geborgd en kunnen wij hel RTA helaas rist 
onderschrijven. De volgende aspecten spelen hietbij met name een rol: 

• Er Is geen standpuntbepallng ten aanzien van de infrastmctuur na 1 januari 2015; 
• Geen enkele overheid neemt varanlwoordelljkheld voor de fricöakosten dia onvennUdelijk optreden. Bureau 

Jeugdzorg Is niet In staat deze kosten te dragen; 
• Er Is geen budgetomvang bepaald voor Bureau Jeugdzorg in 2015; 
• Er ts geen Inzicht in voorgestane flnancieringsconstmctie. Da liquiditeit van Bureau Jeugdzorg Is onvoldoende 

om voorte financieren; 

« Er is niet bapaald welke activiteiten In welke mate in 2015 uilgsvoeid moeien woiden. 



WIJ gaan zoals aangegeven mee In de transformatlegedachte. Hlerbü Is het echter wel van belang dat aan genoemde 
aspecten Invulling wordt gegeven. De brief die de staatssecretaris van VWS [mede namens de staatssecretaris van V&J) 
op 3 ohtoberJI. in reactie op de open brief van de bestuurder van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland aan de Tweede 
Kamer heeft gestuurci, biedt hlewoor goede aanknopingspunten. Wij gaan graag met u het gesprek aan. 

aps.N.W,lit.PliIsehor 
Vooizitter Rpad van Bestuur 

Marieke Cloosterman 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Menno Aikemade <menno.alkemade@sjsj.nl> 
donderdag 3 oktober 201315:13 
Marieke Cloosterman; martine.van.tuyn@venray.nl; 'Kraaijenhof, Hans (H)' 
Jan Rombout Rob de Ronde; Karen Crommen 
RE: Ingevuid formatie Midden en Noord Umburg 
Icarus Midden en Noord Umburg.xls; Wat kan Icams voor u betekenen.pdf; 
Ingevuld formatie Midden en Noord Limburg .htm; Invulformulier voor Midden 
Limburg.docx; Berekening frictiekosten Midden Limburg.xls; Invulformulier voor 
Noord Limbug.docx; Berekening frictiekosten Noord Limburg.xls; Brief VNG-VWS 
transitiemanagens.docx 

Geachte mevrouw Cloosterman, beste Marieke, 

Dank voor uw verhelderende mail van dinsdag 1 oktober. Wij wachten u initiatief voor een gezamenlijk overleg over 
de nadere vormgeving van de transitie en transformatie van de jeugdzorg met belangstelling af. 

Wij hebben de conceptarrangementen van Midden- en Noord Limburg bestudeerd. De voigende zaken vailen ons 
hierbij op; 

1 Icarus komt niet voor ln het conceptarrangement van Noord Umburg (zowel niet qua aantallen en omzet 
als qua frictiekosten) 

2 loams is wel (deels) opgenomen in het conceptarrangement van Midden Limburg maar: 
a. er worden geen bedragen of percentages genoemd ("nog invullen") in de bijlage 3: tabellen aantallen 

en omzet 2 ' uitvraag; 
b. da frictiekosten zijn opgenomen maar dit zijn de frictiekosten die wij voor de regio Zuid Limburg 

hebben berekend. 

Dat heeft ons verbaasd omdat wij de gevraagde informatie over de jongeren die de afgelopen jaren zijn geplaatst blj 
Icanjs uit dB regio's Midden- en Noord Limburg op 19 september j i . hebben aangeleverd bij de heer Kraaijenhof. Als 
enige Limburgse instelling voor gesloten jeugdzorg worden er ook jongeren uit uw regio's blj ons geplaatst. Het is dan 
ook voor de hand liggend dat icarus in de translfiearrangementen opgenomen wordt 

Ter aanvullende informatie treft u daarom de volgende bijiagen aan. 
1. Het ingevulde (Exoeijformat Midden en Noord Umburg; 
2. De brochure "Wat kan loamsvoor u betekenen?" met daarin informatie over onze organisatie, doelgroep en 

aanpak; 
3. De eerder verzonden mail aan Dhr. Kraaijenhof van 19 september jL waarin de vorige bijiagen zijn 

opgenomen; 
4. Format Midden Limburg met frictiekosten 
5. Format Noord Umburg met frictiekosten 
6. De (conoeptjbrief van Jeugdzorg Nederland, Dhr. Leon Wever, van 1 oktober j i . over de trajectbekostiging 

gespecialiseerde jeugdzorg; 

Wij hopen dat deze informatie u voldoende inzicht biedt in de aantallen jongeren die (naar venivaohting) in de 
komende periode bij Icarus geplaatst worden uit een van uw gemeenten uit de regio en weike frictiekosten wi) 
vera/achten ais gevoig van de transitie van de jeugdzorg. 

Indien naar aanleiding van deze aanvullende informatie Icarus wordt opgenomen In de concept 
translfiearrangementen van de regio's Midden- en Koord Limburg dan kunnen wij, onder voorbehoud van alle 
rechten, Instemmen met de inhoud van deze concept arrangementen. 

Met vriendelijke groet. 

1 



pa'Koraa] Groep (jledt^eïiitegreerde zorfl.^ndflrwtjs, arbeicfatoeletdlng, 
^bbsohratte. diagnostiek ohbéhaftdallng ln vorschiHende stichttngon 

Geijiepnlen VI\tii^ti-U<nW.S 
U.V. tn^tómcméiétmn 
perrè-JTiail 

dattrni brjéfnuïfttiïéf 
•̂ 1(!afï,-'(sKiot!»f8PtS ISöl'WS 

Bó'troft; cörlcepl RIa regioWlöden-Llnnburg 

q.éaóhfe mevfiöu»/ ójüpstèirm&ö, 

Wij habben kennjs genoirien van hal ppnoapt-Regipriaal transitie Arif ngament (HJA) van # regio Middent 
Limburg. Wij willen u mede compiimenteren vpor de wijze waarop déiimburgsa regio's fe samen Invulling 
geven aan de tot stand koming Vaii de regionale transitiean'angebfenlen. 

CohfSrm uw verzpék ölityatiat U hierbij liqg blizë reactie pp Jiet sföbrli^öohd óbnpèpt kTk 

Koraal Groep.hasfflD de rêgio'tóldd^n-Uirifcurg In êftiê vooreen budget van raimè'SiS tnlljoen jeugd?prg 
verleend. Het gadiste desl van hel budget voor §et\ totaal ̂ d fuIm ? i f i rnlljoen 1§ géleyerd door li ét op 
provinciaal niveau acterende orthopedagogisdh behandelcentrum Bastenhof en befréff diverse zorgvormen 
zowel intrafnufaal als extramuraal, 

paafnaast is zorg |g|éyèfd. dpor pe HdrtdèbWêl. Dg» werkstlphtllia lévèrt 'gespèbïallsépfde diagnostiek. 

bb0.örs|e efi pxbldialfe^^^ 
Öp.bl^is San a e i s ^ ^ b l i y e o h s fMhciie k W 4 e fiplidsjjêrffa.aéHiti^^^ voqf y LEihdèlIJkè 
trahéïiiearrangefneót. Pe gesprekken hjerpver zlln hlomenteej ipRgtide met Team Jeugcl van de VNG. In de 
eèrste budgetraming Van Lferidelijk Iransitidarrangement vraagl VRG aan da verschillende regio's 2,2% te 
reserveren voor de specialistische jeugdzorg. 

lo 201215 voof a.ciiêhtén Uil m regiö e ih b?)'öêp ̂ «daan opfla #-$ciSiistische zSiigiiSfitiït pe Hondsberg, Pé 
iilerm.eé verbahdhbudenSe kósten (He,t tiKdjétfieslaS $ver?Q-l ?) be.drü îgeri c'irq? | Sfö.pèg, in dé toekbrts.t 
dTarian ijérgelijkè kp|t§fii zo héSbeiï wp be.prepsp/011nahp|erd le wórdén middejs deze Zfi'A. Hlèrbll willen ̂ IJ 
opfflérken dat door de rpl^tlef korte ophaitiedUUf er sprake is van }ret]UiMie wissëli'tigep In de populatie vaq Pe 
Hondsberg. Dit betekent ook dat het aantal oiiêhten afkomstig uit uw regio Jaariijks fluctueert en dus ook dè 
hiermee verband houdende kosten. In dat verband venivijzen Wi) u ook graag naar de brief die wij ü 30 
aUgüsfus hebben géstiiUfd, 

BeelHyrspecretarlïial 
Póatatlraa (=5̂ (6)18.6109 

Sj?9 Pi3 SlTrARP 

BezoeisPrè} Valkslraal 14 
613? (30 SITTARD 

Telafcon (04ê)47r52ê2 
'Hx (046)4778286 

Internet w\irttf.koraaiBroefï.nI 

refer^ritló ï̂ ööt'kiesnüHimeP 
sëÖr.Rv t̂eA 0jN7'7$3Ï5 

m.iil 

A6SA(jlRO:23.14,3S,6» 
Kvft 41066221 

pe Kófaaieróép.hfedtBeWegreerdeiorg, onderwijs, srbsWslosleldlng, 
."WogaJIeitjlaanoSIIeKénliehahdelto^ 

ln hét federv^ó hat L"êhde1|k tmhsllleari'an^èmént brëngén WIJ (log grèag ofider tiw aandabhl datwij het van 
tielang abbtéö M$r {lartelijk, .regrdnaal) fipedé .afspmteh koméh 'óm het budgéllaire Hsiëo vari inaividuèlé 
gamfenjefq verevpoen ten elnde-dlscpniinunellvaD de 2org(tetl9 nn 4nfrastfwi!tqpf)'(il2()16 tevoofkprlteR 
Gëret op de zeer speclallstfeoh zprg en de daaraati yerbonden kostgt! bestaat.hei 11*0 dal enkel een fandelfk 
mafttBIosümérikönist nibgeillk onvoldoende is om dit rlsteo te bepe.rkejj; zoals bet ifeb Ihans M asDzten Is bét 
ds bsSqelifig orrj aè.ko.a'êti jjéfgémiêhte Ié Véi'rèkéhèft, 

pgéfnaast hêéffièen bwpérkidèe! van h t i bestédfl budflét 2p.i2,(elföa e èo.ooo)-dók b w W . g bp de 
zorgverterilM <ippr ,de wêfkstKbtlhg La M$. fOfth9(iB(iaS<i|S!!he beteiidèïing Vodî  jeiigd rtiëteeri liehts 
vefsfanaéjljkslépïfKlbÖ), yïijlrèjigennóSqbtfer.Ow'tanA^^^ ,éel,^'Saj!eöqic:é,èn 
'fat Véttult in dé landelijke afepfakéri rbndoni de zotg 
bëpeHsing m cbmpieiis itieëh/öildièé pföblematlek welke evaneëns Uit de resari/ëfirtg vbor speoïalistiëdh zorg 
moet Wo tden bëkPStlgd. 

V<?örts,lg dodr de vi,émiimM49M^¥)!'^'i> ÖP de 8i9s M St. « ï i S inM^ Jeugdigenzótg.yeilëéiid 
VPór é,SQ ^ptgijydgét tötiarpaf .i. i (fiiijoen w#ryëin fiiliw é ófi mlfoen bgtjslfWng b,|étt op S Wéj-kiiiobtirtg 
'St, Anna(hqofdya8tigIng l!é?i), 

Wij véfzPëkW Ü Mét i'ëkgfiinS mèé té hóudsn In .dè verdeling vah de beschikbare middélsn vanaf 2015. 

Naaist i)öyBh^.phdë tdsiiöbfltig hèbbpn WIJ nó^ epî élè ̂ peplflskq pPmètklriÉiéfl feli alnzlèri'VSn passages lh 

bêt oonpepï R?.8lpnsglYr9nsiliearrai!Sèment voor bét oyerzipiit hebben Wij f ézë ïh, ite bijtó^é vah dézé .brief 

opge,n.ptTien.VVij Malléh hst bijzonder pp pfiis als onze reaoiia wördl msegenoffléntii het dëilnltief op te stelten 

transilisarrangemenl 

l ! BöHblUdêéfl dat ef hog véël bHauidëlijkhéden zijn die om verdere acties vragen, wlj wlllen graag met u 

tneedérikért M dë vqfdéfë ült«;éfkag ettböndfétlèèrlh^ Vati hét reglönalë fi-aftsltleafrangërileht. 

riiai0B tl pëhö^fte .bèètt aaK aèftytlli*dè Infprfflafiè dan kuBl ü ültèïa"érd"ftiljd ijpntabt ftet ofis ópheftién. 

Tovons vylllèn Wij gr^ag aanslijRé» bj'dc bêspr^Hbg vafi li.ëW:rfaiigs!Tl.ém. 

Met vriendelijke gróetj 



Pè Kijm 6roép,b!^«,m'nm0iiBM9, WOowIJs, arbWslqelaHIng, 
J;bsbp«ii{i,ai3eïiwti8ii;mt^ 

Bijiags •) ppnjerKingefl cfinpepf regipnaai (mpeftle SrranBemeiit MijffjeHiltnljiIrfl 

• In pimt 8,0. gééft ü aan dat verwadht wordt dal Instellingen extra lijstrpprn sfgiftg van la4ldaö.§s 
pröbéfén tè voöfl<orinëri. Höè|aan ds gelfteafiten ftler éattien mét de instéljlpgen op sturen'f' Welke 
parameters WoTdep. hlÈfy«0rafgeSP)'dk«7 

» Do i)l) f gepdemde bucgottpp (gpbqëserd pp 130 tfiel-plfculaife 2p13) «ijn. -4% bezuiniging. In tiët 
cönoëpt RtA pagina 7'y?ordt gasprotón &sr van bet Jèijgdblsiaet datlandpllk pvereënkonnt 
gèbisëêrd öp 2012 lef bSsoHkiting té steiien ?an és pésfead? ganÉadié.r? (waaronder d> 
*|Sëyësti|*dèlï). Dfsdhööti WJ dflë terde;gè feaiisèréh daf hé( hief spèöifiei< orn b f t arfflliseméijt van 
MliïsiêWilllbUfg gaat, StéllétfWI vast ddt iÜ dé förWaisfiöi ih dé liÉbUrgiè-fensitiWrangemerileii 
VéRBbft 'tSefétöp d é ^ A s i gézaiTieriiijkè aénpak m de Ltóburgsé fègid'S' ts ofis Wét daidélijkof dit 
éen peijïuêté kéU?e ft, Öasrtl^asl Vfjlien w | on^ér UW a'ahdaoht këngeMét WJ 9lp basis vajl Vergélljk 
meX, apdere régio's v^gt^te'ilen dat dg Limburgse fêglb'sUïet eert, blldgéfkïïinS van.#.°/4 (pf ̂ 4% Si 
riaar.gelang de IhlerpreMie vsn de aart de bovenkantzit met de köitfrïé flP de boschikijaro 
tïii.ddéien. iti het kader Vati de frlctiekóstèrf prBbiémalièk én hét f^lt'd'ai BpM eeti' Be'lgngrijî e 
faplqf izijn cri) 'ëSri êórgvüldigé trahsltie en da^rrtaast transformatie le bewerkstéliingen is dit le 
hWöVè:tW9pë|i. 

fehmÉpiVêfiP-Mbl?.f%iiS*#Wèrk';hébéh,w|flp'^lgwdévraSgi 
Vtfat is dt stand v^p zgkp.n VSh eehèyphlWèl thobffeTtsbemrlita öP ptoVftpialéBpfiSaf ? Î an ijil 
ohdersteunénd zijtfVWprd! dttgecontinueerd'? 

0 In pdfagraaf 11 Wördt|Öé"Sp'rökeh oVêrirajêolpfijzëh. In uw Uitvraag heeft u gevraagd naar de kosten lh 
Sèit van déMStltèfi » ë'éfi bëpaalde zorgVöftn hïbbëft ohlvafigeh. Pit kan béfékëftèn dat cllsflten 
résds h 2!!i 1' 'ln ifirg'ftgfph of hpg zorg irt 2013 Jiëbbsn ontvangen. Dit leidt ertse aat aè kosteh vart 
•BetrsffPrtdé plisnt.géén ItaJépMa weègêvsr) mm dakosiën diè bétréffendé sliëfit ln 2012 hest't 
géraaakl./Plt gèidt tevei),s yppr b|||ntep ttfefritrawtfr^^i vpfblijveh, IriitafSufasiis spmfce vert ééli 
verblifsfja van ongeyeaf t^Jaaf/iiiéfdppf'Is Benirajeptprljs pér deflrilie iióg,?r dariiekosten ip lj?ar,, 

t en aanzièrt VSn dë bljlagé ft'ëbbén WII dé volgéhaë ópmerkirigeri. 

° ln m\M i onmsm 0 mislén w l d'p e » i g é InWlRg^ft vsil KSföl Qmp lè Watécj dé Hèndébetg, 
(üg,tó'|?fl^,tap4éëles èïi feasVé1flVÖê?é>*lilrt|^^^^^^ fefaglgrpèjsztn gèSéstigd buitép.ae 
regio «l|M^n-L|i | teg IfiaarieVWenWel ïprg V^ïrelièiilèil tjlf MWfèglp.''iA/ljhébbefi aéVpiërtdé 
informatie toegevoegd: 

O ln 201,2 ls vanfllbde ipêteillngèn Pe Hondsbéng ën Pê La Salie zp|g yerleënd met. èen 
btidgë.tbsSag;yan S^mpoó resp. t̂ ^̂ ^̂ ^ 

0 In 'WZ is yaHUIt.ïië Insleiiingèn Qp ciè BlëS ëh Maaiveld zfcirg yérMéftd SiSrt fespéiitiéveli|k2 
èli 1 diën.tèjl y i t * t ég tó pdeHrt,inijbBfg m m b'üdgètbëslag m g2S3.00D ëh € 23.000. 

p In qndSft'.Séf i.d .ertibreèjst de psll feptfalrf* yan éSStlftböi'; Pê ïstglfSiStéh Wn dit prüdüpt, 
betrstikipg .hebb|iid;9P itP .regip iyiafenitiij6fl.rgi zyllen y zp s p g M l inpgefk worderi 
nagestuurd'. 

- In blJISg* 3 WOTdêrt dej^égsVë'fls Vèrt alle paftljëri wëërJjëgéVëh. Wij éöhslatérën daf ei- grote 
yefschiiieh zltlën in d.élöiólf) aantal aéftëprakën; OrtS inaérts héèftdit bëtfékklrig óp de délinitle aëhtal 

Dfl Koraal Oroep bladtse^olagraertlezorg, ondemflsï, arboltlaloeleldliJa, 
^ obseniatle, ;ll8gnijsjlel; eh bglianaélp 1,11 ̂ 4.^jljl.IIé#e Wlcmlngaff 

aanspraken, vanuit Koraal Gróep Is dit gèTnterpreteérd als aSfltal óllënten met eert bèpaaldê »gvorm. 
WijVëïrtioèden dat sommigs insteliingen andere definities hèbbén gehanteerd, bijvoofbèeld uren. 
Wordt dit nog nader geanalyseerd' 

BIJ de zpcgyprm daghulp in pljl^ge | ontbreekl dë ppgayg van .St AhBa, pit betreft 113 PQ6-plt|nten, 14 
Zorg ln Watura éh 4 pllënten Vla flnancleî lng andërë ihstolling,, vpor eert .totaal bedrag van € 1S2̂ ÓÖÖ. 

• Tert mnieh Vaji de vai'fhèldè trfctlekö^tèrt Irt bIJIagè 4 bdnStalèi'eS * é dat déTnctiëkPsten pèrSbnèei 
yppr Q^stprthPf in totaliteit rt.iêt ?|fl Véfftiëld. Deze béfegën feÜ jÖ% € 3.619.0Ö9, 'pij 60% f •2,1tö.000 
ën pij 8'(j7o € 1 .!202.000. teyëiig ié jëb aanzien van de Wlojel̂ eiétêrt personeel nog op ië mett?en dat het 
hier yqpr wat bètreft personeei eefl insohatling bètreft yan waphtgeldverpliohtinge.n/kosjèn sooiëël plan. 
Er Is bij da aangeleverde oijfets èrt rekening gehouden mè( d^ dporiopende aalafiskpslërt Wlpn niet 
snel gënöèg afgebouwd kart worden, Pai past feitelijk ook niét In déflnitie die gehanteerd wordt, 
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•ftèStlen 

iSaacfife mevrotiw Cirjostorm.arir beste iVlarieke, 

Hiérbij "reagèër ik tp m CöKSëM règionaai TrartSitlèatrafiprtiêm Jêllgahlllp 
IWlddehn^tim'ijjrg. 
iri ai^èii1élié|in wii ikippiTiérkéti datilistsfiikyegizijaig eïi.dpprdaclit IsVifJ^jaas jiopr 
de iüdgdriik iriaar oolc door dé èo/npiexitéit Vari dë' matórté öütbféltëh iodh veel 
aspecteti yan ife jeuigdzorg gegen Vanuit van Mondriaan Kinderen en Jeugdigen. 
Hiérvöbf Hebbèh wij bégrip, mm hibplh We dat de Vèraètë üitwéfkïng vört het 
•srrangemenf meer richting gai3t geven aan ^het totaal van de traiisitle, 
Hlerónder eeri aantal öndéiwörpën die aaiidaciit Vragen In dë Wabije toekomst en 
tinijns lnz]?nsnupnypldpendeóf'f>lef öértóëiirtd ëtaShTri hétéi-|"SnSémëfit, 

1 Het arrangêfjientgaat vooral ovéi" hët SféisBl èn 'de finanoiefirlö flaarvSn. Vöpr 
Mondrlaa'ti,Kj i? f i éMét g'ëhéël .dMé|lji< wat nu dè vjsjê van gëtöe^riteri'iri 
Midden ^ Llntbuip Is t A v ; jivat Wè. Verstaan oMèr JeU^dsong éri waar 
geijieertféri aari l leriëi i tè S/oidóëri én dok willéri Vöidbêri. 

• In dé pgen Van MdridnaaH ^taatin hat arrangement dé patiënt/oiïërit/hét gezin 
niéf centra?!. ̂ & zl|n niéfJ)eJroki<éri in d,é dpstéping ysiri hef opöpepf yéb fiet 
arrM|emeht. Hëtis nleïriéWer wat de bürgér Vah Mlddéh - Üfhburè 
wil/vétvvadfiit, 

" De curatiaVé GGz, maar biJk de aigémêhe kiridérgenéfeskunidé eh de verbanden 
da^riussep wordénhi?t:gé,ppen;4,HétbMrefl^ 
|<tftUèén' 'dfe.;hijli5 Phtvatigéti ih •<Jè êura&ve 0(5^ an 'kinderöérièèSljuhaé. 

" Verplioli'fe 6Gz-zorg ïin de Hltvotrlng Ntan.de wet pij^pndfre gpnet^lpg 
Psyphiatrisciie Ziéjcénhgizèh (BOPZ), waaraan Ivioridri'aah aph Wettèlljk Wóèi 
hpudén, :z41'«tliwél nipï tjj.tfe Yperén zijn blnoenrd? t? v?twapHten we rWij?? «an 

Rabohariiï 

(BAN nr..NI.22RABO(l11S903784 
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de gemeertten. Voor regiogenjeenten Is )iet van belang hier snél via da VN9 
laridéliJkéfeSêlséHirtétaptlsète:^^^^ ' 

• Mondnaah KJ VerWécht da( ih de bëalfi peWde vafi ds trahMtlè, ar eyen .niindèr 
vraag 2al ii jri nëSf z*bi=é géSpéiilallseerde zSl'g, (+/- 8 rriHd). éh dat èf daarria 
juisit ééri-extrg yr^ag risar géspeoiallseérde jétigdhüip zgt komêii pmdat il léri 
ihèfèllingén dé "rnbëllijké p&llëntéh/geziririeh'', vitelke Bok' diitir i i in Voor dé 
éxploitatiè van zorginstellinger\, door wiljan schuiven om toch te kunnep Iften 
zien dat Z è het gped doën. De inslgllirigen zijn bèyréésd iJat ze' irt het'2°, WiiAt 
na d B transitie rnet "te zWare patiënten" zitten of dat man iDij de hiauwe 
zorginkoop, yanwgg? hét mindsre resullgai yan siippes JjiJ (lulpyerleriing. riat 
megrmeahioöé» döah.. 

« Er zijn zowei Igndèlijkals odl< regionaal geen diSidel|k basphreveh 
Uilgaiigsptrnterii4.v.tealltéit, vérafttvyaétdifig", oplè1aina''van hulpVéflBhers, 
aoadennlsgrlng/oridofzöèk eh i(ii?ppp. Qit zal (èiden tot een behöudendë 
bsdriitevPSfIng bij groteré Insteilingen en.tóhdüs 'leliJeritpt afstoting van 
Jéiigdzorg üif hét'fbfaal pakket Vah ééh Iristéliirtg. Ëën ander g é M g kan ziirt dat 
desplëidingen fplG^'^ psyphplppg:e,n P^ypliiateffefdwürien, WaardoorérnPg ' 
rfiëèi' kèriftls Véflörèrieaaf ën ëï WéciéföM êen teköiri kSh dhtstSah .a'ah,göêdè 
hulpverleners. (l,Jit onderzoek büjkt; dat goed gékwalifloserde hufpyerieiiers 
gbgdköp'ér wèrk;éfi;d^n miridét gél<Waiificéèrdéri). 

» Een aéJiémli5tiSp}),e,béZUirii3tng Vsh bljV; is, ?/»hilddéls.de kaSsSêhéafffisthpde 
zai ërtoe leldefi' dat dé Ztirg pver dé gehele breedte schrglpr wordt en er 
uité!r)d.9lijls Vppr;d.§-gêitia,ent9n,nladro.épönen5Ïs.qh vèél iiii.éer.l<psten zuilen 
óhtstaan; Kijk riaér hét th'óaël 'péffématkéh" ivaar Két'MIs Is gëfa'afï. 

• IJltganaspilrtt *art .cle trans'i^e.Was 'de zoïg; dlchfér bij höt'gézih éri in Wijiï té 
latèri plaaévindéri. Eeri kind/gézin, eeri plan. 
Vraag di^ we öri§ elélie.his^b_eé ga 
eetstóornis'in Spëët behandeld vi/ordeti ih het landelijk spëólalisfléch cëhtrum en 
yitidJ tegel i jkert i jd.hetf lQirr jn Roermprid dé bete'ridejjng •ïh,yt5,plaat3i Hoe 
voerjë 1 i<lha eéfl plan t i l t 
Voof ÜW regio préten wilj pefjaaf toch ovèr nieefderé tientallen zo niet 
honderden Kinderen die op dit rooment en straks oöksRëciallstisftrie 
béha'ndelitig ndai | hèbben-ëri danóoklh.eg redelijk didht bij sdhédl ërthuis. Hèt 
arrapgémept zal Idter in de ijitwerking hier eép 'êritwoord Qp fnPèléri kunneri 
geven. 
bs iristèlllriaéfi diè bij Irt ,dè Sttikkèh 'vah dé VI^Ö gehdémd ,Wordén als laridefke 
apeoiallsfisthè vóprzlerilngen zijn dit n§UwellJi;i8. Èr ontstaat dus,e,6n:gatVQ0t^ 
véél patiërtjërt öfédë Spéoïësfehézofa die ze ftó'aiè hébbafi hiel rfitérkühhèh 
krijgén omdat de, landelijke speoialiSlspfté Instellingen zegr snei vol zijten en de 
r^gidriaai, éri btsyélre^iohglé iriétëiiirtgëii ri,ief mëéj' B'ët .sfjéPlaÉtté 
hiogën/kurt'Hèn ültvpèi'eh, Hef érrahg'erti.êht laét hief ééh ohauidêlijkhéla 
bestaan .ddPr gëeti heldere tj itspr^en. tg dpëp, 

• In de an-angemenfen sla^t nergens een f5i.H.-|5ack-̂ ,5.fp?rJP i>pschr§v9n in geval 
dai pnverhpöptf#M<éh anders ipperi, feri^^^ 

Béste Marieke, Zo^ts" al SangégeVéh dit is éèp opsömnitng en 'ik heb begtJl? vo6ir.de 
sllu'atié.'W'aériri da gehiësftten ziöh beyiriden.' Ik vi^apg dus oók niet ora. nü Bst 
cdrtoept van hétarr^riaeméht a'an te>.assêti, Wé'zou ik Bet db prijs .sleiieri ais syè 
in aéri^ i jêtöékömèt bslrökkén kuhriêh b l i j » blj Mlddéïi-umbUrö. Dltöhidat»!) 
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denken dat we nog steeds gatnen hët beste Vüillen Vöor onze fflaatsdhafipii, 
(daatom doen vve dJt wei;k) en fiet Qpk ,niet anclers dan sanjsn ktlhnen dsen. 

lh dè bijlage stuur K de gegêvéhs, Se ültvrW?glijsteh diè we óók aah Bianca 
Vaessen ter infortnafe gé.?fwrd hél?i?e!i, Alsje nog yi;agen.hébt stel.ze gerust. 
Vla ntijn sédfètariaat heb jé ais hst |bëd Is a de namen van dë bontébtpêrs'dhén 
gekregen. Voor alle zekérheid hierbij ondergaande nog eens ds nam.en: 

» mw. Tonja M^mylssen, direoties^cretari? K&J/sgnipr beleidsmedewerker; 
• i=efef i^eliasefi, fcónoéfndirecrfeür Mondriaan i<indëren ën JeugdigêH/diré-ctéur 

jsep Kannerhuis ijmburs-

Rétêjjfiiéilssen, 
cog^rnpfeptéCir iviöridriaau Kinderén en Jétlgdigen 
dirécteur Leö. kannêrhuis Limburg 

Rabdtank 
[J.r...1.1.Sg.03.r»4 

IBAN nr. fc2RABOQ1199tt»84 
KvK 14068232 

Voor onza l3eIallngö\Jüólwaard8ri Vèrwijzén WPöar 

M u t s a e r s s t i c h t i n g 

fpitipleet m (jeiitgSlipxs 

M ÎI van:;Jgs Paters, bestuurssecretaris MtitSgersstlchting 
Véfionderii dqndét^ag 3 óktPbéf 2013 
Aanï 'Mériëke öpöstërtriatï' 
c c : Ingé vogels 
ÖhderWerp: Rèactie n;a.v. i:oncspt RTA Midden Limburg 

Aan de s^ekUè Rpermond 
t.a.v. Mafiete (fibpstemi'an 

Beste Marfékè, 

W/iJ hehbefi .veel Waarderlfiê vobr de mahler waatop de gemeenten in Noord- en Midden Wmburg; in 
veriiïnding met POs SÏs 2d,r|aahbtei)è.rs, proberèti het r ta Vótm te geVën, Een ingewikkeld riiaar 
uitdagend traject met nog steeds vele onduldelljkheden..^.pw.el voor jullie al? ons, hetgse.ntpt 
Uitdrukking kpwt In het RTA. Paragraaf 1 t/m 6 én de doof óhs Ingediende disclaimer spreken voor 
zich. Wij kunn?n pns om dis redenen op hpotdiljnèh vinden. In dit RTA. Echter een aantal 
oplfièrklngën, maarvooral vragen waarop wij (en moge.|iJi(jüille ook) nog geen antwoprd heppen, 
«Skpï) datwij npg gèen definitiëf ^bn^èht kiirinéh Bêvën. V̂ fe willèh daÜ óök het volgende aanjuliie 
voorleggen. 

• Het percentage van.|0?S, wordt genpejnd, maar vppr pns Is nog p(ia,uidelijk van wëlK budget 
c.q. bè|röflng ult|ëgaatï wordt..Bljvóótbéeld; hóe vvordt omgegaan Siëtautoporrié njlddeleh 
vati Jéj^rpylncié^Vindt^ 
gesproken dat rësldentielé hulp stèj^lèl biijft (nPtulen dsnkt'atilk (j,^'..^'3;(Ji^.l3), ̂ (|5:|e 80% 
zou dan gSan over aiiibüïant, deeltijd.éfi semiresidentieel? Het beiapgvan beppud Van dé 
beddencapaciteit kpihttnedé tot uitdrukking uit.he.l.feit liJat bijn^ 9fi% van de cliënten niet bij 
pns in bëfiandeli'ng zijh pp nfiom.ént.Va.n Ppnarn.ë en wij d£iarrn.ee èên '(bpven) .regiönsle 
funijtiéveryullëh. Eéh bBddehréduclIe ih ónze brgafiisatièjëidt dus tot potentiële prpbleman 
bij aji.é ge.ineent6n,-rn;alf bók bij,gnaèr6 ïprgaapbledéts dfe rékèhÊn ópeën 
verwijsmPgelIJkheld. 

• In d« ypprjopige VfJit-liJst (van JU,nl) i* Vooralsnog gé^h van de ynüiijrgse eéTnlegreerflé 
JGSzinsléllingen aangemerkt als iandelijise spedaitst. Gezien het onmiskenbare accent yan 
ëSh grppt déél vap pH îé SpeCî IjStisti'hé ^Wivitèitéh waar anderen dp ÏÈ'rugvaiiem^gaan wij 
ewan uit. tiat dit i-,ersteid Wordt .-tót dié tijd leVérl tfityppi- zowel de,|érfiëënten .als otis ëen 
afbreukrisico op ln dé behandeling van de petreffende cjiëntengroépen (denk aan BÖl'Z-
opnafnës, autisme^ eëtitoornissen, bë.gelelde omgarig blj vechtechtscheidingen, 
experi|s?centruB1 .h)iiS,êlljk gew,ë!d/iTiu1t!focusbena.dérlng, compjèxe fgultlprofalëfn 
bèhandellné ó.a.bij het Jonge klhd, zorg-onderwijsarrangementen etcetera). 

Alge»6« 
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Mail va'ï)! Jos Peters, béftuüfsseWëteris Miltsaefssllétitlng 
Verzoiidéi)! doriderflag 3 oljiÖËfer ïOlS 
Aafli, 'iSJarlejceëldosIgfrilan* 
qgVjngeVpgéls 
OAdèrWérp; Rèairtiéfiav concept RTA MIddën Umburg 

• Het vét Jotis op d,at pftdanlts itet fétt dat blj eëin Jeugdige In béel Ürtbfirg ëgfiïelfde 
zoriljélióèfte vlróndprsteid ten worden, opgrond Van gelljkjyaanjlge risicppföfielén ertpcji 
é^i'greotyëfsbKligetöris^^ mpètWpfdèn m tfezdrgkosteri gefjéWgdlgè. Kénnjefkend is 
dat d^ «utiregip fipsnljljmblffg roindar uitgeeft, een vericljfl van bjjria 2554' « e t Midiéb en; 
ëèii ndggi'oïér yerséhij ft 
W(i Yftgëil Pps pf dit komt tjporhét feit datin Npbfd-JJmb.'tifl de JGG? étt Jeu|d26f| a| ip 
grote male Integraal mat hët öljdeiTJ/ijs gsngebPcieh Wprdt Semeêfiten clie nièér gébfiijlt 
maken van dit irité|fale SahBód (tot du&èr'Vöóral In de subregio Noordïimburg) hebben ai 
jaren em sgbstantteêl iagerwrgcönsuWptiefiivëaü op ajie finshoierlngsVöfmën. Het lijkt öns 
goed om hleroverln gesprek-^e.gaan.. 

• Èr woj-dt ëen rëlsfie gelegd tüSseh.dé frittjeitóstën ;ën drSO^ blJ'dietbëhPüd. Echterïoal? 
Wij ai hébben aangegeven in onze disclaimer streven wiJ er oo1c naar deze zo beperkt 
mogelijk tè libtitJëft. Dit Is VDór öhZë Situatie mèt Offiè gëThl^grèerde Wè'fkWiJzë èrg 
athankèlllk vpn hóe dié gpi?'iBgevB^^^ 
op|ëléVerd en tiètwerkéri'in èen fiiS service concept bétekehidatingrf pen ip arnbuiant ppk 
igffèct hebfren; Pp.p,n?e flpëltf dé feB^^ 
met de schpiéH, Wij iietóèh Voor dé ifr|qt!ekp|te.h éèrder-alsen 1 ' raming aapgéièVerit tn éën 
diéi-lilroër; Pij éèn koitliig vah iQ% héi&én wij hu aéirtcllékosteh herberekend öp ïi tniljoep 
éuïp'ijitgasnde van jjê:(-sbhe!é t i j litii^ésiihgscómpgnéhtëh. 
vvij ijerwaciltén ;daj 'dèprfet XEC'tïoërfnönd :d gerpMide zofgkqslin iij iVilddenjUrÖbWg 
zïillén|,fnêmen,. ijaWsfn •wé:rèicënénel-öp dat om die reden dtt initiatief bud^^^^ 
géfeïiiïtést^wofiJt; 

f^étVrienMiJke. gi-óét 

mw. drs. Inge Vogels 

JMeriïoerisf/eAfinff 
Veb7p 

07732miS df077a2Ï7m 

berèlkbaarrrlgqriSgstmdonSefdgS S.OÖ-17.30 

Disclaimer frictiekosten Mutsaersstichting. 
De Mutsaersstichting is het eens met de visie dat friótiekosten zoveel mogelijk beperkt moeten 
worden. Of dit ook daadwerkelijk zo uitwerkt hangt van een aantai zaken af. 

• De Mutsaersstichting is een full sen/ice Centre. Dat wil zeggen dat alle vormen van zorg en 
hulpverlening In wisselende combinaties aangeboden worden, afhankelijk van wat er voor die 
betreffende cliënt en zijn systeem op dat moment nodig is. 

• De visie en ervaring zijn dat dit maakt dat de zorg optimaler (kennis op alle terreinen), 
effectiever (zorgpaden uit alle domeinen integraal op elkaar afgestemd) en efficiënter (geen 
doublures, gecombineerd gebruik van resources etcetera) ingericht en gegeven kan worden. 

• Doordat het totaie aanbod integraal aangeboden wordt en georganiseerd Is heeft ingreep 
ergens in de keten, of dit nu outreachend, ambulant, deeltijd of klinisch is direct een 
onevenredige impact op de totale keten. Zowel op niveau van huisvesting als personeel. Tav 
ICT leidt dit aan bovendien nauwelijks tot kostenreductie. 

• Deeltijd heeft een 1 op 1 relatie met B(S)0-V(S)0 samenwerkingspartners. Daar waar 
reductie piaats vindt binnen de deeltijd leidt dit onhenoepelijk ook tot probiemen voor deze 
samenwerkingspartners, waarmee we juist bezig zijn om vormen van passend onden/vijs te 
realiseren. 

• Indien het aantai bedden In de 24-uurs leefgroepen gereduceerd dient te worden, dan is de 
klinische capaciteit niet meer toereikend om als vangnet te kunnen fungeren. 

• De cliënten afkomstig uit Zuid Umburg die bij de Mutsaersstichting in behandeling worden 
genomen, hebben een complexe zorgvraag waardoor een Intensievere behandeiing 
noodzakelijk Is. De trajectprijs van verblijf (dag en 24-uurs) voor deze cliënten Is hiermee 
hoger dan voor de cliënten uit Noord en Midden Umburg. 

• Ten aanzien van frictiekosten is alleen gevraagd naar het deei dat niet nu ai door de 
Gemeentes gefinancierd wordt De WMO wordt dus buiten beschouwing gelaten. Toch heeft 
een ingreep in GGZ, JHV of AWBZ financiering ook Invloed op eventuele (on)mogel!ikheden 
van WMO behandeling. 

• Rotlef Is gevraagd de frictiekosten aan te geven in geval van 20% korting op de huidige 
productie zou plaats vinden en dan voornamelijk kijkend naar de JHV productie. De 
friotiei<ostenb6rekening wordt niet aangeleverd aangezien de uihnaag alleen gaat over de 
cliënten die op peildatum in behandeling zijn of op de wachtlijst staan. Er wordt inde uitvraag 
geen rekening gehouden met de verdere aanvraag voor nieuw in behandeiing te nemen 
cliënten. 

• Slechts een heel klein percentage van de Mutsaersstichting betreft zuiver JHVproductie. De 
rest betreft zuivere GGZ, dan wel een combinatie van GGZ en JHV, WMO of AWBZ. 

• in het bestuudijk akkoord met GGZ Nederiand -VWS/minister Schippers en de ziektekosten 
verzekeraars zijn een aantal afspraken gemaakt die voor de hele GGZ gelden en extra 
Investering, lees: tijd geld en energie, kosten. Een aantal zaken zal wellicht in 2015 anders 
lopen. Het optuigen van eerste lijn psychologie praktijken en hoofdbehandelaarschap, 
dwingen ons nu kosten te maken. Dit heeft Impact op eventuele frictiekosten. Aan de 
gemeenten is reeds de vraag gesteld hoe zij omgaan met het hoofdbehandelaarschap 
aangezien dit mede bepalend is voor de omvang van de frictiekosten. 

In de brief d.d. 15 Jull 2013 heeft M.T.A Goedhart, arts, bestuurder Mutsaersstichting, mede namens 
de heer P. Nelissen, Concerndireoteur Mondriaan Kinderen en Jeugdigen / Directeur Leo Kannerhuis 
Limburg wethouder Testroote - uitgaande van zijn uiteenlopende bestuurlijke rollen ln de transitie 
Jeugdzorg, lokaal, regionaal (centrumgemeente/regionaal kompas) en landelijk in VNG-verband -
verzocht om met spoed met de Mutsaersstlohting/Mondriaan/LKH in gesprek te gaan. In dit gesprek 
wil de Mutsaersstichting/Mondriaan/LKH met de wethouder de mogelijkheid onderzoeken van een 
overgangsperiode van tenminste drie jaar waarbij de gemeenten In Limburg kiezen voor één 
bovenregionaal transitiearrangement voor integrale trajecten jggz/ieugdzorg (in combinatie met 
ondenvijs) voor Noord- en Midden- en Zuid-Limburg, in de bijlagen van deze brief is uitgaande van de 
praktijken/aringen van de Mutsaers-stichting met geïntegreerd werken een beeld geschetst vanuit de 
huidige inkoop van de diverse financiers, waarbij wordt onderscheiden naar Integraal werken in één 
primair proces met de één systeem en één gezin aanpak in aanvulling op lokale en specialistische 
voorzieningen versus een verkavelde werkwijze. In het geval door gemeenten toch gekozen wordt 
voor een verkavelde Inkoop zal dit een zeer grote Impact hebben op de bedrijfsvoering en 
frictiekosten. 



A a n ; project leider transitie j eugdzorg Midden-Limburg 

Befreft: react ie op c o n c e p t regionaal Trans i t iear rangement Jeugdi iu lp Midden-Limburg 

Da tum: 3 oktober 2 0 1 3 

G e a c i i t e m e v r o u w C l o o s t e r m a n , 

D e g e m e e n t e n h e b b e n de opdracht d e fleugd)zorg In het overgangs jaa r 2 0 1 4 te cont inueren. 

Daar toe i s e e n c o n c e p t t ransi t iearrangement opgeste id . 

> P S W b e s c h o u w t het regionaal Trans i t iear rangement J e u g d h u l p Midden-Limburg a l s e e n 

gezamen l i j ke intentieverklaring e n onderschrijft d e intentie om d e z e transitie 

gezamenl i j k tof e e n g o e d e inde te b rengen . P S W stelt z i c h op a ls partner v a n de 

g e m e e n t e n in dit transitietraject e n z a l z o vee i a is mogeli jk en wensel i jk zi jn k e n n i s e n 

exper t ise i n z a k e d e doeigroep k inderen e n jongeren met e e n verstandel i jke h a n d i c a p 

Inbrengen. 

> G e z i e n d e ve le o n z e k e r h e d e n rondom wetgev ing , budget e n v o o n v a a r d e n , moeten wij 

o p m e r k e n dat d e m a t e waar in P S W d e zorg op e e n kwalitatief a a n v a a r d b a a r n iveau k a n 

cont inueren (paragraaf 6 .a R e g i o n a a l Transi t ie amangement ) , a f l i a n g t v a n het 

uiteindelijke budget dat b e s c h i k b a a r is voor d e z e zorg e n d e v o o r w a a r d e n die de 

versch i l l ende g e m e e n t e n h ieraan verb inden. 

> O n z e aanbeve l ing e n oproep is om tijdig d e verbinding te leggen met d e a n d e r e 

transit ies in het s o c i a l e - e n het j eugddomein , z o a i s d e transitie W m o , d e n ieuwe wet 

P a s s e n d Ondera / I js e n de transitie Participatiewet. Dit o m het ui tgangspunt E e n gez in > 

E e n plan in d e praktijk te kunnen rea l iseren . 

Mef vr iendel i jke groet. 

Mare v a n Ooi jen , bes tuurder P S W 

ZORGVERLENING mi ZOKOVESLENINC BV 
Wéfmri 'm^Mi 
6mUém Spitil|iStrJ*91». 

PosHlres toSttiïêÏ792, 
WsiJM" Néamwett 

RiliöliiUita WiMni 
K.vi(.üK ilbéSmi 

PCZrOROVERlENINO 
ZÜiDrÜtóWtóSV 
Wofobil • ' i)«^568S0 
Be:aèlc.en Poitadiés 
röiiiiiKtBaii,6i91lA Sctk 
aBNtiWfir:'si3ss9?b6 
i<.tti<-tir. mêsea 

Teléfbm 0485-523565 
BeiÉMïiiimlMstaiJres 
Sjjipt^tfaatéiSJf CK Stameer 
fiabóbafik-Tif. 14é863b62 

rKFp®ZpRflV!RlENlNC-PaZ.NL • WWW.ZpROyERlENlWO-PGẐ̂̂^ 

Betreft; Transi f ie-af fangement Jeugdzorg 

G e a c h t G o f e g e , 

Zorgver len ing-PGZ is a ls A W B Z e n zorgverzekeraars gecontracteerde partij voor 9 0 % actief binnen 
d e zorg e n ondersteuning voor Jongereri onder de 18 Jaar. Dat maakt datwIJ z e e r nauwgezet d e 
phtwikkelirigen rond dé transjtie e n transfdrmalle y a n de Jétrgdzorg In de regio volgen en w a a r nodig 
en zinvol, gptiéTdeêiriemen a a n hef üitwisseien van Ihifomiatlé e n data. 

Immers wij z ien e e n m e e r a a a r d e o m de zorg onder 1 finanoiering te brengen e n z ien e e n 
toegévoegde waarde o m d e ondersteuii ing vén j a n g e r s n , door irtformele netwerken, te versterken. D e 
ötgartisalfêi v a h zöi;g f n wélzij i i rónd dë.jönSëfë zpl strak? vanuit öeft artdër blikveld w ö f d é h ingeridht 
e n 2orgver )é i i tog-PeZ kan hiér e e n posifievB bijdrage ïn léveren, door ntet aifeen tè investeren In d e 
jongere zel f maar ook In d iens gezin en soc ia le omgeving. 

G è m e e n t e n staaft vbbr dé belangrijke taak ö m ondér grote finantaëlê dn)k e e n otigekende 
vèfahdér lng dóór tè voèrén. Daarbij mdéfeh geMééhtBh rëkéniffg houden nniëf hef totale véld waar in 
zowe l viljwilijgers a i s zorgprofesifot ials, kléine Ipkale aanbiédérs tót grole prpvlnoiaie aanbieders , , 
act ief z i jn. Uit fiet gegeven dat e r z o veel partijen zijn betrokken blj d e transitie, onder e e n dergelijke 
f inanciële druk, blijkt d e noodzaak hierin s n e l e ikaars taal te leren spreken e n e ikaars bijdrage a a n de 
uitkomst te leren k e n n e n . Da t Is e e n proces dat niet stopt bij het indienen v a n e e n transltle-
afrgngém'ént Inësr hlérhiëe "èigéhlljk pSsh'ëgpiïhën 1?. 2 ó r g y e r l é h i n g ' P G Z ™ | ztphhlërifi' qpstèlléh a l s 
e e n krit ische en betrokken aanb ieder die oog heeft vopi -de bredere maatschappéliji<e opdracht binnen 
d e J e u g d z o r g . VVe venvaphten hierin öök v a n geniéenlèh. Öaf 'éj ko s n e l a ls mogetijic duldélijkheld 
b ieden o n d e r welke condit ies e n met welké opdraoTii pariijefii in h s t veld a a n de s lag kunnen. DIf om 
d e kwal i te i ten continuïteit Iri d é onöérsfëtinlng aé i i J o i i p r e n e n hun gezin te borgen. Hopelijk biedt 
Hét trahsitlèléiTahgéfnén^^ hierin virédérprh é é h stükjé duidelijkheid, hbéwèl het hög iastig z a l zyti d è 

j u i # i . o < | c i j ü | | i ; ; ^ M 

Zorgver ien lng-PGZ staat In leder geval open y o o r het a d l e f a a n g a a n v a n de oammunioafle met 
g e m e e n t e n om z o blj te dragen a a n hef ë jagen v a n d e z e z e e r v e r g a a n d e verandering in het s te lse l 
v a n de Jeugdzorg . W e wet iser i ook u a l s ööl iege e n R a d e n In dit prppes veel vyijsheid toe. 

Metvr iendé ï i i kè töe t , 

Bes tuurder 

opiliBOTOTeenliomïttntBMaJevanwnnemfnqmwMlETihEtTOrlwmwnateiistenïynlaŵ ^̂  



Aan de gemeente Roermond , 
Ter attentie van Mw. M. i:ioosterman 
Projectleider transitie Jeugdzorg/ Beieidsmedewericer wslSjH'"»"-'' 
Postbus 900 I 
6040 AX Roermond 

Ref.: I^H/mwe/Gl Nr.: 130775 Betreft: inhoudeliji< reactie concept 
transitiearrangement 

Roermond, 8 oktober 2013 

Geachte mevrouw Cloosterman, 

Inhoudelijk stelt RiaggZuid K&I zich Coöperatief op, zoals wij ons ook getoond hebben 
in deze transitie tot op heden. 

U bent op de hoogte dat er ook zorgen zijn over de kennis en kunde omtrent JGGZ 
van de "nieuwe professionals" In de generalistenteams in ontwikkeling. Ook in 2014 
geldt: nog de oude wet - en regelgeving en moeten patiënten en hun ouders/gezinnen 
zich veilig door de RiaggZuid K&J behandeld kunnen voelen. Anderzijds moeten de 
professionals vanuit de huidige wet - en regelgeving kunnen handelen. Daar worden 
zij Immers door de inspectie aan get:oetst en kunnen zij in het kader van de wet BIS 
tuchtrechtelijk worden vervolgd. Denk ook aan de BOPZ. 

In het voorbereidingsjaar zulien we met inachtneming van deze aspecten maximaal 
trachten onze expertise in te brengen daar waar gevraagd (en betaald). 
Hou er aub ook rekening mee dat de hulsarts als verwijzer optreedt naar de JGGZ 
alsook kan de medisch specialist dat doen. 
In de nieuwe jeugdwet blijft de huisarts verwijzer en begrijp ik dat de gemeentes deze 
verwijzingen dienen te respecteren. Een algemene visie op gezonde ontwikkeling van 
kinderen en jeugdigen en hun gezinnen is onontbeerlijk. Deze visie zou onzes inziens 
een ontwikkelingspsychologisch perspectief moeten omvatten alsook een systemische 
visie én (neuro)biologlsche, kinder- en jeugdpsychiatrische én somatische 
perspectieven. Dat geeft richting denken wi j en geeft houvast voor de generalisten om 
te bepalen waar de expertise van de specialist nodig is. 

Dan zijn er vele onzekerheden waar we nu nog niet precies van weten hoe die 
uitpakken en waar we ons toe moeten gaan verhouden. Dat zullen we dan zien. De 
gespecialiseerde zorg is gebaat bIJ een goed functionerend voorliggend veld. Blj de 

riagg':'.:'' * riaggleudal • riaggroermond " riagg'.'t^nlo • riagg\A''.;fi'i t 

dagactiviteitencentra: dacriclr,. dacriH-'rnüMid. dac'.vesrt 

focaal ''•.•risrtisecentrun', :^i.if:smespectrü!!;s!0';;rniEsen 

É J I riaggzuid 

steeds kleiner wordende functie van Bureau Jeugdzorg ligt daar een zorgpunt en dient 
de capaciteit en expertise van de nieuwe generalisten teams op orde te komen. 
Laten we samen voortschrijden.... en af en toe een hobbel nemen. 

Verder merk lk nog op, zoals ook genoemd op de beleidsdag te Venlo, dat nergens 
vermelding is gemaakt van het bestuurlijk akkoord met de GGZ to t en met 2015. Voor 
zover wi j hebben kunnen lezen wordt in het Transitie Arrangement alleen gerekend 
met een afname van budget, 

In 2014 werken we graag samen verder aan een geslaagde overgang. 

Vertrouwende je hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

Vriendelijke groeten 

isfrice Hintzen 
8'nager Kinderen en Jeugd 

R^iaggZuld 

riaggscht • riaggleudal • riaggroermond • riaggvenlo • riaggweert ^ ^ ^ ' ^ 

dagactiviteitencentra: dacecht •dacraermond - dacweert 

focaal expertisecentrum autismespectrumstoornissen 



Marieke Cloosterman 

Van: Ruud van Roosmalen <r.vanroosmaIen@burovanroosmaIen.nI> 
Verzonden: dinsdag 1 olttober 201310:46 
Aan: Mariei<e Cioosterman 
Onderwerp: Re: Concept RTA Midden-Limburg 

B e s t e M a r i e k , 

A a n g a a n d e o n z e ci j fers lean i k i n ieder geva l n o g de toevoeging g e v e n dat, uitgaande v a n de genoemde 1,1 

m i l j o e n w e ongeveer 6 0 % n o d i g z u l l e n hebben o m de z o r g te l e v e r e n v o o r c l iënten die a l i n zorg z i j n e n de 

cl iënten op de -wachtli jst s taan. A n d e r e percentages v o l g e n hierui t e n geldt dat v a n ons budget ongeveer 

8 0 % n a a r p e r s o n e e l s k o s f e n gaat. 

V e r d e r e react ies . 

W i j h e b b e n geen i n v l o e d op afgeven v a n indicat ies e n meer o f m i n d e r ins t room, het z i j n de huisar tsen die 

naar ons v e r w i j z e n . 

I n he t v e r h a a l o v e r de toegang i n 2 0 1 5 w o r d e n de teams v a n general isten beschreven e n m i s i k de toegang 

v i a de huisar tsen. 

D o o r bezu in ig ingen i n de G G Z z i j n w i j inmiddels onze flexibele s c h i l a l k w i j t geraaktl 

I k m e e n dat i n v e r v o l g op het bestuur l i jk akkoord door bet rokken part i jen ( G G Z aanbieders, 

zorgverzekeraars , pat iëntenvertegenwoordiging e n min is ter ie V W S ) i s vasfee legd dat de ge lden v a n j e u g d 

G G Z die n a a r de gemeenten gaan geoormerkt worden . Z i j n j u l l i e H e r v a n op de hoogte? 

T o t z o v e r en m e t v r iende l i j ke groet, 

R o u d v a n R o o s m a l e n 

Dkeoteur /Psychotherapeut 

D i rec t i esecre ta iesse M a r i o n D r i e s s e n 

W i l l e m n S i n g e l 39 6041 H R R o e n n o n d T e l . 0475-325588 

m.driessen@,fai i rovanroosmalen.nl 

M a r i e k e C l o o s t e r m a n , 1-10-2013 9:12: 

Beste partners, 
Vorige weel< dinsdag 27 september zijn in Venio de concept Regionaal Transitiearrangementen (RTA's) van de 
regio's Noord- en Midden-Limburg toegelicht 
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hejpi ia voorutt 

S e m s e n t e Roernipnd 
T.a.v. itiêvrouw/tó. Cfodstênhan 
Postbus 900 
6t f4ÖAX R Ó E R M Ó N b 

Horn, ti7.'1,l?.2P13 

Kenmerk : VVycS-13W-d.2 

QbBlsctpersoón ; É . T h e u n i s s e n 
Bijiapep ; , 

Öhdenverp : C o n c e p t R T A Midden Limburg 

Bèstè mevrouw Clóostdfman, 

Nèar a&nièldihg van uW :é?11iaibgrbhf Vah' 1 Öktober'jl. betreffende het concopl R T A vobr 
Hiddé(i-Ümburg, lést, I k u weien dat het trarisltieairangérn'eilf bèf kenbaar is zpa ls het 
bëSpïtifcen is tijdehs da regio bijeenkóhisjéh. 

Nét ails u hebben Wijeer) aantai voorbehouden: 

» ZóröpónfiniJÏtéjtte.n alléèft worden aebpden Indien Rubfcön bestaarisrechl hééft, Hien/por 
is nodig: . . . 

O Duidelijkljeld over hoogte budget. Uit de Voórbehouden blj dit an-angêpient blijkt dat 

dit p a s feltelljk.duldelljk Is na dè.meipiróulairè 2014. 

O buldeikhelid omtrent de verantwpordelljkheid vogr de friotiekQsten. 

O Düidéiijkhéld öVer.lnkédpb'eléid In 2Ö15 en é^/èriiüélè tjl.eérjarjgè 

zótöartangérnénleh. 

• 13^ zorgoóntinuïtsil vpór cliënten binnen dé zorgvonri gezinshuis is langer dah een jaar.-
Veelal stromen b i i m e n binnen dezë zorgvorni p a s uit op i e jarige leeftijd 

• Frictiekosten zijrt netto. Hierbjj ls rekening gehouden mët alle maatregelen die de 

frlctlékóstefi nibétèfi b'èbérkéh (zie K P M S mpdél "béélïvindduUr") 

( g ) hio9rdk*ib|i.f (>V Si,£jokntj5r 
' êrgê .̂ ÊE23 ''•̂ ^ Diepen(J«telniat2 
èOBSAS.Höm 5922XV.Vm& 

1 v.'.v/itiib'corj-jei/gdóbrg.rl 
Babobjil«H«n|5S00S76 
IBAN: tiOiS ^BÓ 0119̂  bÓS70 
BIC:fïAB0NL2Ü 



. Fridieköstèn zijn allëen personeelslasten (geen kapitaalslastén) 

• Frictléköstèn hébbeti aliëéli bètréktóng éiJ,2Ó15 

Als de percentages in de diverse scenario's verder verlaagd worden in de opvolgende jaren 
gèMéfeert dét Hleuwé frWlekosten 

Ik vertrouw uliiermeë Voorlopig vbldóendé te hébbeti géTrifomiëè'rd. 

Mét vriéndelIjKa grppt. 

Marieice Cloosterman 

Van: Wloiff- Evers, M.H.IVI., de (Productmanager Integrale Zorg) <(i'IdeWolff®wgi.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 oktober 201316:47 
Aan: Marieke Cloosterman 
Onderwerp: concept transitiearrangement Midden-Limburg 

Beste mevrouw Cloostennan, hallo IViarieke, 

lk heb het concept transitieararrangement iVIldden-Umburg ontvangen en doorgenomen. Het is een mooie 
verwoording van datgene dat in verschillende bijeenifomsten Is besproken en de informatie die de gemeenten met 
ons gedeeld hebben. Het concept heeft daardoor geen verrassingen. Jammer Is wel dat de opgegeven cijfers vanuit 
de insteilingen hoger uitkomen dan het budget in de meicirculaire Z013. lk hoop van harte dat nader onderzoek en 
de Vektis-gegevens meer duidelijkheid scheppen in deze. Een opmerking is dat wij de producten MST en IVlDFT in 
onze cijfers hebben verwerkt, en dat momenteel nog een onderzoek vanuit VNG loopt of dit producten zijn die 
onder de landelijke afspraken gaan vallen. De uitkomst daan/an is nog niet bekend. 
Vincent van Gogh wil graag meebewegen in de hele transitie en wil zich inzetten om de transitie tot een goed 
resultaat te brengen. Zo zullen we 2014 gebruiken om ons aanbod voor jeugd meer af te stemmen op de wensen 
vanuit de maatschappij en de gemeenten. De contacten met de gemeenten, de pilots Generalisten en de 
georganiseerde bijeenkomst zijn daarbij een welkome ondersteuning en toetsing. 

IVIet vriendelijke groet, 

Marly de Wolff-Evers | Productmanager 1 Health Office 

Vincent van Gogh 
voor geestelijke gezondheidszorg 

Health Office 
Postbus S, 5S0O AA Venray | Bezoekadres; Stationsweg 46,5803 AC Venray 
(0478) 52 73 59 1 06 24356935 
mdewoIffjSJwgl.nl) www.wgi.nl 
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Marieke Cloosterman 

Van: Astrid Pistorius <;a.pistorius(a>virenzB.ni> 
Verzonden: dinsdag 8 oidober 201315:23 
Aan: Ivlarieice Cioosterman 
CC: Stijn van Geieuicen 
Onderwerp: reactie op TA Ivlidden-Umburg door Virenze 

Urgentie: Hoog 

Geachte mevrouw Cloosterman, beste lVlariel(e, 

De gegevens die u opgenomen heeft in hetTAover Virenze Idoppen met hetgeen ilc heb aangeleverd. 

Wat me opviel in het concept TA van Noord-Limburg was dat de bedragen die de instellingen nodig deni<en te 
hebben voor de zorg in 2015 enorm veel hoger zijn dan 
het beschikbare budget gebaseerd op de meicirculaire 2013. Hierop heb ik dan ook namens Virenze een reactie 
gestuurd. 
Ik vond de conclusie van Midden Limburg hieromtrent op blz 6 dat u nog nader onderzoek wenst te doen omtrent 
de aangeleverde cijfers dan ook een verstandige. 

Door de politleice tijdsdruk zijn mijns Inziens cijfers aangeleverd die niet aitijd consistent zijn, maw "we gaan appeis 
met peren vergelijlfen". 
Ik ben dan ook zeer benieuwd op welke wijze men het gat tussen beschikbaar geld en benodigd geld denkt te 
itunnen gaan dichten. 

We volgen dit proces dan ook met "gezonde" spanning... 

Dank u dat u alsnog vroeg om een reactie van onze organisatiel 

Met vriendelijke groet. 

Astrid Pistorius 
Assistent Controller 

r i l I II r 

^ 

Virenzé hoofdkantoor | Kasteelstrwt IS, 624?.ËA Rljijkhplt 
T 6 6 i ? j F 043^408 67 

• ï a.plstoriU5@)vIrenze.nl | W www.virenze.nl 

Van: Marieke Cloosterman [mailto:mariekecloosterman(airoermond.nl] 
Verzonden; vrijdag 4 oktober 2013 15:07 
Aan: Astrid Pistorius 
Onderwerp: RE: Concept RTA Midden-Limburg 

gemeente Roermond 

Geachte mevrouw Pistorlus, beste Astrid, 
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Marieke Cloosterman 

Van: Jose Dautzenberg <jdautzenberg@wsg.nu> 
Verzonden: maandag 7 oktober 2013 14:53 
Aan: Ivlarieke Cloosterman 
CC: Heidy Blankestijn; Rob Schuddemat; Femke Staelens 
Onderwerp; FW: Reactie Concept RTA regio Noord-Limburg - WSG 
Bijlagen: 2013_09_13_fricHekosten_wsg.per_reglo_obv_mo.pdf; Reactie Concept RTA regio 

Noord-Limburg.pdf 

Beste Marieke, 

zoals zojuist telefonisch besproken; 

de belde reacties op de RTA's Midden en Noord Limburg zijn door ons niet specifiek uitgewerkt, waarvoor onze 
oprechte excuses. Wij veri<eerden in de veronderstelling, dat deze ais 1 regio aangemerk zouden worden. 

ik heb voor beide RTA's al gezien, dat wij voor het gedwongen kader binnen LVB zijn opgenomen in de lijst 
LWi/zorgaanbieders. De opmerldng in beide brieven dat dit nog niet is geconstateerd kan dus geschrapt worden. 
Ook de opmerldng bij Midden Limburg overde beleidskaders en-plannen kunnen geschrapt worden, omdat dit slaat 
op Noord Limburg. 

Nogmaals excuses voor de verwarring. Wij hebben verder geen inhoudelijke input op de RTA's. 

Met vriendeiijice groet, 

José Dautzenberg 
Marketeer Transitie a.i. 
William Schrikker Groep 
Werkdagen ma-di-do 

Postbus 12685 M 0625466420 
IIDOAR Amsterdam 

E IdautzenbergfSwsg.nu 
I www.wllliamschrikkereroep.nl 

Van: Transitie 
V e m n d e n : 04 oktober 2013 12:01 
Aan: 'martlne.van.tuyn@venray.nl' 
Onderwerp: Reactie Concept RTA regio Noord-Umburg - WSG 

Geachte mevrouw van Tuyn, 

Bijgevoegd stuur lk u namens mevrouw H. Blankestijn, regiomanager Jeugdbescherming, een reactie op het concept 
RTA van uw regio. 

Bijgevoegd is ook een landelijk model frictiekosten waar in de brief naar wordt verwezen. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 
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Met vriendelijke groet, 

dhr. Job de Boer 
Service Team Transitie (STT) 
William Schrikker Groep 
Postbus 12685 
1100 AR Amsterdam 

T 088 52 60 00 0 
F 088 52 60 0 0 1 

E transitielSwsg.nu 
1 viAvw.williamschrikkergro6D.nl 

William Scl)ril<I<er Groep 

W : wwvf .wi l l iam5chr ikkerErQep.nl 

DISCLAIIVIER 

D e in format ie v e r z o n d e n m e t e -mai l ber ichten is ui ts lui tend b e s t e m d v o o r de g e a d r e s s e e r d e , indien u niet 

de g e a d r e s s e e r d e ben t dan is (a) openbaarmaldng , vermenigvuldig ing, verspre id ing e n / o f vers t rekk ing v a n 

d e z e Informat ie a a n d e r d e n , n ie t t o e g e s t a a n ; en (fa) w o r d t u v e r z o c h t de a fzender , de Wi l l iam Schr ikker 

G r o e p , daarvan op de hoogte t e brengen e n he t ber icht t e vern ie t igen . 

W e e s mi l ieu b e w u s t i Print d e z e mai l a l leen als het e c h t nodig is l 
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w t ) l iaTn S c h r i kfcer ® t o"̂  p -

Postbu! lléSs 
IWAHSreterjlam 

w .̂Will̂ mwÜrii!̂ fEroep,nl 

P e r mai l : 

Mérteffe'èlfioétei'ttian 

mariekdoostermanfS) roermond.ni 

öonrife poell 

g.ppell@weert.ril 

t i m tel: « . W i e t l / J b E O É / a r Amsterddm, 4 ok tebéf&ÓiS 

Bé}f?ft: Reaotié C o n f s p t R T A regio Middêft -ümbyrg 

GëéChte mévrouw Cloostennan en mevrouw Poel , 

Met d e z e brief Wiilen wij u bedankén voor het vëfeéhden van hél concept regionaal transitie 
an-ahgemèhl (BtA) :èh hét cJöhdejjt Bèleidskadèr Jeugdzorg. W ü hebben deze aandachtig 
ge lezen en willen graag rpageren op beide docum.?nten. 

ZprgconfinuïfBïl en zorginfrastructuur 
ln de toegezonden docurtienfeö wordt het congept beleidskader Voor de komende vier j aa t 
ytiörgelegd, i j jë l fiét daaraan gëköppelde ooHiSëpt R t A . Hierin ï i j f i W o r d e William Schr ikker 
ö r ö ë p (WSö)'Vööraisncjg gèëh btiVallèndhë'aën dp tè' nierkért. Dësönaahks fhakén wij g rasg 
van d ê .gelegenheid gébruik ohï öhzé doëlgroép èn expertise v a n p.nzg :prpfessrona|s onder 
de aandaoht.te brengen. Mët n a n i e d e d p e l g r o f p f e n i t m i n i r i i a M i a n J ^ ^ 
opgestelde dopunjenten. Wij b ledsn zorg vporótlders en kindöfëji: j f lët geri bëf>ërf3hg. D e 
doelgroep van de W s G kenmeiJd; z ich v a a k door e e n opeenstap i fng van problêmén, die 
ëëhidirecte l inkhiët de overige bMeidsteffeiiien klitinén hebbeh. Hiéfbij kan gédadhtwórden 
S a n d é W é t |as.sëha Ondervi/ijê 'éti flë Partiolp^tiéWét. O n z e 'Klhdeflfi é h öudèrS Hébben v^ak 
Htilp ë h stëüh hddi^ blj het zóekéft riaèr wérk, hét vervoer van ;pn naar sqhppl.en b^g^leiding 
bij wérk ën schodl . 

Jeug(lbescherming/Jeugareó!a.s^ering 
Ö p hét gebied v a i jeugdbésp'fiermlng en jeugdrediassenng zal dé regio Midden- Limburg, in 
bM bkrgahgs jaëP i iÓ iS , de n-.aairegelon afnetrien bii de g e c e r t K é é r d e Instëiiingë'n die op 
dat tnörr ienfae tópéfidë maatrégelen ültvdèfén, Na 2 0 1 5 zé l bldfiéri. hét véstgësfëlde 
béléidékêdérjaai^lijkè ééfi •üitvSënfigsiJiah WófSéri beëóhréven en komen e r (sub) regionale 
béléidsfjlanrieh. D e W S G la tért a l lé tijden bërejd ptti thee te dénkeri over dé Iriyuilinci Van hét 
bsjeld. 
Juist op het gebied van ouders én jeugdigen met een (lidhf) verstandelijke beperking (LVB) In 
hét dedwongeti' kaijor is h e t v a h g r i i ö t belang bm jja:ééende b é g e l e l f n g te biedéh, br t idét i i j 
Iri' dè ölfecté othSéVirig voW l/èêl B^aétschaïiijëlijkë pvériast kij'rinert èdtgéh. Zoai 'êÉékend 
hééft brigeveer 3 5 a 4 5 % Vari dé jë'üidigén binheh hef justitiële kader eén L V B . 

1 
DeWinim.Scïirif(kerCracciW5ci!twarmensen mcïccn tî ncSpapnJta baid[emhzencn(knlemnef)oa!z\\^ 

TJI vierié ap hèt srtiMik' van [flugdarg etii:han<l(capt<:nzorg.rot rfcWilam ScHr3<)<er Groep fcfjorön de zeif-tvidifie «î dcrdclen: 
jeugdbe«:hemiing.lcu2drcclïs!crinE.PIc?Ezprs dn een Experuseffaitrum, 
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T p e f i c W n g iBp BefèKêftiHg f r tc f teköstë i i Wi i i ïam Sclhnickéf G fbep 

fe WSG héëftyööf .öé bérekéning Vaii £iè.fricfiéi<6stên voör iaëjJirën ?015,2015 èn 
£0i7 gebruilcgemaakt van liet door PleXUs opgestelde njD.déi,, KPjVÏG Piexus 
beeft ait. njodei ln opgraèht ën lil sariièhWeTktog rtiët Jéugdzorg 'Né|#Mna ontwikkelt 
Hef fhödël gëéf inaéfit iri dé'te vefw/adhtéri friétiekósten vóór pèrséfiëél éri vastgoed. 
Waarbij onder {rictiek.ös'ten wordt verstaan dé ( t te betalen waotiïf éitfén, de 
Vér^gedlng viSöf Wötlzëttliig deelnariié aafi èên pensioenregèling, dé kosten als 
öéVolg van hét voprtjdig ppzeggep vso jiWUrporifpcten. 
.iiet.mpdsl gasit dit van de sî spraken die in aïigukus 2ÓIÖ lahdow de WW en binneft 
dë CAO Jèi3gdz6t;g géldéri. 

Het mpdei is öp prffanMtléniveau. Echtéf dë jeöÊdzorgregio's vftlöéri Veelal naar dé 
'friótiekosten voor hlin regio. Zodoende zijn de totale bérekende fr|étiekpsfen verdeelt 
pypr de regio's qnTtreij|t.de Ingesqhatte oJjij*t g p l i per regio. VVaafbij dus Voor 
.iédere règio dezéffdé 8lt|angspuhlèn wóMèti gèhanteerd. 
Let op: Iridién dé Völume Vgrandering in ,ijw rejio ander? zijn fan zullen oók de 
fflfiMesfëh sigygéi 

fte V\?§© is in haér bérekéning uitgégaati vén dé volgendé aéonaftiés: 
« Vdlunieverand.eji'ng ten opzichte vanSMfc 

2d15-/-1.Öli 
20lé -/- i55ii 
2017-/-28?» 

• Geert tarlefsvéraridéring voor de jaren 2015^2017 hiuv deTgguliere 
Rrijsconipéri,ŝ J3e fr i övérl̂ ^̂ ^ 

• Dé baéfiVindduurls voor'de ffjedewéfkeis jonger dgn 45 jaar gejijk a?in de 
GÖ.Scijfèns |012 op basis yan dé tofale wprklozê beroêpsbevöiktng. Vénaf 45 JSar 
liMtgegléri V^h IsMlagërê baanviridduü? danigëmlddél.d, Dit ivm'de verwachte 
arbeidsmatómslandigheden in de Jeugdzorg en de relatief zwsardél* belasting 
in deze sectól" 

• ypdr dg uitvoering van het sociaal plan ls uitgegaan van € S.OOÖ.per fte dat 
bovehtéilig ts, 

Öp de bijgeypegde psöih,a%. * het meiél .vindt u èëh faerëkénihfi nn de frfctiekoëtért 
péïJëSr op ba'Stë Vaî  b'bvë'fig'ëhóëHüdé iiit^angspuntenj wa?rb)j inzichMiiki,s 
gemaakt om tjdéVeerfté'é h'ë} hierbij baat'eri hééVfiél vastgiied èfi 6ïwri§é 
'friiS;léfesteh. 'tïaafitié'Sst:?i|ft öbk de'gêhéntëéfdé fié'rémetërs iöêgëVb'égd. 

In totaliteit komt Üiêl model uit op € 2.85ï.dft0 aan frictiekostén vöor de periods 
2015-2017. 

Noot: 
Ééri 'a'afilal rë^iö'é'hèbbên al éen UitViSag gédaan omtrent jÜ? ffiOfiekpstBri voordat dit 
njódël bntwikkélÉ Öm toch aan dé vraag ts ktiriheh voldöêii ttêëft dé WSG toert 
.ééff éerivbudig WbMbntW'lkkelt waarbij :Sén garinémë was gêdaah oji. dè 
waohtgeldkosten perlte. Na invulling vgn dlt;niodei biijken dé gentlddelde 
wachtgeldkosten laöej- dan ln 1° instantie was 'ingesdbai 

WSG, 13 September i?0l3 
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Maastricht, 17 olctober 2013 

Aan Midden —Limburgse gemeenten 

Betreft Concept- Transitiearrangemènt 2015 

T.n.v. Mariel<e Cloosterman 

In afwachting van een reactie verblijf ik. 

Geachte Mw.Cloosterman, Beste Marieke, 

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om alsnog te reageren op het concept transitie 
arrangement, dat we recent hebben ontvangen . 

Met vriendelijke groet. 

Anja Pijls 

We maken de volgende voorbehouden: 
Raad van Bestuur, 

We kunnen alleen dan de garantie op zorg continuïteit bieden als 
XONAR 

• er duidelijkheid Is over de hoogte van het budget. Dit wordt immers pas feitelijk duidelijk 
na de melcirculaire 2014. 

• er duidelijkheid ontstaat over de verantwoordelijkheid van de fnctiekosten. Het spreekt 
voor zich dat XONAR maximaal maatregelen heeft getroffen om deze te minimaliseren en 
hier onverminderd op zal blijven inzetten. 

• er duidelijkheid ontstaat over het Inkoopbeleid In 2015 en verder. Zonder enig perspectief 
kan een organisatie niet zonder onaanvaardbare risico's transformeren. 

• De wijze van financiering aansluit bij onze meerjaren liquiditeitsbehoefte 

We benadrukken dat er een kans ligt om een lokaal ondersteuningsstelsel te bouwen dat minder 
versnipperd en minder bureaucratisch Is en dat uitgaat van wat burgers en hun omgeving zelf 
kunnen. Participatie is daarbij het sleutelwoord. Wij onderschrijven als XONAR dit gedachtegoed en 
zetten ons In om door transformatie de transitie mede succesvol te maken. Onze visie hebben wij 
verwoord in het document "XONAR innoveert" en wij zijn daarbij bereid tot samenwerking en 
kostenbeheersing. 

We maken ons echter grote zorgen over het tempo, de bereidheid van mogelijke partners ln de 
keten om daadwerkelijk samen te werken, de onduidelijkheid over financiering op de lange termijn 
en de consequenties van de gemaakte keuzes In het TA voor kinderen , jeugdigen en hun gezinnen 
met emstige opgroei, opvoed en geweldproblemen. Een verandering in bedrijfsvoering bij zoveel 
onzekerheid laten plaatsvinden, terwijl garantie van zorgcontinuïteit gevraagd wordt brengt ons in 
een spagaat. Deze spagaat, die wij ook breder In het veld waarnemen, leidt tot grote 
maatschappelijke onrust en uiteindelijk tot grote maatschappelijke kosten. 

We zijn uiteraard bereid met u verder in gesprek te gaan. 

Met vriendelijke groet, 

Anja PIjls 

Raad van Bestuur 

Xonar 



Marieke Cloosterman 

Van: Gillis-Harbers, Angélique <Angelique.GilIis@vgz.nl> 
Verzonden; zaterdag 5 olctober 201313:23 
Aan; Marieke Cloostennan 
CC; Drossaert, Désirée 
Onderwerp: FÏE: Concept RTA Midden-Limburg 

Beste IVlarieke, 

Jullie hebben een ambitieus en volledig plan opgeleverd. Ik heb daar vi;elnig aan toe te voegen, We zijn en blijven 
vooralsnog afhankelijk van de keuzes die in Den Haag gemaakt gaan WJorden In de komende maanden, maar wat wel 
duidelijk in de stukken van Jullie omschreven Is, Is het feit dat samenwerking verzekeraar en gemeenten van 
onontbeeriijk belang is. Die aanzet zit er goed in geborgd. 

We zullen met elkaar 2014 moeten benutten om vanuit inhoud te kijken hoe instroom wordt verminderd, en door-, 
en uitstroom wordt bevorderd, naast het afbouwen van Intramurale capacteit en opbouw van ambulante zorg. 

De zorgkantoren Coöperatie VGZ dragen niet blj aan frictiekosten voor aanbieders, dit Is een besluit wat op 
management niveau reeds eerder Is vastgesteld. De aanbieders zijn zelfverantwoordelijk voor het dragen van 
frictiekosten (dit stellen JUIIIB ook terecht in de RTA documenten). 
Het gros van de aanbieders hebben ook behoorlijke reserves (Reserve Aanvaardbare Kosten, ofwel RAK) op de plank 
liggen, welke nog steeds gemeenschappelijke AWBZ middelen zijn, en waarvoor aanbieders maatschappelijke ' 
verantwoordelijkheid hebben. 

Het is niet toegestaan vanuit Nza om AWBZ middelen aan te wenden voor frictiekosten, de middelen zijn bedoeld 
voor het bekostigen van zorg. Wij worden als zorgkantoren hier ookop getoetst. 

Waar we uiteraard wel naar kunnen kijken zijn de doublures en hiaten tussen de AWBZ en Wmo, die 
gezamenlijkheid levert naar mijn verwachting ook al veel op. 

Met vriendelijke groet, 

Angélique Gillis-Harbers 
Zorginkoper AWBZ 

Regio's Noord- en Midden-Umburg en Nijmegen 
Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

Kennedyplein 30015611 ZV j Eindhoven 
Postbus 6201S600 AP | Eindhoven 
040-297 5255 | 06-81306228 
anaeliau6.aIIll5iavoz.nI [ www.vqz-zorakanloren.nl 

Van: Marieke Cloosterman [mailto:marIekecloosterman@roermond.nl] 
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2013 17:00 
Aan: Glllls-Harbers, Angélique 
Onderwerp: RE: Concept RTA Midden-Limburg 

1 

Marieke Cloosterman 

Van: Franken, José <Jose.franken@>cr.nl> 
Verzonden: woensdag 2 oktober 2013 9:16 
Aan: 'marieke.cloostermania)roermond.nl' 
Onderwerp: FW: Concept RTA Midden-limburg 
Bijlagen: Concept regionaal TransitlearrangementML30-9-2013.doc 

Beste Marieke, een nieuwe poging. 
Het e-maiiadres klopte niet. 

met vriendelijke groeten, 

mw drs J.LM. (José) Franken 
Senior Beleidsmedewerker sector Gehandicaptenzorg 
CZ zoipkantoren 
tel: (0113) 274525 
fax:(0113)274534 
Jose.frankenia!cz.nl 

website: http://www.cz.nlfeorakantoor 

Dank aan het mlltau voordaf u daze e-mafl prtnl. 

Van: Franken, José 
Verzonden: woensdag 2 oktober 2013 09:15 
Aan: 'marleke.cloosterman@roermond.nl' 
CC: Loo, Daphne van der 
Onderwerp: FW: Concept RTA Midden-Umburg 

Beste Marieke, 

Bijgaand de reactie vanuit CZ, waarbij een aantal opmerkingen In de tekst is geplaatst 

Campllmenten voor de notitie, helder weergegeven wat de voornemens voor transitiejaar 2015 zijn. 
Op dit moment heb lk nog niet helder hos we de afspraken tussen gemeenten en CZ nader kunnen oonorstissren op 
de aspecten van de vermindering van de instroom en de frictiekosten. 
Midden Limburg zal voor de AW/BZ met name met zorgkantoor VGZ de afspraken maken, immers 02 heeft de 
concessie voor hst zorgkantoor Zuid Limburg. 

In algemene zin kan gesteld worden dat de besluitvorming van de staatssecretaris van VWS (zie brief d.d. 25 april 
2013) een behoorlijke impact heeft op de cliënten die een AWBZ Indioatis hebben en AWBZ zorg hebben. 
Daarnaast zijn er ontwikkelingen die verders extramuralisering stimuleren, afbouw van klinische capaciteit afdwingen 
en meer vragen van de cliënt zelf en zijn/haar netwerk. 
De consequenties van die maatregelen zullen groot zijn en bezien dient ts worden hoe we In gezamenlijkheid hier zo 
goed mogelijk afstemming in kunnen zoeken. 

Succes met de verwerking van de reacties en als er vragen zijn, hoor ik het graag, 

met vriendelijke groeten. 

1 



Gemeente Roermond 

Mevrouw M. Smitsmans-Burhenne 

Postbus 900 

6040 AX ROERIVIOND 

Cluster 

Faxnummer 

Ons kenmerk 

Bijlage(n) 

BC 

(043) 389 79 78 

Uw kenmerk 

Maastricht 

Behandeld 

Doorkiesnummer 

P.H.J.M. Boonen 

(043) 389 71 17 

2013/UIT/55114 

29 oktober 2013 

Onderwerp: 

Reactie op concept-transitiearrangement Midden-Limburg d.d. 9 oktober 2013 

Geachte mevrouw Smitsmans, 

Bij briefvan 10 oktober 2013 (door ons ontvangen op 23 oktober 2013) heeft u ons het gezamenlijke 

concept-transitiearrangement jeugdzorg van de zeven gemeenten in Midden-Limburg aangeboden. U 

verzoekt ons om een reactie op het document. Het streven naar bestuurlijk draagvlak voor de 

transitiearrangementen van de huidige financiers van jeugdzorg en de huidige jeugdzorginstellingen, is 

een van de afspraken die Rijk, IPO en VNG op 25 juni 2013 met elkaar hebben gemaakt. Over dit 

draagvlak wordt in de afspraken aangegeven: "Het verdient aanbeveling het draagvlak voor het 

arrangement waartoe het overleg heeft geleid, op te nemen in het arrangement". 

Onze reactie wordt ingegeven vanuit onze positie als huidige financier van jeugdzorg. Vanuit die positie 

hebben wij ons gecommitteerd aan de afspraken die op 25 juni 2013 landelijk zijn gemaakt. Die houden 

in dat kinderen en jongeren die op basis van de Wet op de jeugdzorg in 2014 (provinciaal gefinancierde) 

jeugdzorg ontvangen die ook na 1 januari 2015 moet kunnen voortzetten bij de zorgaanbieder die hen 

voor 1 januari 2015 jeugdzorg bood. Onze verantwoordelijkheid hiervoor hebben wij - mede op verzoek 

van Provinciale Staten - verankerd in het Beleidskader Jeugdzorg Limburg 2013-2016: 'Voorde jeugd, 

met de jeugdl'. Daarin wordt op pagina 27 aangegeven dat wij het van belang vinden dat de continuïteit 

van de uitvoering van zorg wordt gegarandeerd bij die jeugdigen die op het moment dat de jeugdzorg aan 

gemeenten wordt overgedragen nog in jeugdzorg zijn. 

Wij geven op drie onderdelen een reactie: 
Algemene bevindingen. 

Proces. 

Inhoud. 

Bezoekadres: 
Limburglaan 10 
NL-6229 GA Maastricht 

Postbus 5700 
NL-6202 MA Maastricht 
postbus@prvlimburg.nl 

Tel + 31 (0)43 389 99 99 IBAN-nummer: Bereikbaar via: 
Fax + 31 (0)43 361 80 99 NL08IRABO0132575728 Lijn 1 (richting De Heeg) 
www.limburg.ni BIC-code: RAB0NL2U 



Afsluitend gaan wij op een aantal overige aspecten in. 

Aigemene bevindingen 

Mede op basis van onze ambtelijl<e betrokl<enheid bij de totstandkoming van uw transitiearrangement 

constateren wij dat in een relatief korte periode in uw regio veel is gebeurd. De vraag naar de invulling 

van continuïteit van jeugdzorg vanaf 2015 voor jeugdigen die vóór 2015 jeugdzorg ontvangen, is door u 

consciëntieus en betrokken opgepakt. 

Uw transitiearrangement - zo geeft u aan - is vooral een document waarin intenties worden uitgesproken 

dat voldoende basis moet bieden "om verder te kunnen in 2015". Daarnaast zullen de intenties in de loop 

van 2014 samen met de jeugdzorginstellingen moeten worden uitgewerkt en geconcretiseerd. 

Het transitiearrangement is vooral een intentioneel document op hoofdlijnen. Daarvoor is een aantal 

redenen, zoals: 

De meicirculaire van 2013 biedt onvoldoende basis om zekerheid te krijgen over de hoogte van het 

budget dat de gemeenten in Midden-Limburg vanaf 2015 beschikbaar krijgen. Niet duidelijk is van 

welk bedrag voor de uitvoering van de jeugdzorg moet worden uitgegaan op het moment dat u 

hiervoor verantwoordelijk wordt. De meicirculaire 2014 moet die duidelijkheid wel geven. 

De kwaliteit, reikwijdte en aard van de gegevens die de jeugdzorginstellingen naar aanleiding van uw 

uitvraag hebben verstrekt is verschillend omdat definities van zorgproducten en zorgvormen - mede 

vanuit verschillende wet- en regelgeving - niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Dat is noch aan u noch 

aan de jeugdzorginstellingen te wijten. 

Er is geen duidelijkheid over het deel van het budget dat moet worden gereserveerd voor functies 

die deel uitmaken van het landelijk transitiearrangement. Daarom heeft u in uw transitiearrangement 

een aanname opgenomen. 

Wij constateren dat deze onduidelijkheden vooral op landelijk niveau moeten worden opgelost. U bent 

niet in staat gesteld de jeugdzorginstellingen de door hen gevraagde duidelijkheid te geven. Door de 

onduidelijkheden is het transitiearrangement minder concreet en robuust als aanvankelijk beoogd. 

Kijkend naar de brief die de staatssecretarissen van VWS en van Veiligheid en Justitie op 26 juni 2013 

aan de Tweede Kamer hebben gestuurd over het kader dat de landelijke Transitiecommissie 

Stelselherziening Jeugdzorg zal hanteren bij de toetsing van de transitiearrangementen, verdient het 

aanbeveling deze constatering uitdrukkelijk op te nemen. 

Proces 

Wij constateren dat u de jeugdzorginstellingen nauw heeft betrokken bij het transitiearrangement. De 

provinciaal gefinancierde jeugdzorginstellingen bevestigen dit in de contacten die wij met hen hebben. 

Deze betrokkenheid wordt - zo blijkt uit de reacties - gewaardeerd. Ook wij waarderen de wijze waarop u 

deze betrokkenheid heeft vormgegeven. Dit is gebeurd in overeenstemming met de afspraken die 

hierover op 25 juni 2013 door IPO en VNG met het Rijk zijn gemaakt. De betrokkenheid neemt overigens 

niet weg dat de huidige financiers van jeugdzorg en de jeugdzorginstellingen een eigen 

verantwoordelijkheid behouden bij het beoordelen van het uiteindelijk tot stand gebrachte 

transitiearrangement. 

Uw inzet om de jeugdzorginstellingen nauw bij het opstellen van het transitiearrangement te betrekken, 

heeft op andere onderdelen van het transitieproces een goede invloed gehad. Zo is het contact tussen 
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huidige en toel<omstige financiers van jeugdzorg en de jeugdzorginstellingen geïntensiveerd, wat een 

positieve weerslag heeft op ell<aars l<ennis en kunde. Ook is er nog meer de overtuiging ontstaan dat alle 

partijen zich inzetten vanuit het belang van kinderen en jeugdigen. De onderscheiden 

verantwoordelijkheden die iedereen in dit proces heeft, kan ertoe leiden dat partijen verschillende keuzes 

maken. Dat u als gemeenten bij het maken van keuzes vanaf 2015 (en vooruitlopend daarop ook in de 

voorbereiding) het primaat heeft, staat daarbij buiten kijf. 

Inhoud 

Vanuit onze positie als huidige financier van jeugdzorg, vanuit onze verantwoordelijkheid om de 

continuïteit van jeugdzorg voor kinderen die in 2014 nog onder de provinciaal gefinancierde jeugdzorg 

vallen in 2015 maximaal te garanderen^ en vanuit onze (maatschappelijke) opdracht frictiekosten zoveel 

mogelijk te voorkomen, maken wij vier kanttekeningen bij uw transitiearrangement. Wij doen dat met in 

acht name van de waardering voor het proces die wij hiervoor hebben uitgesproken. 

1. 

U kiest voor het beschikbaar stellen van 80% van het budget dat in de meicirculaire 2014 voor u 

beschikbaar komt. De structurele korting van 4% die de rijksoverheid vanaf 2015 op de jeugdzorg 

toepast, is hierin verdisconteert. Dit budget is beschikbaar voor jeugdigen aan wie vanaf 2015 continuïteit 

van zorg moet worden geboden én voor jeugdigen die in 2015 voor het eerst een beroep op jeugdzorg 

doen. Uw keuze betekent een structurele bezuiniging van 20% op de huidige budgetten van de 

jeugdzorginstellingen. Die bezuiniging dient in een periode van één jaar (2014) te worden voorbereid, 

terwijl - anders dan intentioneel - niet duidelijk wordt welke jeugdzorgaanbieders u voor 'nieuwe' 

jeugdzorgvragen contracteert of subsidieert. U geeft aan dat die keuze in de loop van volgend jaar te 

maken (zie ook ad 3.). Deze keuze genereert extra frictiekosten. De structurele bezuiniging die de 

rijksoverheid vervolgens in de jaren 2016 en 2017 (in een structurele omvang van 15%, naar de huidige 

stand van zaken gefaseerd in de percentages 10 en 15%) op het jeugdzorgbudget toepast, is daarin niet 

meegenomen en zal in de jaren daarna alsnog moeten worden gerealiseerd^ 

2. 

Het transitiearrangement geeft aan dat huidige jeugdzorginstellingen vanaf 2015 continuïteit van 

jeugdzorg dienen te bieden aan jeugdigen die op 1 januari 2015 jeugdzorg ontvangen. Hiervoor zullen de 

jeugdzorginstellingen die het betreft een deel van het beschikbare budget van 80% ontvangen. Het 

transitiearrangement geeft geen antwoord op de vraag welk deel van het budget dit is, anders dan dat 

instellingen daarover zelf prognoses hebben aangeleverd op basis van een aantal scenario's. De 

betekenis van deze prognoses wordt in het transitiearrangement niet geduid in termen van garanties voor 

het beschikbaar te stellen budget. 

3. 

Uw transitiearrangement is niet duidelijk over het onderdeel 'nieuwe' jeugdigen dat vanaf 2015 een 

beroep op jeugdzorg doet. Dat is ook niet primair de intentie van het transitiearrangement. De vraag naar 

1 Vanuit de afspral<en d.d. 25 juni 2013 van Rijl<, IPO en VNG. 
2 De structurele bezuiniging op de doeluitkering jeugdzorg van 20% waarmee wij in 2011 zijn geconfronteerd, hebben wij gefaseerd 
over een periode van drie jaar gerealiseerd. De gefaseerde implementatie van deze bezuiniging heeft destijds een positieve invloed 
gehad op de hoogte van de frictiekosten. 
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het beschikbare budget voor 'nieuwe' jeugdigen kan echter niet los gezien worden van de mogelijkheden 

bij jeugdzorginsteliingen om 'bestaande' jeugdigen vanaf 2015 continuïteit van jeugdzorg te bieden. 

Uw transitiearrangement spreekt de intentie uit dat 80% van het budget bij bestaande 

jeugdzorgaanbieders wordt ingezet. Zekerheid daarover, zekerheid over de vraag welke 

jeugdzorgaanbieders dat zullen zijn en zekerheid over het deel van het 80% dat jeugdzorginstellingen 

voor 'nieuwe' jeugdigen zullen ontvangen, zal niet eerder dan in de loop van 2014 worden gegeven. 

Daarmee is los van de intentie niet duidelijk of dit de jeugdzorgaanbieders zijn die tevens de opdracht 

hebben om continuïteit van jeugdzorg te bieden. Aanbieders die alleen budget krijgen om continuïteit van 

jeugdzorg te garanderen voor 'bestaande'jeugdigen, zullen daaraan geen gevolg kunnen geven omdat 

zij onvoldoende budget krijgen om de voor continuïteit van zorg noodzakelijk te realiseren infrastructuur 

'in de lucht' te houden. Dit heeft consequenties voor de continuïteit van jeugdzorg aan individuele 

jeugdigen. Dit kan ook extra frictiekosten genereren. 

4. 

Het landelijk afsprakenkader van 25 juni 2013 geeft aan dat het transitiearrangement een inventarisatie 

bevat van de frictiekosten. In dat kader dienen jeugdzorginstellingen aan te geven "welke frictiekosten zij 

verwachten op basis van de door de gemeenten aangegeven plannen over zorginkoop per 1 januari 

2015". 

Wij constateren dat het transitiearrangement niet aan deze voorwaarde voldoet, omdat vooralsnog door u 

- anders dan intentioneel - geen keuzes zijn gemaakt over de zorginkoop respectievelijk subsidiëring van 

zorg voor 'nieuwe' jeugdigen die vanaf 1 januari 2015 een beroep doen op jeugdzorg. Dit geldt overigens 

ook voor de landelijke afspraak dat het transitiearrangement afspraken bevat voor (continuïteit van) 

jeugdzorg "op bovenregionaal en landelijk niveau". 

Zoals wij eerder in onze reactie hebben aangegeven, liggen hieraan ook onduidelijkheden op landelijk 

niveau ten grondslag. Wij vinden het opportuun dit zelf te constateren in plaats van deze constatering 

over te laten aan de landelijke Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg die uw 

transitiearrangement immers vanuit het landelijke afsprakenkader van 25 juni 2013 zal beoordelen. 

Overigens achten wij ons geenszins gebonden aan het financieren van frictiekosten omdat ze voor een 

groot deel voortkomen uit keuzen die gemeenten maken. 

Overige aspecten 

Graag maken wij nog drie opmerkingen waaraan wat ons betreft - achteraf geredeneerd - onvoldoende 

aandacht is besteed in het afsprakenkader dat op 25 juni 2013 landelijk ook door ons is vastgesteld: 
1. Het verblijf van jeugdigen in pleegzorg is een substantieel deel van de huidige jeugdzorg. Jeugdigen 

kunnen jarenlang (maximaal achttien jaar) in een pleeggezin verblijven. Pleegzorg is verankerd in de 
nieuwe Jeugdwet. Ook voor jeugdigen die voor 1 januari 2015 in een pleeggezin wonen, voorziet het 
afsprakenkader van 25 juni 2013 in continuïteit van jeugdzorg. Gelet op de duur van een verblijf in 
een pleeggezin is wat ons betreft expliciete aandacht nodig voor de positie van pleegkinderen en 
pleeggezinnen na het eerste transitiejaar. 
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2. Een specifieke variant van pleegzorg zijn gezinshuizen. Deze werkvorm biedt een duur van 
jeugdzorg die verder reikt dan de landelijke afspraak van 25 juni 2013 over continuïteit van 
jeugdzorg. In die afspraak wordt continuïteit van jeugdzorg geboden voor het eerste transitiejaar, 
terwijl de duur van verblijf in gezinshuizen het eerste transitiejaar ruimschoots kan overstijgen. 

3. De voogdijmaatregel van jeugdbescherming kan de periode van maximaal één jaar waarin 
continuïteit van jeugdzorg moet worden geboden, overstijgen. Juist deze jeugdigen zijn kwetsbaar. 
Voor hen dient continuïteit van jeugdzorg te worden geboden die verder gaat dan het eerste 
transitiejaar. 

Het is onze intentie om met deze reactie op uw transitiearrangement een positieve bijdrage te leveren 

aan uw voorbereidingen om de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de huidige financiers van 

jeugdzorg over te nemen. Wij hopen oprecht daarin geslaagd te zijn. Vanuit de ambities in het 

Beleidskader Jeugdzorg Limburg 2013-2016: 'Voorde jeugd, met de jeugd!' zijn wij bereid u in uw 

voorbereidingen te ondersteunen. 

Een afschrift van deze brief hebben wij toegestuurd aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders 

in de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Weert en de 

raden van bestuur van de provinciaal gefinancierd jeugdzorginstellingen. 

Gedeputeerde Staten van Limburg, 
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Geachte mevrouw Cloosterman, 

In verband met de overheveling van de financiering en bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de jeugd-GGZ van de Zorgverzekeringswet en GGZ-
instellingen naar de gemeenten, bij deze ons voorstel voor een 
transitiearrangement voor de regio Midden Limburg. 

Zoals het overzicht laat zien, is het budget 2012 voor de regio Midden Limburg 
€ 279.772. 

Op basis van de in de Handreiking regionale transitiearrangementen vermelde 
efficiencykorting van 4% zouden wij akkoord gaan met een budget van 
€ 270.000,- voor het jaar 2015. Met dit budget zullen we een efficiencyslag 
maken en toch kunnen blijven voldoen aan onze zorgplicht bij kinderen en 
jeugdigen in de regio die psychiatrische behandeling nodig hebben. Hierbij is 
essentieel te vermelden dat we een regiofunctie bekleden m.b.t. het leveren van 
crisisdient buiten kantoortijden. Dit maakt dat wij onze organisatie anders 
dienen In te richten dan collega GGZ-instellingen zonder regionale 
crisidienstfunctie. 

Graag zouden we met u in gesprek willen om dit voorstel definitief te maken. 

Met vriendelijke groet, 

drs. Th.W.A. Prudon 
Manager a.i. Orbis GGZ 

M.D.Hl QfoëtTz MSc 
Unitmanager Orbis GGZ Kinderen en Jeugdigen 

stichting Orbis Medisch en Zorgconcern • KvK 41071295 
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