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Regionaal Transitiearrangement (RTA) Jeugdhulp Midden-Limburg (ML). 
09-10-2013 

 

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  

Gemeente Leudal (MLW) Wethouder J. van der Stappen  

Gemeente Maasgouw (MLO) Wethouder J. Smeets  

Gemeente Nederweert (MLW) Wethouder M. Frenken  

Gemeente Roerdalen (MLO) Wethouder Ramakers  

Gemeente Roermond (MLO) Wethouder M. Smitsmans  

Gemeente Weert (MLW) Wethouder H. Coolen  

 

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

regio’s in de provincie Limburg gehanteerd: 

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 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 

                                                      
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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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.  

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. 
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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 zit. 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. Overzicht betrokken/ benaderde partners (20% die naar verwachting 80 % in beeld heeft).  
 

Naam Jeugdhulpvorm 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 I. Vogels 
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 I. 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 
 
 
 
 
b. Overzicht financiers 
Financier Contactpersoon  
Provincie Limburg P. Boonen, A. Janssen, H. Hamelers 
VGZ A. Gillis 
CZ D. van der Loo, J. Franken 
Rijk Nog geen contactpersoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. Overzicht partners die ons bereikt hebben van buiten regio ML tot datum 10-10-2013. 
Partners hebben gegevens in bijlagen geverifieerd. 
 
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 -  
De Hondsberg Gespecialiseerde 

Jeugdzorg  
3 270.000 Landelijk 

De La Salle LVB (OBC) 1 60.000  
Fornhese J-GGZ - - Geen cliënten ML 
GGZ Oost Brabant J-GGZ  6                         8.200  
Intermetzo  
(LSG Rentray) 

VB/J-GGZ 4                     118.000 LSG Rentray zit deels in 
landelijk TA 

Karakter VB 8                       22.000  
Leger des Heils JB en JR 1                        7.500  
Maasveld VB 1 23.000  
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 
Talent J-GGZ en VB 2                         4.459 Met name Zuid-Limburg 
Virenze* Jeugd GGZ 60                     225.600 Met name Zuid-Limburg 
Totaal  175                   Bedragen zijn niet 

zondermeer op te tellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. d.  overzicht vrijgevestigden 1 en 2e lijns psychologenpraktijken en aanbieders GGZ 
begeleiding (AWBZ). Allen uitgenodigd voor informatiebijeenkomst 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 1e en of 1e en 2elijns Aanbieder jeugd GGZ (AWBZ) 

Achter de Muur *  Eigen-Wijs in zorg  
Bureau Training en begeleiding Heppie Deejs 
praktijk I.A.M. Glinka Varrari’s huis 
H.E.L.P Roermond Autisme mijn wereld thuis 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie en 
Psychotherapie Zorggroep Hilzijn 

Praktijk voor eerstelijnspsychologie Roermond 
Stichting Melion (samenwerkingsverband met 
zorgboerderij Hoeve de Kaolder en Psy-care)

Praktijk voor psychologie De Hynder-Hoeve 
psychologenpraktijk Bosveld-Beegden Phantasm   
psychologenpraktijk Intense-Echt Zorgboerderij Asselterhof 

Psycholoog Zuid 
Passe-Partout Zorg (noord en midden 
Limburg) 

Mentaal Sterk Hoeve de Kaolder 
Prima psychologen Ut Boerderieke  
De Wijkpraktijk/ Lionarons-GGZ VIA 
Lavori Kruisstraat 5  

Laurentiusziekenhuis 
Stichting Opvang & Vakantie Autisten 
(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 Weert  

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 
Praktijk over de grens 
H&G Onderwijs 

 

Er is een inventarisatie uitgezet onder de 1e 
en 2e lijns psychologiepraktijken; hieruit blijkt 
dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt 
van deze zorg ongeveer 700 is. Deze 
gegevens zijn zonder niet te toetsen. 

Aanbieder 2e 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 
Wanneer Wat  Wie 
april Cijferuitvraag (los van RTA) Noord- en Midden- 

Limburg 
 4 juni  Partners informeren over dat er een RTA komt. Deelnemers kunnen zich 

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,VVvG, 
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. 

Afzonderlijke 
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 gezamenlijke gemeenteraden. TA is toegelicht 
17 sept Ambtelijke bespreking RTA en toelichting op keuzes van 18 september. Beleidsmedewerkers ML 
18 sept Bestuurlijke 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 bestuurlijk 

overleg. 
Marieke 

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

Wethouders ML  

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

Marieke 

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

Besluitvorming colleges Afzonderlijke colleges 

30 
oktober 

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

 
 
 
 
 



Bijlage 3: tabellen aantallen en omzet 2e uitvraag   

Verdeling budget 2015 bestaande zorgaanspraken en wachtlijstclienten per zorgvorm   
Zorgvorm  Aantal 

aanspraken  

1-1-2013 in 

regio 

(standcijfers) 

Aantal 

wachtlijst-

cliënten  

1-1-2013 in 

regio 

Verwacht percentage 

stijging/daling 

aanspraken 31-12-2014 

ten opzichte van 

aantallen 

1-1-2013 

Verwacht percentage 

stijging/daling  

Wachtlijst-cliënten 

31-12-2014 ten opzichte van 

1-1-2013 

Kostenraming 2015 voor bestaande 

en wachtlijstcliënten 

(exclusief nieuwe instroom 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% -/- 100 %  €  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  

Voogdij BJZ 

438

113

 

0

0

 

                              -2,5% 

2,5 % 

0

0

 

€ 1.666.623,00 

€    609.301,00 

Overig JB OTS WSG 

Voogdij WSG 

52

26

0

0

 € 342.400 

€ 131.400 

Overig BJZ 

Jeugdreclassering:  

Regulier 

ITB 

136

2

0

0

 

 

-8% 

-8% 

0

0

 

 

€ 497.050 

€  35.615 

Overig nl WSG JR 22  € 96.000 

Jeugd-GGZ 

Ambulant: Mutsaers  1407 - 0 0 € 2.738.960,00 

Ambulant; PGZ                 111 8 0% ? € 400.000,- 

Ambulant VVGI 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 -  - - - Worden nog nageleverd 

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

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

 

Daghulp/verblijf 

Mutsaers 

55 - 0 0 € 812.350,00 

Logeren/ Daghulp/verblijf 

PGZ 

56 0 -/-20% 0 € 320.000,- 



 

Verblijf 24 uur VVGI 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: klinische beh./ 

24 uur. BJ Brabant  

2 0 0% 0% € 238.000 

Overig:Gespecialiseerde 

individuele begeleiding: 

Mutsaersst 

18 - 0 0 € 395.990,00 

Overig Verblijf 24 uur: 

beschermd wonen 

Mutsaers 

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 

Overige ambulante zorg: 

Behandeling binnen 

GGZ: kinderen met 

ernstige eetstoornissen. 

Amacura GGZ 

20 - Wij verwachten een 

stabilisering hierin. 

Streven is 0 € 142.000 



Jeugd-VB en lichamelijke 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: 

Ondersteuning school/ 

kinderopvang  

48

5% daling 5% daling € 540.000 

 

Daghulp/verblijf Adelante 7 0 1 0 € 14.317 

Daghulp/verblijf: Daelzicht 33 0 41% 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 
Op basis van historische gegevens geen Op basis van historische gegevens geen 

€  75.700 



(Koraalgroep)       Naschools 

Dagdeeltijd 

 4

1

0

0

stijging of daling stijging of daling
€  32.400 

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 historische 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 € 7.000 

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 

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



Bijlage 4: Overzicht frictiekosten 
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. 
 
Naam 
aangeschreven/aangemelde 
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 volgende 
frictiekosten te verwachten: 65% van het huidig budget € 330.000 
:Personeel: € 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%) 

Personeel  €  

2.054.000 

€ 

1.404.000 

€ 799.000 

Huisvesting  €  85.000  € 85.000  € 85.000 

Totaal Midden  € 2.139.000  € 

1.489.000 

€ 884.000 

       

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 ná 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 
korting 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. 

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

PSW Scenario1: 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 overhead 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 Gogh 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 er van 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 Meerdere 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 Schrikker Groep Frictiekosten ML: € 29.000 (naar raot op basis van landelijke 
gegevens en model KPMG) 

Xonar Uitgaande van scenario  42%  is vastgesteld dat er sprake is van 
circa € 247.617,= frictiekosten voor Midden 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 specialistische functies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 6 

Naam Jeugdhuipvorm Reactie op RTA ontvangen tot 10-10-2013 
Adelante J-GGZ, J-VB Input geleverd, geen inhoudelijke reactie ontvangen 
Amacura GGZ J-GGZ Bestuurder stemt per mail in. 
BJ Brabant Jeugdzorg +, J-GGZ Schriftelijk: stemmen in met uitgangspunten, landelijk en 

daarna regionaal meer duidelijkheid nodig over 
budgetten noodzakelijk. 

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

Daelzicht VB Input geleverd, geen inhoudelijke reactie ontvangen 
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 Aangeleverd, instelling is niet betrokken bij visievorming 

in ML en mist hierdoor de schakel hiermee. Aandacht 
voor curatieve ggz/kindergeneeskunde. 

Mutsaersstichting Jeugd/opvoedhulp/ 
J-GGZ 

Schriftelijk, waardering voor proces, verwijzen naar de 
door hen ingestuurde disclaimer (ook bijgevoegd) 

Pergamijn VB Geen reactie 
PGZ J-GGZ Schriftelijk, zien het als een gezamenlijke 

intentieverklaring, uitwerking nog noodzakelijk. 
RiaGG Zuid J-GGZ Inhoudelijk coöperatief, aandacht voor onduidelijkheden. 
Van Roosmalen J-GGZ Per e-mail. 
Rubicon Jeugd/opvoedhulp, 

pleegzorg 
Schriftelijk, richting herkenbaar zoals besproken., 
duidelijkheid over budget 

Vincent van Gogh J-GGZ Per mail, verwoording van wat gezamenlijk afgesproken 
is. Nader onderzoek van cijfers noodzakelijk. 

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

WSG JB, JR en pleegzorg 
voor VB 

Aangeleverd. Positief, WSG is vanaf het begin 
betrokken geweest bij ML. 

Xonar Jeugd en opvoedhulp. Nog geen reactie, contact is nog onvoldoende gelegd 
omdat dit gaat om een aanbieder buiten ML met slechts 
een klein aantal cliënten uit ML. 

Provincie Financier Volgt op basis schriftelijk verzoek. 
VGZ Financier Per e-mail, onderschrijvend. 
CZ Financier Per e-mail, onderschrijven 



Marieke Cloosterman 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Pieterjan Sctinneits <P.Schmeits@amacura.nl> 
maandag 7 ol<tober 2013 14:22 
Marieice Cloosterman 
RE: RTA Midden-Limburg 

Geachte mevrouw Cloosterman, 
Dank voor uw reactie. 

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

Met vriendelijke groeten, 
Namens de directie van AmaCura GGZ 

Pieterjan Schmeits 

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

Beste meneer Schmeits, 
ontzettend bedankt voor uw input. Ik heb e.e.a. 1 op 1 verwerkt. Ik heb Amacura nu opgenomen in bijlage 1a, 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 vervolgens 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 Welzijn 

Gemeente Roermond 

Sector Burgers en Samenleving i Afdeling Welzijn 

T 0475 359 631 
F 0475 388 359 | E mariekecloosterman(S).roermond.nl 
Stadhuis | Markt 31 6041 EM | Postbus 900 6040 AX Roermond | T 0475 359 999 | www.roermond.ni 

gemeente Roermond 
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Bijzonder Jeugdwerk Brabant 

Gemeente Roermond 

T.a.v. mevrouw Cloosterman 

Postbus 900 

6040 AX Roermond 

Centraal Bureau 
Mr. De Jonghlaan 4 
Postbus 161 
5750 AD Deurne 
T 0493-312589 
F 0493-312553 
E (nfo@bJbrabant.nl 
I www.bjbrabant.nl 
IBAN/Rekenlngnummer: 
NLIO RABO 0123 8359 92 
Handelsregister 17119600 

Referentie: 
JvdB/svds/1310.02 
O n d e r w e r p : 
RTA Midden-Limburg 
Datum: 
3 oktober 2013 

Geachte mevrouw Cloosterman, 

Op 1 oktober j l . hebben wij het concept Regionaal Transitiearrangement van de regio Midden-

Limburg ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. Bijgaand treft u onze reactie op dit concept en 

aanvullend bijlage 3 met daarin aantallen en kostenraming op basis van gegevens instellingen 

en bijlage 4 met daarin de frictiekosten. 

Graag maken wij u er op attent dat in het concept Regionaal Transitiearrangement voor BJ 

Brabant alleen de Jeugdzorg""^ is meegenomen. De Jeugd GGz gegevens zijn alsnog opgenomen 

in bijlage 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 Limburg uitgegaan zijn 

van een evenredig aandeel op basis van historische gegevens. 

Limburgse jongeren bij BJ Brabant zien we met name in de Jeugdzorg""^ (gesloten jeugdzorg) 

en binnen de Jeugd GGz (klinische opname en behandeling in een 24-uurs setting). Dit omdat 

wij dicht tegen de grens met Umburg aan liggen, er geen/weinig voorzieningen zijn op dit 

gebied en BJ Brabant, mede In het kader van trajectbehandeling, voor sommige jongeren de 

meest passende en dicht bij huls zijnde oplossing ls. In de toekomst zou BJ Brabant het gehele 

traject van behandeling, dagprogramma en onderwijs kunnen uitvoeren. Met als resultaat 

effectieve hulpverlening tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Dit was tot op heden niet 

mogelijk, omdat de regelgeving dit niet toeliet. 

Reactie op het Regionaal Transitiearrangement; 

BJ Brabant kan zich vinden in de uitgangspunten van het concept Regionaal 

Transitiearrangement. De ontwikkeling van de arrangementen heeft een versnelling in het 

gehele proces van de transitie gebracht. Desalniettemin zijn de risico's omvangrijk, de 

onzekerheden groot en het tijdpad krap. Om de hulp aan kinderen en ouders veilig te stellen en 

hoge frictiekosten te voorkomen pleiten wij, in aansluiting op de 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. mtf 
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Echter, is op dit moment geen zicht op de gemeentelijk budgetten per 2015 die pas duidelijk 

worden in de meicirculaire van 2014 en de inzet van deze budgetten binnen de jeugdzorg. De 

verbinding tussen lokaal, regionaal en bovenregionaal georganiseerde zorg is essentieel en 

vraagt om een transparant 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 financiële zekerheid met betrekking tot het 

overgangsregime van 3 jaar, kunnen partijen niet tot een zinvolle transitie komen. 

We zijn ervan overtuigd dat we ons samen hard kunnen maken om kinderen en gezinnen op 

goede wijze te transformeren. Er is reeds initiatief genomen om een werkbezoek af te leggen 

aan BJ Brabant. Wij verwelkomen u graag om nader kennis te maken en Informatie uit te 

wisselen. 

Met vriendelijke groet, 

BJ BRABANT 

Mevrouw J.P.M. van den Berg 
Directeur 
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Betreft Reactie BJZ Limburg op Regionaal Transitiearrangement leidden-Limburg 

Geachte mevrouw Cloosterman, 

Graag maken wij van de gelegenheid gebaiik te reageren op het Regionaal Transitiearrangement IVlidden-Llmburg dat 

ons per mail van 1 oktober Jl. is aangeboden. 

WIJ willen onze waardering uitspreken voor de wijze waarop u in korte tijd tot dit transitieanangement bent gekomen. 

Onder grote tijdsdruk bent u er in geslaagd ordening aan te brengen In een complex geheel van vragen, opdrachten en 

informatie. Dat u hierbij nadaikkelijk afstemming hebt gezocht met relevante partijen heeft onze waardering. Dit overleg 

is steeds in een goede en open sfeer verlopen. 

De transformatiegedachte en de collectieve ambitie zoals uw regio deze uitspreekt in zowel hettransitiean^ngement als 

in de gesprekken die over de toekomstige inrichting van het Jeugdstelsel zijn gevoerd, onderstrepen wij. Wij brengen dit 

onder andere tot uitdrukking in de wijze waarop wIJ hierin gezamenlijk optrekken. In overleggen, maar ook In de pllots die 

in verschillende gemeenten worden uitgevoerd om de taken van Bureau Jeugdzorg in het preventieve veld te 

verankeren. De wijze waarop wij tot nu toe betrokken zijn geeft vertrouwen In het proces dat moet leiden tot een nieuw 

decentraal jeugdstelsel. De doelstellingen van de transfonnatie worden door ons onderschreven. Wij voelen ons mee 

verantwoordelijk voor het realiseren van een betaalbaar Jeugdstelsel. 

Door gemeenten worden regionale transitiearrangementen opgesteld in overleg met aanbieders en financiers om de 

continuïteit van de zorg en de infrastructuur te kunnen garanderen en om afspraken te maken over het beperken van de 

frictiekosten. 

Vanwege de beperkte scope van het RTA is de continuïteit van onze organisatie niet gegarandeerd. Doordat een 

meerjarige en geleidelijke overgangsperiode ontbreekt is het ongewis of en hoe onze organisatie in 2015 door kan 

draaien. Daarmee is de continuïteit van zorg en infrastructuur niet geborgd en kunnen wij het RTA helaas niet 

onderschrijven. De volgende aspecten spelen hierbij met name een rol: 

• Er is geen standpuntbepaling ten aanzien van de infrastructuur na 1 januari 2015; 

• Geen enkele overheid neemt verantwoordelijkheid voor de frictiekosten die onvermijdelijk optreden. Bureau 

Jeugdzorg is niet in staat deze kosten te dragen; 

• Er is geen budgetomvang bepaald voor Bureau Jeugdzorg in 2015; 

• Er is geen inzicht in voorgestane financieringsconstnjctie. De liquiditeit van Bureau Jeugdzorg Is onvoldoende 

om voor te financieren; 

• Er is niet bepaald welke activiteiten in welke mate in 2015 uitgevoerd moeten worden. 



Wij gaan zoals aangegeven mee in de transformatiegedachte. Hierbij is het echter wel van belang dat aan genoemde 

aspecten invulling wordt gegeven. De brief die de staatssecretaris van WJS (mede namens de staatssecretaris van V&J) 

op 3 oktober jl. in reactie op de open brief van de bestuurder van Bureau Jeugdzorg Noord-Holiand aan da Tweede 

Kamer heeft gestuurd, biedt hiervoor goede aanknopingspunten. Wij gaan graag met u het gesprek aan. 

Met vriendelijke groet. 

drs. N.W.M. Plltscher 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Marieke Cloosterman 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Menno Alkemade <menno.alkemade@sjsj.nl> 
donderdag 3 oktober 2013 15:13 
Marieke Cloosterman; martine.van.tuyn@venray.nl; 'Kraaijenhof, Hans (H)' 
Jan Rombout; Rob de Ronde; Karen Crommen 
RE: Ingevuld formatie Midden en Noord Limburg 
Icarus Midden en Noord Limburg.xls; Wat kan Icarus 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 
transitiemanagers.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 volgende zaken vallen ons 
hierbij op: 

1 Icarus komt niet voor in het conceptarrangement van Noord Limburg (zowel niet qua aantallen en omzet 
als qua frictiekosten) 

2 Icarus 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 T uitvraag; 
b. de 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 bij 
Icarus uit de regio's Midden- en Noord Limburg op 19 september jl. hebben aangeleverd bij de heer Kraaijenhof. Als 
enige Limburgse instelling voor gesloten jeugdzorg worden er ook jongeren uit uw regio's bij ons geplaatst. Het is dan 
ook voor de hand liggend dat Icarus in de transitiearrangementen opgenomen wordt. 

Ter aanvullende informatie treft u daarom de volgende bijlagen aan. 
1. Het ingevulde (Excel)format Midden en Noord Limburg; 
2. De brochure "Wat kan Icarus voor 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 bijlagen zijn 

opgenomen; 
4. Format Midden Limburg met frictiekosten 
5. Format Noord Limburg met frictiekosten 
6. De (concept)brief van Jeugdzorg Nederland, Dhr. Leon Wever, van 1 oktober jl. overde trajectbekostiging 

gespecialiseerde jeugdzorg; 

Wij hopen dat deze informatie u voldoende inzicht biedt in de aantallen jongeren die (naar verwachting) in de 
komende periode bij Icarus geplaatst worden uit een van uw gemeenten uit de regio en welke frictiekosten wij 
verwachten als gevolg van de transitie van de jeugdzorg. 

Indien naar aanleiding van deze aanvullende informatie Icarus wordt opgenomen in de concept 
transitiearrangementen van de regio's Midden- en Noord Limburg dan kunnen wij, onder voorbehoud van alle 
rechten, instemmen met de inhoud van deze concept arrangementen. 

Met vriendelijke groet. 
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Gemeenten Midden-Limburg 
t.a.v. mevrouw Cloosterman 

Bestuurssecretariaat 
Postadres Postbus 6109 

6130 PC SITTARD 

Per: e-mail Bezoekadres Valkstraat 14 
6135 GC SITTARD 

Telefoon (046) 477 5252 
Fax (046) 477 5285 

Internet www.koraalgroep.nl 

Datum 
Sittard, 4 oktober 2013 

briefnummer 
1301736 

referentie 
Secr.RvB/SA 

Doorkiesnummer 
046 477 5365 

Betreft; concept RIa regio Midden-Limburg E-mall 
lglomb@koraalgroep,nl 

Geactite mevrouw Cloosterman, 

Wij hebben kennis genomen van het concept-Regionaal Transitie Arrangement (RTA) van de regio Midden-
Limburg. Wij willen u mede complimenteren voor de wijze waarop de Limburgse regio's te samen invulling 
geven aan de tot stand koming van de regionale transitiearrangementen. 

Conform uw verzoek ontvangt u hierbij nog onze reactie op het voorliggend concept RTA. 

Koraal Groep heeft in de regio Midden-Limburg in 2012 voor een budget van ruim € 4,2 miljoen jeugdzorg 
verleend. Het grootste deel yan het budget voor een totaal ad ruim € 2,8 miljoen is geleverd door het op 
provinciaal niveau acterende orthopedagogisch behandelcentrum Gastenhof en betreft diverse zorgvormen 
zowel intramuraal als extramuraal. 

Daarnaast is zorg geleverd door De Hondsberg, Deze werkstichting levert 'gespecialiseerde diagnostiek, 
observatie en exploratieve behandeling aan (L)VB jeugd/ GGZ Jeugd met bijkomende complexe problematiek'. 
Op basis van deze specialistische functie konrit De Hondsberg in aanmerking voor het Landelijke 
transitiearrangement. De gesprekken hierover zijn momenteel lopende met Team jeugd van de VNG. In de 
eerste budgetraming van Landelijk transitiearrangement vraagt VNG aan de verschillende regio's 2,2% le 
reserveren voor de specialistische jeugdzorg. 

In 2012 is voor 3 cliënten uit uw regio een beroep gedaan op de specialistische zorg vanuit De Hondsberg. De 
hiermee verbandhoudende kosten (het budgetbeslag over 2012) bedroegen circa € 270.000. In de toekomst 
dienen dergelijke kosten, zo hebben wij begrepen, gefinancierd te worden middels deze 2,2%. Hierbij willen wij 
opmerken dat door de relatief korte opnameduur er sprake is van frequente wisselingen ln de populatie vari De 
Hondsberg. Dit betekent ook dat het aantal cliënten afkomstig uit uw regio jaarlijks fluctueert en dus ook de 
hiermee verband houdende kosten. In dat verband verwijzen wij u ook graag naar de brief die wij u 30 
augustus hebben gestuurd. 

ABN AMRO; 23.14.36.572 
Kvk: 41066221 



De Koraal Groep biedt geïntegreerde zorg, onderwijs, arbeidstoeleiding, 
observatie, diagnostiek en behandeling in verschillende stichtingen 

in tiet kader van fiet Landelijk transitiearrangement brengen wij nog graag onder uw aandacht dat wij het van 
beiang achten dat er (landelijk, regionaal) góede afspraken komen om het budgettaire risico van individuele 
gemeente te verevenen ten einde discontinuïteit van de zorg(functie en -infrastructuur) in 2015 te voorkomen. 
Gelet op de zeer specialistisch zorg en de daaraan verbonden kosten bestaat het nsico dat enkel een landelijk 
mantelovereenkomst mogelijk onvoldoende is om dit risico te beperken; zoals het zich thans laat aanzien is het 
de bedoeling om de kosten per gemeente te verrekenen. 

Daarnaast heeft êen beperkt deel van het bestede budget 2012 (circa € 60.000) ook betrekking op de 
zorgverlening door de werkstichting De La Salie (orthopedagogische behandeling voor jeugd met een lichte 
verstandelijke beperking). Wij brengen nog onder uw aandacht dat onze werkstichting De La Salie ook een 
rol vervult in de landelijke afspraken rondom de zorgverlening aan jongeren met een licht verstandelijke 
beperking en complexe meervoudige problematiek welke eveneens uit de reservering voor specialistisch zorg 
moet worden bekostigd. 

Voorts is er door de werkstichtingen Maasveld, Op de Bies en St, Anna in 2012 aan jeugdigen zorg verieend 
voor een zorgbudget van circa € 1,1 miljoen waarvan ruim € 0,8 miljoen betrekking heeft op de werkstichting 
St, Anna (hoofdvestiging Heel). 

Wij verzoeken u hier rekening mee te houden in de verdeling van de beschikbare middelen vanaf 2015, 

Naast bovenstaande toelichting hebben wij nog enkele specifieke opmerkingen ten aanzien van passages in 
het concept Regionaal Transitiearrangement. Voor het overzicht hebben wij deze in de bijlage van deze brief 
opgenomen. Wij stellen het bijzonder op prijs als onze reactie wordt meegenomen In het definitief op te stellen 
transitiearrangement 

U concludeert dat er nog véel onduidelijkheden zijn die om verdere acties vragen, wij willen graag met u 
meedenken in de verdere uitwerking en concretisering van het regionale transitiearrangement. 
Indien u behoefte heeft aan aanvullende informatie dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. 
Tevens willen wij graag aansluiten bij de bespreking van het arrangement. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Stichting Koraal Groep y'^y 



De Koraal Groep biedt geïntegreerde zorg, onderwijs, arbeidstoeleiding, 
observatie, diagnostiek en behandeling In verschillende stichtingen 

Bijlage 1 Opmerkingen concept regionaal transitie arrangement Midden-Limburg 

" In punt 4.c, geeft u aan dat verwacht wordt dat instellingen extra instroom en afgifte van indicaties 
proberen te voorkomen. Hoe gaan de gemeenten hier samen met de instellingen op sturen? Welke 
parameters worden hiervoor afgesproken? 

° De bij 7 genoemde budgetten (gebaseerd op de mei-circulaire 2013) zijn incl. 4% bezuiniging. In het 
concept RTA pagina 7 wordt gesproken over 80% van het jeugdbudget dat landelijk overeenkomt 
gebaseerd op 2012 ter beschikking te stellen aan de bestaande aanbieders (waaronder de 
vrijgevestigden). Ofschoon wij ons terdege realiseren dat het hier specifiek om het arrangement van 
Midden-Limburg gaat, stellen wij vast dat In de formulering in de Limburgse transitiearrangementen 
verschilt Gelet op de (deels) gezamenlijke aanpak van de Limburgse regio's is ons niet duidelijk of dit 
een beyvuste keuze is. Daarnaast willen wij onder uw aandacht brengen dat wij op basis van vergelijk 
met andere regio's vaststellen dat de Limburgse regio's met een budgetkorting van 20% (of 24% al 
naar gelang de Interpretatie van de RTA's) aan de bovenkant zit met de korting op de beschikbare 
middelen, ln het kader van de frictiekosten problematiek en het feit dat tijd en geld een belangrijke 
factor zijn om een zorgvuldige transitie en daarnaast transformatie te bewerkstellingen is dit te 
heroverwegen. 

° Ten aanzien van punt 9.B 'Mens voigt werk' hebben wij de volgende vraag: 
Wat Is de stand van zaken van een eventueel mobiliteitscentrum op provinciale schaal ? Kan dit 
ondersteunend zijn? Wordt dit gecontinueerd? 

° In paragraaf 11 wordt gesproken oVer trajectprijzen. In uw uitvraag heeft u gevraagd naar de kosten in 
2012 van de cliënten die een bepaalde zorgvorm hebben ontvangen. Dit kan betekenen dat cliënten 
reeds in 2011 in zorg waren of nog zorg In 2013 hebben ontvangen. Dit leidt ertoe dat de kosten van 
betreffende cliënt geen trajectprijs weergeven maar de kosten die betreffende cliënt in 2012 heeft 
gemaakt. Dit geldt tevens voor cliënten die intramuraal verblijven. Intramuraal is sprake van een 
verblijfstijd van ongeveer 1,5 jaar, hierdoor is een trajectprijs per definitie hoger dan de kosten in 1 jaar. 

Ten aanzien van de bijlage hebben wij de volgende opmerkingen. 

" In bijlage 1 onderdeel c missen wij de overige instellingen van Koraal Groep te weten dé Hondsberg, 
De La Salie, Op de Bles en Maasveld. Deze instellingen van Koraal groep zijn gevestigd buiten de 
regio Midden-Limburg maar leveren wel zorg voor cliënten uit uw regio. Wij hebben de volgende 
informatie toegevoegd: 

O In 2012 ls vanuit de instellingen De Hondsberg en De La Salie zorg verleend met een 
budgetbeslag van € 270.000 resp. € 60.000. 

O tn 2012 is vanuit de instellingen Op de Bies en Maasveld zorg verleend aan respectièvelijk 2 
en 1 cliënten uit de regio Midden-Limburg met een budgetbeslag van € 233.000 en € 23.000. 

O In onderdeel l d ontbreekt de poli Psychiatrie van Gastenhof. De zorgkosten van dit product, 
betrekking hebbend op de regio Midden-Limburg, zullen u zo spoedig mogelijk worden 
nagestuurd. 

° In bijlage 3 worden de gegevens van alle partijen weergegeven. Wij constateren dat er grote 
verschillen zitten in de kolom aantal aanspraken. Ons inziens heeft dit betrekking op de definitie aantal 



\ 4̂  De Koraal Greep biedt geïntegreerde zorg, onderwijs, arbeidstoeleiding, 
'V. observatie, diagnostiek en betiandellng ln verschillende stichtingen Ga-

aanspraken, vanuit Koraal Groep is dit geïnterpreteerd als aantal cliënten met een bepaalde zorgvorm. 
Wij vermoeden dat sommige instellingen andere definities tiebben gelianteerd, bijvoorbeeld uren. 
Wordt dit nog nader geanalyseerd? 

Bij de zorgvorm daghulp in bijlage 3 ontbreekt de opgave van St Anna. Dit betreft 10 PGB-cliënten, 14 
Zorg in Natura en 4 cliënten via financienng andere instelling,, voor een totaal bedrag van € 152.000. 

Ten aanzien van de vermelde frictiekosten in bijlage 4 constateren we dat de frictiekosten personeel 
voor Gastenhof in totaliteit niet zijn vermeld. Deze bedragen bij 40% € 3.619.000, bij 60% € 2.112.000 
en bij 80% € 1.202.000, Tevens Is ten aanzien van de frictiekosten personeel nog op te merken dat het 
hier voor wat betreft personeel een inschatting betreft van wachtgeldverplichtingen/kosten sociaal plan. 
Er Is bij de aangeleverde cijfers geen rekening gehouden met de doorlopende salariskosten indien niet 
snel genoeg afgebouwd kan worden, Dat past feitelijk ook niet in definitie die gehanteerd wordt. 
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ta.v. mw. IVl. Cloosterman, 
projectleider transitiearrangementen/beleidsmedewerker 
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6040 AX Roermond 

Mondriaan Kinderen en Jeugdigen 
Leo Kannerhiuis Umburg 

Directie 

tel 045-5736164 

ni.aarts@mondrlaan.eu 
www.mondriaanklndenleugd.nl 

Datum: 
Ons kenmerk: 
Uw kenmerk: 

7-10-2013 
KJ13/0070/PN/tm 

Postadres 
Mondriaan 

Mondriaan Kinderen en Jeugdigen 
Postbus 4436 

6401 CX Heerlen 

Betreft: Concept RTA Midden-Limburg. 
Bezoekadres 

Kioosterkensweg 8 
Heerlen 

Geaclite mevrouw Cloosterman, beste Marieke, 

Hierbij reageer ik op het concept regionaal Transitiearrangemènt Jeugdhulp 
Midden - Limburg. 
In algemene zin wil ik opmerken dat het stuk veelzijdig en doordacht Is. Helaas door 
de tijdsdruk maar ook door de complexiteit van de materie ontbreken toch veel 
aspecten van de jeugdzorg gezien vanuit van Mondriaan Kinderen en Jeugdigen. 
Hiervoor hebben wij begrip, echter hopen we dat de verdere uitwerking van het 
arrangement meer richting gaat geven aan het totaal van de transitie. 
Hieronder een aantal ondenwerpen die aandacht vragen in de nabije toekomst en 
mijns Inziens nu onvoldoende of niet genoemd staan in het arrangement. 

" Het arrangement gaat vooral over het stelsel en de financiering daarvan. Voor 
Mondriaan KJ is het niet geheel duidelijk wat nu de visie van de gemeenten in 
Midden - Limburg is t.a.v. wat we verstaan onder jeugdzorg en waar 
gemeenten aan dienen te voldoen en ook willen voldoen. 

• In de ogen van Mondriaan staat in het arrangement de patiënt/cliënt/het gezin 
niet centraal. Ze zijn niet betrokken in de opstelling van het concept yan het 
arrangement. Het is niet helder wat de burger van Midden - Umburg 
wil/venA/acht. 

• De curatieve GGz, maar Ook de algemene kindergeneeskunde en de verbanden 
daar tussen worden niet genoemd. Het betreft een zeer grote groep van 
kinderen die hulp ontvangen in de curatieve GGz en kindergeneeskunde. 

• Verplichte GGz-zorg en de uitvoering van de wet Bijzondere Opneming 
Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), waaraan Mondriaan zich wettelijk moet 
houden, zal vrijwel niet uit te voeren zijn binnen de te verwachten werkwijze van 

Rabobank 
Nr 11.99.03.784 

IBAN nr. NL22RABO0119903784 
KvK 14068232 

Voor onze betalingsvoorwaarden venwljzen wij naar www.mondriaan.eu 



Pagina 2 van 3 
Ons kenmerk KJ13/0070/PN/tm 
Uw kenmerk 

de gemeenten. Voor regiogemeenten is het van belang hier snel via de VNG 
landelijke regels en instructies te eisen en te krijgen. 

• Mondriaan KJ verwacht dat in de begin periode van de transitie er even minder 
vraag zal zijn naar zware gespecialiseerde zorg, (+/- 6 mhd), en dat er daarna 
juist een extra vraag naar gespecialiseerde jeugdhulp zal komen omdat allen 
instellingen de "moeilijke patiënten/gezinnen", welke ook duur zijn voor de 
exploitatie van zorginstellingen, door willen schuiven om toch te kunnen laten 
zien dat ze het goed doen. De instellingen zijn bevreesd dat ze in het 2^, 3^ jaar 
na de transitie met "te zware patiënten" zitten of dat men bij de nieuwe 
zorginkoop, vanwege het mindere resultaat van succes bij hulpverlening, niet 
meer mee mogen doen. 

• Er zijn zowel landelijk als ook regionaal geen duidelijk beschreven 
uitgangspunten ta.v, kwaliteit, verantwoording, opleiding van hulpverleners, 
academisering/onderzoek en inkoop. Dit zal leiden tot een behoudende 
bedrijfsvoering bij grotere Instellingen en kan dus leiden tot afstoting van 
jeugdzorg uit het totaal pakket van een Instelling. Een ander gevolg kan zijn dat 
de opleidingen tot GZ- psycholoog en Psychiater verdwijnen, waardoor er nog 
meer kennis verloren gaat en er wederom een tekort kan ontstaan aan goede 
hulpverleners. (Uit onderzoek blijkt dat goed gekwalificeerde hulpverleners 
goedkoper werken dan minder gekwalificeerdeh). 

• Een generalistische bezuiniging van bijv. 15 % middels de kaasschaafmethode 
zal ertoe lelden dat de zorg over de gehele breedte schraler wordt en er 
uiteindelijk Voor de gemeenten macro-economisch veel meer kosten zullen 
ontstaan. Kijk naar het model "Denemarken" waar het mis is gegaan. 

• Uitgangspunt van de transitie was de zorg dichter bij het gezin en in de wijk te 
laten plaatsvinden. Een kind/gezin, een plan. 
Vraag die we ons stellen is; hoe gaat een kind van 9 jaar met een ernstige 
eetstoornis in Soest behandeld worden in het landelijk specialistisch centrum en 
vindt tegelijkertijd in het gezin 1n Roermond de behandeling thuis plaats. Hoe 
voer je 1 kind een plan uit. 
Voor uw regio praten wij per jaar toch over meerdere tientallen zo niet 
honderden kinderen die op dit moment en straks ook specialistische 
behandeling nodig hebben en dan ook nog redelijk dicht bij school en huis. Het 
arrangement zal later in de uitwerking hier een antwoord op moeten kunnen 
geven. 
De instellingeh die nu in de stukken van de VNG genoemd worden als landelijke 
specialistische voorzieningen zijn dit nauwelijks. Er ontstaat dus een gat voor 
veel patiënten die de specialistische zorg die ze nodig hebben niet meer kunnen 
krijgen omdat de landelijke specialistische instellingen zeer snel vol zitten en de 
regionaal èn bovenregionale instellingen niet meer het specialisme 
mogen/kunnen uitvoeren. Hèt arrangement laat hier een onduidelijkheid 
bestaan door geen heldere ijitspraken te doeri, 

• In de arrangementen staat nergens een fall-back-scenario beschreven in geval 
dat onverhoopt de zaken anders lopen, tenwijl de transitie een feit is. 

Beste Marieke, zoals al aangegeven dit is een opsomming en ik heb begrip voor de 
situatie waarin de gemeenten zich bevinden. Ik vraag dus ook niet om nu het 
concept van het arrangement aan te passen. Wel zou ik het op prijs stellen als we 
in de nabije toekomst betrokken kunnen blijven bij Midden-Limburg. Dit omdat wij 
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denken dat we nog steeds samen het beste Willen voor onze maatschappij, 
(daarom doen we dit werk) en het ook niet anders dan samen kunnen doen. 

In de bijlage stuur ik de gegevens, de uitvraaglijsteh die we ook aan Bianca 
Vaessen ter informatie gestuurd hebben. Als Je nog vragen hebt stel ze gerust. 
Via mijn secrêtariaat heb Je als het goed is al de namen van de contactpersonen 
gekregen. Voor alle zekerheid hierbij ondergaande nog eens de namen: 

• mw. Tonja l\^euwissen, directiesecretaris K&J/senior beleidsmedewerker; 
• Peter Nelissen, concerndirecteur Mondriaan Kinderen en Jeugdigen/directeur 

Leo Kannerhuis Limburg. 

Petei^Nélissen, 
cojjderncirecteur Mondriaan Kinderen en Jeugdigeri 
directeur Leo Kannerhuis Limburg 
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Mutsaersstichting 
compleet in (jeugd)zorg 

Mail van: Jos Peters, bestuurssecretaris l^utsaerssticliting 
Verzonden: donderdag 3 oktober 2013 
Aan: 'ivjarieke Cloosterman' 
CC: Inge Vogels 
Onderwerp: Reactie n.a.v. concept RTA Midden Limburg 

Aan de gemeente Roermond 
t.a.v. Marieke Kloosterman 

Beste Marieke, 

Wij tiebben veel waardering voor de manier waarop de gemeenten in Noord- en Midden Limburg, in 
verbinding met ons als zorgaanbieders, proberen het RTA vorm te geven. Een ingewikkeld maar 
uitdagend traject met nog steeds vele onduidelijkheden. Zowel voor jullie als ons, hetgeen tot 
uitdrukking komt in het RTA. Paragraaf 1 t/m 6 en de door ons ingediende disclaimer spreken voor 
zich. Wij kunnen ons om die redenen op hoofdlijnen vinden in dit RTA. Echter een aantal 
opmerkingen, maar vooral vragen waarop wij (en mogelijk juHie ook) nog geen antwoord hebben, 
maken dat wij nog geen definitief consent kunnen geven. We willen dan ook het volgende aan jullie 
voorleggen. 

• Het percentage van 80% wordt genoemd, maar voor ons is nog onduidelijk van welk budget 
c.q. begroting uitgegaan wordt. Bijvoorbeeld: hoe wordt omgegaan met autonome middelen 
van de Provincie, vindt indexering plaats en zo ja over welke jaren etc. Daarnaast is erover 
gesproken dat residentiële hulp stabiel blijft (notulen denktank d.d. 23.07.13), dus de 80% 
zou dan gaan over ambulant, deeltijd en semiresidentieel? Het belang van behoud van de 
beddencapaciteit komt mede tot uitdrukking uit het feit dat bijna 90% van de cliënten niet bij 
ons in behandeling zijn op moment van opname en wij daarmee een (boven) regionale 
functie vervullen. Eèn beddenreductie in onze organisatie leidt dus tot potentiële problemen 
bij alle gemeenten, maar ook bij andere zorgaanbieders die rekenen óp een 
verwijsmogelijkheld. 

• In de voorlopige VNG-Iijst (van juni) is vooralsnog geen van de Limburgse geïntegreerde 
JGGZinstellingen aangemerkt als landelijke specialist. Gezien het onmiskenbare accent van 
een groot deel van onze specialistische activiteiten waar anderen op terugvallen, gaan wij 
ervan uit dat dit hersteld wordt. Tot die tijd levert dit voor zowel de gemeenten als ons een 
afbreukrisico op in de behandeling van de jjetreffende cliëntengroepen (denk aan BOPZ-
opnames, autisme, eetstoornissen, begeleide omgang bij vechtechtscheidingen, 
expertisecentrum huiselijk geweld/multifocusbenadering, complexe multlproblem 
betiandeling o.a. bij het jonge kind, zorg-onderwijsarrangementen etcetera), 

Algemeen 

Posttus 242 

5900 AE Venlo 

T 0900 - 688 72 37 

F 077 - 354 66 40 

Locatie Venlo 

Postweg 88 

5915 HB Venlo 

T 0900 - 688 72 37 

F 077 - 354 66 40 

Blijf van mijn Lijf 

Postbus 768 

5900 AT Venlo 

T 077 - 321 78 00 

F 077 - 354 39 76 

Locatie Wessetn 

Thornerwég 2 

6019 CA Wessem 

T 0900 - 688 72 37 

F 0475 - 56 30 75 

Locatie Venray 

Molenpad 10 

5801 VD Venray 

T 0900 - 688 72 37 

F 0478 - 56 83 85 

Locatie Weert 

Dr. Kuyperstraat 219 

6004 AK Weert 

T 0900 - 688 72 37 
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MaH van: Jos Peters, bestuurssecretaris l^utsaerssticfiting 
Verzonden: donderdag 3 ol<tober 2013 
Aan: 'Î larieke Cioosterman' 
CC: Inge Vogeis 
Onderwerp: Reactie nav concept RTA Midden Limburg 

• Het valt ons op dat, ondanks iiet feit dat bij een jeugdige in heel Limburg eenzelfde 
zorgbehoefte verondersteld kan w/orden, op grond van gelijkwaardige risicoprofielen er toch 
een groot verschil geconstateerd moet worden in de zorgkosten per jeugdige. Kenmerkend is 
dat de subregio Noord-Limhurg minder uitgeeft, een verschil van bijna 25% met Midden en 
een nog groter verschil met Zuid. 
Wij vragen ons of dit komt door het feit dat in Noord-Limburg de J6GZ en Jeugdzorg al in 
grote mate integraal met het onderwijs aangeboden wordt. Gemeenten die meer gebruik 
maken van dit integrale aanbod (tot dusver vooral in de subregio Noord-Limburg) hebben al 
jaren een substantieel lager zorgconsumptieniveau op alle financieringsvormen. Het lijkt ons 
goed om hierover in gesprek te gaan. 

« Er wordt een relatie gelegd tussen de frictiekosten en de 80% budgetbehoud. Echter zoals 
wij al hebben aangegeven in onze disclaimer streven wij er ook naar deze zo beperkt 
mogelijk te houden. Dit is voor onze situatie met onze geïntegreerde werkwijze erg 
afhankelijkvan hoe die 80% ingevuld gaat worden. Daarbij is de nieuwbouw kliniek recent 
opgeleverd en het werken in een full service concept betekent dat ingrepen in ambulant ook 
effect hebben op onze deeltijd, de klinische keten, alsook onze samenwerkingsactiviteiten 
met de scholen. Wij hebben voor de frictiekosten eerder al een 1^ raming aangeleverd in een 
disclaimer. Bij een korting vah 20% hebben wij nu de frictiekosten herberekend op 8 miljoen 
euro uitgaande van personele en huisvestingscomponenten. 

Wij verwachten dat door het KEC Roermond de gemiddelde zorgkosten in Midden-Limburg 
zullen afnemen. Daarom we rekenen erop dat om die reden dit initiatief budgettair ruim 
gefaciliteerd wordt. 

Met vriendelijke groet 

mw. drs. Inge Vogels 

TC Zorginnovatie 

Mutsaersstichting 

Venlo 

0773217415 of0773217412 

bereikbaar maandag tm donderdag 8.00-17.30 



Disclaimer frictielcosten Mutsaersstichting. 
De Mutsaersstichting is het eens met de visie dat frictiel<osten zoveel mogelijk beperkt moeten 
worden. Of dit ook daadwerkelijk zo uitwerkt hangt van een aantal zaken af. 

• De Mutsaersstichting is een full service 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 totale 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 plaats vindt binnen de deeltijd leidt dit onherroepelijk ook tot problemen voor deze 
samenwerkingspartners, waarmee we juist bezig zijn om vormen van passend onderwijs te 
realiseren. 

• Indien het aantal 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 Limburg die bij de Mutsaersstichting in behandeling worden 
genomen, hebben een complexe zorgvraag waardoor een intensievere behandeling 
noodzakelijk is. De trajectprijs van verblijf (dag en 24-uurs) voor deze cliënten is hiermee 
hoger dan voor de cliënten uit Noord en Midden Limburg. 

• Ten aanzien van frictiekosten is alleen gevraagd naar het deel dat niet nu al 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)mogelijkheden 
van WMO behandeling. 

• Fictief 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 
frictiekostenberekening wordt niet aangeleverd aangezien de uitvraag alleen gaat over de 
cliënten die op peildatum in behandeling zijn of op de wachtlijst staan. Er wordt in de uitvraag 
geen rekening gehouden met de verdere aanvraag voor nieuw in behandeling 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 bestuurlijk akkoord met GGZ Nederland -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 juli 2013 heeft M.T.A. Goedhart, arts, bestuurder Mutsaersstichting, mede namens 
de heer P. Nelissen, Concerndirecteur Mondriaan Kinderen en Jeugdigen / Directeur Leo Kannerhuis 
Limburg wethouder Testroote - uitgaande van zijn uiteenlopende bestuurlijke rollen in de transitie 
jeugdzorg, lokaal, regionaal (centrumgemeente/regionaal kompas) en landelijk in VNG-verband -
verzocht om met spoed met de Mutsaersstichting/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/jeugdzorg (in combinatie met 
onderwijs) voor Noord- en Midden- en Zuid-Limburg. In de bijlagen van deze brief is uitgaande van de 
praktijkervaringen 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. 



zorg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke tiandicap 

Aan: projectleider transitie jeugdzorg Midden-Limburg 
Betreft: reactie op concept regionaal Transitiearrangement Jeugdhulp Midden-Limburg 
Datum: 3 oktober 2013 

Geachte mevrouw Cloosterman, 

De gemeenten hebben de opdracht de (jeugd)zorg in het overgangsjaar 2014 te continueren. 
Daartoe is een concept transitiearrangement opgesteld. 

> PSW beschouwt het regionaal Transitiearrangement Jeugdhulp Midden-Limburg als een 
gezamenlijke intentieverklaring en onderschrijft de intentie om deze transitie 
gezamenlijk tot een goed einde te brengen. PSW stelt zich op als partner van de 
gemeenten in dit transitietraject en zal zo veel als mogelijk en wenselijk zijn kennis en 
expertise inzake de doelgroep kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap 
Inbrengen. 

> Gezien de vele onzekerheden rondom wetgeving, budget en voorwaarden, moeten wij 
opmerken dat de mate waarin PSW de zorg op een kwalitatief aanvaardbaar niveau kan 
continueren (paragraaf 6.a Regionaal Transitie arrangement), afhangt van het 
uiteindelijke budget dat beschikbaar is voor deze zorg en de voorwaarden die de 
verschillende gemeenten hieraan verbinden. 

> Onze aanbeveling en oproep is om tijdig de verbinding te leggen met de andere 
transities in het sociale- en het jeugddomein, zoals de transitie Wmo, de nieuwe wet 
Passend Ondenwijs en de transitie Participatiewet. Dit om het uitgangspunt Een gezin > 
Een plan in de praktijk te kunnen realiseren. 

Met vriendelijke groet. 
Mare van Ooijen, bestuurder PSW 
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Betreft: Transitie-arrangement Jeugdzorg 

Geacht College, 

Zorgverlening-PGZ is als AWBZ en zorgverzel<eraars gecontracteerde partij voor 90% actief binnen 
de zorg en ondereteuning voor jongeren onder de 18 jaar. Dat maaict dat wij zeer nauwgezet de 
ontwil<l<elingen rond de transitie en transfonnatie van de jeugdzorg in de regio volgen en waar nodig 
en zinvol, actief deelnemen aan het uitwisselen van informatie en data. 

Immers wij zien een meenwaarde om de zorg onder 1 financiering te brengen en zien een 
toegevoegde waarde om de ondersteuning van Jongeren, door informele netwerken, te versterken. De 
organisatie van zorg en welzijn rond de jongere zal straks vanuit een ander blikveld worden ingericht 
en Zorgverlening-PGZ kan hier een positieve bijdrage in leveren, door niet alleen te investeren in de 
jongere zelf maar ook In diens gezin en sociale omgeving. 

Gemeenten staan voor de belangrijke taak om onder grote financiële druk een ongekende 
verandering door te voeren. Daarbij moeten gemeenten rekening houden met het totale veld waarin 
zowel vrijwilligers als zorgprofessionals, kleine lokale aanbieders tot grote provinciale aanbieders, 
actief zijn. Uit het gegeven dat er zo veel partijen zijn betrokken bij de transitie, onder een dergelijke 
financiëie druk, blijkt de noodzaak hierin snel eikaars taal te ieren spreken en eikaars bijdrage aan de 
uitkomst te leren kennen. Dat is een proces dat niet stopt bij het indienen van een transitie-
arrangement maar hiermee eigenlijk pas begonnen is. Zorgveriening-PGZ wil zich hierin opstellen ais 
een kritische en betrokken aanbieder die oog heeft voor de bredere maatschappelijke opdracht binnen 
de Jeugdzorg. We venvachten hierin ook van gemeenten dat zij zo snei als mogelijk duidelijkheid 
bieden onder weike condities en met welke opdracht partijen in het veld aan de slag kunnen. Dit om 
de kwaliteit en continuïteit in de ondersteuning aan jongeren en hun gezin te borgen, i-iopelijk biedt 
het transitie-anrangement hierin wederom een stukje duidelijkheid, hoewel het nog lastig zal zijn de 
juiste conclusies te trekken uit alle informatie die is aangereikt. 

Zorgverlening-PGZ staat in ieder geval open voor het actief aangaan van de communicatie met 
gemeenten om zo bij te dragen aan het slagen van deze zeer vergaande verandering in het stelsel 
van de Jeugdzorg. We wensen ook u als Coiiege en Raden in dit proces veel wijsheid toe. 

Met vriendelijk groet, 
ZorgveïlsningrPGZ 

Bestuurder 

Op alle overeenkomster tenzake van aannemmq van werk en hel verlenen van diensten jljn leverings- en betalingsvoaiwaarfen van toepassing welke lijn gedeponeerd bij de Kamer vati Koophandel Umburq. 



riagg 

Aan de gemeente Roermond 
Ter attentie van Mw. M. Cloosterman 
Projectleider transitie jeugdzorg/ Beleidsmedewerker welzijn 
Postbus 900 
6040 AX Roermond 

Ref.: MH/mwe/Gl Nr.: 130775 Betreft: inhoudelijk reactie concept 
transitiearrangement 

Roermond, 8 oktober 2013 

Geachte mevrouw Cloosterman, 

Inhoudelijk stelt RiaggZuid K8J 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 K8J behandeld kunnen voelen. Anderzijds moeten de 
professionals vanuit de huidige wet - en regelgeving kunnen handelen. Daar worden 
zij immers door de inspectie aan getoetst en kunnen zij in het kader van de wet BIG 
tuchtrechtelijk worden vervolgd. Denk ook aan de BOPZ. 

In het voorbereidingsjaar zullen 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 huisarts 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)biologische, kinder- en jeugdpsychiatrische én somatische 
perspectieven. Dat geeft richting denken wij 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. Bij de 
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riagg 

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 ik nog op, zoals ook genoemd op de beleidsdag te Venlo, dat nergens 
vermelding is gemaakt van het bestuurlijk akkoord met de GGZ tot en met 2015. Voor 
zover wij 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 
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Marieke Cloosterman 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Ruud van Roosmalen <r.vanroosmalen@burovanroosmalen.nl> 
dinsdag 1 oktober 2013 10:46 
Marieke Cloosterman 
Re: Concept RTA Midden-Limburg 

Beste Mariek, 

Aangaande onze cijfers kan ik in ieder geval nog de toevoeging geven dat, uitgaande van de genoemde 1,1 
miljoen ŵe 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. 

Verdere reacties. 

Wij hebben geen invloed op afgeven van indicaties en meer of minder instroom, het zijn de huisartsen die 
naar ons verwijzen. 

In het verhaal over de toegang in 2015 worden de teams van generalisten beschreven en mis ik de toegang 
via de huisartsen. 

Door bezuinigingen in de GGZ zijn wij inmiddels onze flexibele schil al kwijt geraakt! 

Ik meen dat in vervolg op het bestuurlijk akkoord door betrokken partijen (GGZ aanbieders, 
zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordiging en ministerie VWS) is vastgelegd dat de gelden van jeugd 
GGZ die naar de gemeenten gaan geoormerkt worden. Zijn jullie hiervan op de hoogte? 

Tot zover en met vriendelijke groet, 

Ruud van Roosmalen 

Directeur/Psychotherapeut 

Directiesecretaresse Marlou Driessen 

Willem I I Singel 39 6041 HR Roermond Tel. 0475-325588 

m.driessen(a).burovanroosmalen.nl 

Marieke Cloosterman, 1-10-2013 9:12: 

gemeente Roermond 

^ l ^ p r 

Beste partners, 
Vorige week dinsdag 27 september zijn in Venlo de concept Regionaal Transitiearrangementen (RTA's) van de 
regio's Noord- en IVIidden-Limburg toegelicht. 



r u b i c o n 

helpt je vooru i t 

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

Horn, 07.10.2013 

Kenmerk 
Contactpersoon 
Bijlagen 

\AA/CS-13A/-d.2 
E. Theunissen 

Ondera/erp Concept RTA Midden Limburg 

Beste mevrouw Cloosterman, 

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 1 oktober jl. betreffende het concept RTA voor 
Midden-Limburg, laat ik u weten dat het transitiearrangement herkenbaar is zoals het 
besproken is tijdens de regio bijeenkomsten. 

Net als u hebben wij een aantal voorbehouden: 

• Zorgcontinuïteit kan alleen worden geboden Indien Rubicon bestaansrecht heeft. Hien/oor 
is nodig: 

O Duidelijkheid over hoogte budget. Uit de voorbehouden bij dit arrangement blijkt dat 
dit pas feitelijk duidelijk is na de meicirculaire 2014. 

O Duidelijkheid omtrent de verantwoordelijkheid voor de frictiekosten. 
O Duidelijkheid over inkoopbeleid in 2015 en eventuele meerjarige 

• De zorgcontinuïteit voor cliënten binnen de zorgvomn gezinshuis is langer dan een jaar. 
Veelal stromen cliënten binnen deze zorgvorm pas uit op 18 jarige leeftijd. 

• Frictiekosten zijn netto. Hierbij is rekening gehouden met alle maatregelen die de 
frictiekosten moeten beperken (zie KPMG model "baanvindduur") 

zorgarrangementen. 

Hoofdkantoor 

Berger.-, eg 23 
6085 AS Horn 
Postbus 4702 

6085 Z G Horn F 

5922 X V Venlo 
T 077 3510541 
F 077 3540337 

T 0475 588400 

F 0475 582243 

E info@rubicon-jeugdzorg.nl 
I v-A,'v,rubicon-jeugdzorg.nl 
Rabobank Heei II96 00 870 

IBAN: NL48 RABO 01196 00 870 
BIC: RABONL2U 



rubicon 

• Frictiekosten zijn alleen personeelslasten (geen kapitaalslasten) 

e Frictiekosten hebben alleen betrekking op 2015 

Als de percentages in de diverse scenario's verder verlaagd worden in de opvolgende jaren 
genereert dat nieuwe frictiekosten 

Ik vertrouw u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

IVIet vriendelijke groet, 

Bestuurder 



Marieke Cloosterman 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Wolff - Evers, M.H.M., de (Productmanager Integrale Zorg) <MdeWolff@wgi.nl> 
dinsdag 8 oktober 2013 16:47 
Marieke Cloosterman 
concept transitiearrangement Midden-Limburg 

Beste mevrouw Cloosterman, hallo Marieke, 

Ik heb het concept transitieararrangement Midden-Limburg ontvangen en doorgenomen. Het is een mooie 
verwoording van datgene dat in verschillende bijeenkomsten 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 instellingen hoger uitkomen dan het budget in de meicirculaire 2013. Ik hoop van harte dat nader onderzoek en 
de Vektis-gegevens meer duidelijkheid scheppen in deze. Een opmerldng is dat wij de producten MST en MDFT 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 daarvan 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 pllots Generalisten en de 
georganiseerde bijeenkomst zijn daarbij een welkome ondersteuning en toetsing. 

Met vriendelijke groet, 

Marly de Wolff-Evers | Productmanager | Health Office 

Vincent van Gogh 

voor geestelijke gezondheidszorg 

Health Office 

Postbus 5, 5800 AA Venray j Bezoekadres: Stationsweg 46, 5803 AC Venray 

(0478) 52 73 59 | 06 24356935 

mdewolff@vvgi.nl | www.vvgi.nl 
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Marieke Cloosterman 

Van: Astrid Pistorius <a.pistorius@virenze.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 oictober 2013 15:23 
Aan: Mariel<e Cloosterman 
CC: Stijn van Geleuken 

Onderwerp: reactie op TA Midden-Limburg door Virenze 

Urgentie: Hoog 

Geactite mevrouw Cloosterman, beste Marieke, 

De gegevens die u opgenomen heeft in het TA over Virenze kloppen met hetgeen ik heb aangeleverd. 

Wat me opviel in het concept TA van Noord-Limburg was dat de bedragen die de instellingen nodig denken 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 politiel<e tijdsdruk zijn mijns inziens cijfers aangeleverd die niet altijd consistent zijn, maw "we gaan appels 
met peren vergelijken". 
Ik ben dan ook zeer benieuwd op welke wijze men het gat tussen beschikbaar geld en benodigd geld denkt te 
kunnen gaan dichten. 

We volgen dit proces dan ook met "gezonde" spanning... 

Dank u dat u alsnog vroeg om een reactie van onze organisatie! 

Met vriendelijke groet, 

Astrid Pistorius 
Assistent Controller 

Virenze hoofdkantcrar | Kasteelstraat 15, 6247 EA Rijckholt 

T Q43-40S 66 62 | F 043-40? 66 67 

E a.plstoriusiiivirertze.nl j W www.vlrenze.nl 

Van: Marieke Cloosterman [mailto:mariekecloosterman@roermond.nl] 
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2013 15:07 
Aan: Astrid Pistorius 
Onderwerp: RE; Concept RTA IVIidden-Limburg 

f ® • 

gemeente Roermond 

Geachte mevrouw Pistorius, beste Astrid. 
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Marieke Cloosterman 

Van: Jose Dautzenberg <jdautzenberg@wsg.nu> 
Verzonden: nnaandag 7 oktober 2013 14:53 
Aan: Marieke Cloosterman 
CC: Heidy Blankestijn; Rob Schuddemat; Femke Staelens 
Onderwerp: FW: Reactie Concept RTA regio Noord-Limburg - WSG 
Bijlagen: 2013_09_13_frictiekosten_wsg_per_regio_obv_mo.pdf; Reactie Concept RTA regio 

Noord-Limburg.pdf 

Beste Marieke, 

zoals zojuist telefonisch besprol<en: 

de beide reacties op de RTA's Midden en Noord Limburg zijn door ons niet specifiek uitgewerl<t, waarvoor onze 
oprechte excuses. Wij verkeerden in de veronderstelling, dat deze als 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 opmerking in beide brieven dat dit nog niet is geconstateerd kan dus geschrapt worden. 
Gok de opmerking bij Midden Limburg over de 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 vriendelijke groet, 

José Dautzenberg 
Marketeer Transitie a.i. 
William Schrikker Groep 
Werkdagen ma-di-do 

Postbus 12685 M 06 254 664 20 
1100 AR Amsterdam 

E idautzenberg@wsg.nu 
I www.williamschrikkergroep.nl 

Van: Transitie 
Verzonden: 04 oktober 2013 12:01 
Aan: 'martine.van.tuyn@venray.nl' 
Onderwerp: Reactie Concept RTA regio Noord-Limburg - WSG 

Geachte mevrouw van Tuyn, 

Bijgevoegd stuur ik 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 geïnformeerd. 
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dhr. Job de Boer 
Service Team Transitie (STT) 
William Schril<l<er Groep 
Postbus 12685 
1100 AR Amsterdam 

Met vriendelijke groet, 

T 
F 

088 52 60 00 O 
088 52 60 00 1 

E transitie@wsg.nu 
www.williamschrikkergroep.nl 

William Schrikker Groep 

W : v\/ww.williamschrikkergroep.nl 

DISCLAIMER 

De informatie verzonden met e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet 

de geadresseerde bent dan is (a) openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van 

deze informatie aan derden, niet toegestaan; en (b) wordt u verzocht de afzender, de William Schrikker 

Groep, daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. 

Wees milieu bewusti Print deze mail alleen als het echt nodig isl 
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i l l i am S c h r i k k e r © r o e p 

Postbus 12685 

1100 AR Ainsterdam Per mail: 
Marieke Cloosterman 
mariekcloosterman(a)roermond.nl 
Gonnie Poell 
g.poell@weert.nl 

Tel (020) 740 00 00 

Fax (020) 600 35 44 

www.williamschrikkergroep.nl 

Postgiro 524682 

Bank ING 696764555 

ww\v.wsg,hu 

Onze ref.: 13.718071/JDBOE/ar Amsterdam, 4 oktober 2013 

Betreft: Reactie Concept RTA regio Midden-Limburg 

Geachte mevrouw Cloosterman en mevrouw Poel, 

Met deze brief willen wij u bedanken voor het verzenden van het concept regionaal transitie 
arrangement (RTA) èn het concept Beleidskader Jeugdzorg. Wij hebben deze aandachtig 
gelezen en willen graag reageren op beide documenten. 

Zorgcontinuïteit en zorginfrastructuur 
In de toegezonden documenten wordt het concept beleidskader voor de komende vier jaar 
voorgelegd, met het daaraan gekoppelde concept RTA. Hierin zijn voor de William Schrikker 
(3roep (WSG) vooralsnog geeh oiDVallendheden op te merken. Desondanks maken wij graag 
van de gelegenheid gebruik om onze doelgroep en expertise van onze professionals onder 
de aandacht te brengen. Met name de doelgroep komt minimaal aan bod binnen de 
opgestelde documenten. Wij bieden zorg voor ouders en kinderen met een beperking. De 
doelgroep van de WSG kenmerkt zich vaak door ëen opeenstapeling van problemen, die 
ëen directe link met de overige beleidsterreinen kunnen hebben. Hierbij kan gedacht worden 
aan de Wet passend onderwijs ën de Participatiewet. Onze kinderen en ouders hebben vaak 
hulp en steun nodig bij het zoeken naar werk, het vervoer van en naar school en begeleiding 
bij werk en school. 

Jeugdbescherming/Jeugdreclassering 
Op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering zal de regio Midden- Limburg, in 
het overgangsjaar 2015, de maatregèlen afnemen bij de gecertificeerde instellingen die op 
dat moment de lopende maatregelen uitvoeren. Na 2015 zal binnen het vastgestelde 
beleidskader jaarlijks een uitvoeringsplan worden beschreven en komen er (sub) regionale 
beleidsplannen. De WSG is ten alle tijden bereid om mee te denken over de invulling van het 
beleid. 
Juist op het gebied van ouders en jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB) in 
het gedwongen kader |s het van groot belang om passende begeleiding te bieden, omdat zij 
in dë directe omgeving voor veel maatschappelijke overlast kunnen zorgen. Zoals bekend 
heeft ongeveer 35 a 45% van de jeugdigen binnen het justitiële kader een LVB. 

De William Schrikker Groep werkt voor mensen met een handicap die bescherming en ondersteuning nodig hebben, 
Zij werl<t op het $nijvlal< van jeugdzorg en gehandicaptenzorg, Tot de VVilliam Schr!i'J<er Groep behoren de zelfstandige onderdelen: 

Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Pleegzorg en een Expertisecentrum. 



In het kader van de transitie en transformatie (en na 2015) ziet de WSG een rol voor zichzelf 
weggelegd in het bieden van deze specialistische maatregelhulp. Het specialisme van de 
WSG wordt zichtbaar in het outreachend en oplossingsgericht werken: tussen de cliënt eh de 
hulpverlening staat geen bureau, maar een keukentafel waar aan oplossingen gewerkt 
wordt. Onze professionals werken vanuit huis en zijn bekend met de sociale kaart. 
Het versterken van de eigen kracht van het gezin Staat centraal, waardoor er doelgericht 
gewerkt kan worden aan het terugdringen van opvoed- en opgroeiproblemen en recidive. 

Gezien de recente ontwikkelingen op het gebied van jeugdreclassering wil de WSG 
opmerken dat het Adolescentenstrafrecht in toekomst van invloed kan zijn op het aanbod dat 
de gemeente beschikbaar moet hebben. De WSG adviseert de regio's hier dan ook rekening 
mee te houden in het opstellen van het regionale beleid. In de praktijk zou het zo kunnen zijn 
dat een jongvolwassene boven de achttien jaar veroordeeld kan worden volgens het 
jeugdstrafrecht. In dit geval betekent dat volgens de Jeugdwet dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor de invulling van de begeleiding in het gedwongen kader van deze 
jongvolwassene. Tevens zou het zo kunnen dat de regio te maken krijgt met aanbieders van 
de drie reclasseringsorganisaties (SRO). 

Pleegzorg 
Naast het feit dat wij begeleiding bieden in het kader van dwang, bieden wij ook 
specialistische Pleegzorg. Voor de William Schrikker Pleegzorg (WSP) is de zorg dat de 
continuïteit van de specialistische pleegzorg in gevaar komt grotendeels weggehaald door 
het transitie arrangement 'continuering van zorg voor jeugdigen die op januari 2015 in zorg 
zijn door de huidige zorgaanbieder' in het transitieplan (Rijk, VNG en IPO). Dit arrangement 
geeft de WSP de ruimte om de regionale/lokale samenwerking te versterken en in 
gezamenlijkheid tot, voor de jeugdigen in specialistische pleegzorg, kwalitatief goede 
arrangementen te komen. 
Specifiek voor de provincie Limburg geldt dat de samenwerking met Rubicon en 
Xonar op alle niveaus verder wordt geïntensiveerd om te komen tot één Limburgs 
Pleegzorg. Daarbij is voor de WSP behoud van specialisme voor de jeugdige in 
pleegzorg daar waar nodig een uitgangspunt. 

Expertisecentrum 
Juist omdat wij landelijk werken en regionaal zijn georganiseerd, zijn we in staat onze 
expertise te waarborgen, maar ook te vergroten en deze kennis te delen In het brede veld 
van de jeugd- en gehandicaptenzorg. Daarnaast zijn veel van onze jeugdigen door het hele 
land geplaatst in zorginstellingen en pleeggezinnen. Daarin kennen onze professionals goed 
de weg. De WSG heeft een eigen Expertisecentrum waar niet alleen onderzoek gedaan 
wordt en methodieken worden ontwikkeld, maar ook een breed CEDEO-gecertificeerd 
opleidingsaanbod wordt aangeboden, In het kader van deskundigheidsbevordering van 
bijvoorbeeld gezinscoaches in het voorliggende veld heeft het Expertisecentrum een breed 
scala van opleidingen en trainingen in haar portefeuille aangaande de doelgroep en werken 
in het gedwongen kader. Door het eerder (h)erkennen van een licht verstandelijke beperking, 
kan immers voorkomen worden dat ouders en jeugdigen een beroep moeten doen op 
langdurige, specialistische zorg. 

Frictiekosten 
In september is een hernieuwde versie frictiekosten op basis van het door KPMG Plexus 
opgestelde model. Dit model heeft KPMG Plexus in opdracht van en in samenwerking met 
Jeugdzorg Nederland ontwikkelt. In uw concept RTA blijkt dat deze cijfers nog niet zijn 
overgenomen. U kunt deze berekening van de frictiekosten terugvinden in de bijlage van 
deze brief. 



Samenwerken in de regio 
Tot 1 januari 2015 zijn wij uiteraard bereid om samen met onze l<etenpartners, zoals 
bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, te onderzoeken op welke manier het beleid ingevuld kan 
worden in het gezamenlijke aanbod. Hiervoor zullen wij actief afstemming zoeken. 
Vanaf 2015 zal de WSG de certificering, zoals gesteld in de nieuwe Jeugdwet, aanvragen 
om zo de binnen uw regio gevestigde cliënten met onze deskundigheid en expertise binnen 
jeugdbescherming en jeugdreclassering te kunnen bedienen. 

Tot slot willen wij opmerken dat de WSG niet voorkomt in de lijst van aanbieders in het 
concept RTA. Dit geldt zowel voor het gedwongen kader jeugdbescherming en 
jeugdreclassering, als pleegzorg. Wij vertrouwen er op dat onze organisatie wordt 
opgenomen in deze lijst bij vaststelling van het RTA. 
Graag ontvangen wij het transitiearrangement zoals bestuuriijk wordt vastgesteld en een 
uitnodiging voor nader overleg aangaande de budgetverdeling voor het gedwongen kader en 
de verdere invulling van het beleid. 

Hoogachtend, 

Drs. H-S.T. Blankestijn 
Regiomanager 
William Schrikker Groep 



Toelichting op berekening frictiekosten William Schrikker Groep 

De WSG heeft voor de berekening van de frictiekosten voor de jaren 2015, 2016 en 
2017 gebruik gemaakt van het door KIVIPG Plexus opgestelde model. KPMG Plexus 
heeft dit model in opdracht en in samenwerking met Jeugdzorg Nederland ontwikkelt. 
Het model geef inzicht in de te venwachten frictiekosten voor personeel en vastgoed. 
Waarbij onder frictiekosten wordt verstaan de uit te betalen wachtgelden, de 
vergoeding voor voortzetting deelname aan een pensioenregeling, de kosten als 
gevolg van het voortijdig opzeggen van huurcontracten. 
Het model gaat uit van de afspraken die in augustus 2013 rondom de WW en binnen 
de CAO Jeugdzorg gelden. 

Het model is op organisatieniveau. Echter de jeugdzorgregio's vragen veelal naar de 
frictiekosten voor hun regio. Zodoende zijn de totale berekende frictiekosten verdeelt 
over de regio's omtrent de ingeschatte omzet 2012 per regio. Waarbij dus voor 
iedere regio dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd. 
Let op: Indien de volume verandering |n uw regio anders zijn dan zullen ook de 
frictiekosten wijzigen. 

De WSG is in haar berekening uitgegaan van de volgende aannames: 
s Volumeverandering ten opzichte van 2012: 

2015- / -10% 
2016- / -15% 
2017- / -20% 

e Geen tariefsverandering voor de jaren 2015-2017 muv de reguliere 
prijscompensatie en Overheidsbijdrage Voor Arbeidsmarktontwikkeling 

® De baanvindduur is voor de medewerkers jonger dan 45 jaar gelijk aan de 
CBScijfers 2012 op basis van de totale werkloze beroepsbevolking. Vanaf 45 jaar 
is uitgegaan van een lagere baanvindduur dan gemiddeld. Dit ivm de verwachte 
arbeidsmarktomstandigheden in de Jeugdzorg en de relatief zwaardere belasting 
in deze sector 

• Voor de uitvoering van het sociaal plan is uitgegaan van € 5.000 per fte dat 
boventallig is. 

Op de bijgevoegde pagina's uit het model vindt u een berekening van de frictiekosten 
per jaar op basis van bovengenoemde uitgangspunten, waarbij inzichtelijk is 
gemaakt om hoeveel fte's het hierbij gaat en hoeveel vastgoed en overige 
frictiekosten. Daarnaast zijn ook de gehanteerde parameters toegevoegd. 

In totaliteit komt het model uit op € 2.851.000 aan frictiekosten voor de periode 
2015-2017. 

Noot: 
Een aantal regio's hebben al een uitvraag gedaan omtrent de frictiekosten vpordat dit 
model ontwikkelt was. Om toch aan de vraag te kunnen voldoen heeft de WSG toen 
een eenvoudig model ontwikkelt waarbij een aanname was gedaan op de 
wachtgeldkosten per fte. Na invulling van dit model blijken de gemiddelde 
wachtgeldkosten lager dan in 1^ instantie was ingeschat. 

WSG, 13 September 2013 



Aandeel in Frictiekosten WSG obv frictiekostenmodelJeugdzorg Nederland 

Toelichting: 
In onderstaand overzicht zijn de berekende fnctiekosten 2015-2017 per jeugdzorgregio in beeld gebracht, waarbij de frictiekosten over de regio's 
zijn verdeelt over de geschatte omzet 2012. De geschatte omzet 2012 Is berekend o.b.v. het aantal aantal JB en JR maatregèlen op 1 Januari 2013 
X het tarief 2012. Voor de omzet van de William Schrikker Pleegzorg is uitgegaan van het aantal jeugdigen op 1 Juli 2013. 
Waarbij opgemerkt dient te worden dat van 25% van dé in pleegzorg zijnde jeugdigen nog niet bekend is wie vanaf 1 januari 2015 de financierende 
gemeente wordt. Het te hanteren 'woonplaats-beginsel' is nog niét voor alle in pleegzorg zijnde jeugdigen ingevoerd, dit betreft met name de jeugdigen 
met een vrijwillige plaatsing en pleegouden/oogdij. De omzet van de WSP zal dus nog toenemen. 

De frictiekosten zijn berekend o.b.v. het model dat door KPMG ls ontwikkeld in opdracht van JZ Nederland. Op de bijgevoegde pagina's 
vindt u een nadere specificatie van dit model plus dé doorde WSG gehanteerde uitgangspunten. 

Totale omzet obv aantallen op 1-1-2013 muv WSP Aandeel in 
Ijeuqdzorqreqio 1 OmzetWSJB 1 OmzetWSJR | Omzet WSP 1 TotaalWSG | 1 totaal WSG i 1 kosten obv aandeel 
Totaal Achterhoek € 1.105.000 € 150.000 € 182.200 € 1.437.200 1,74% € 49,500 
Totaal Amsterdam-Amstelland € 5.691.700 € 1.296.700 € 1.131,400 € 8;119;80a 9,81% € 279.700 
Totaal Drenthe € 1.648.800 € 137.400 € 371.900 € 2.158:100 2.61% € 74.300 
Totaal Eemland € 1.069.600 € 95.400 € 182.000 € 1.347.000: 1,63% 46.500 
Totaal Flevoland € 2.205.500 € 130.800 606.200 € 2.942.500 3,55% 101.500 
Totaal Food Valley 827.400 € 153.000 € 226:600 € 1.207.000 1;46% € 41.600 
Totaal Friesland € 2.010.400 € 175.800 € 453.200 2.639.400 3,19% € 90.900 
Totaal Gooi- en Vechtstreek € 510.100 € 107.400 € 149.700 € 767.200 0,93% 26:300 
Totaal Groningen € 1.908.100 € 441.000 € 505.700 € 2:854.800 3,45% € 98.400 
Totaal Haarlêmmermeer 179.700 € 105.600 € 84.900 € 370.200 0,45% € 12.700 
Totaal Holland-Rijnland € 586.500 € 59.400 € 251.100 897.000 1,08% € 30:800 
Totaal IJsselland € 2.149.900 € 310.200 € 457.000 € 2.917.100 3,52% 100.500 
Totaa! Kop van Noord-Holland € 712.000 € 85.200 € 133.500 € 930.700 1,12% € 32.000 
Totaal Lekstroom 567.000 € 105.000 € 93.000 € 765.000 0,92% € 26.400 
Totaal Midden Brabant € r;458.800 € 258.600 € 360.000 € 2.077.400 2,51% € 71.500 
Totaal Midden IJssel / Oost Veluwe € 1.672.100 € 135.600 € 275.100 € 2.082.800 2,52% € 71.800 
Totaal Midden-Holland € 308.300 € 6.000 € 238.600 552.900 0.67% € 19.000 
Totaal Midden-Kennemerland (fJmond] € 487.100 € 109.200 € 125.400 € 721.700 0,87% € 24.800 
Totaal Midden-Limburg Oost € 373.100 € 97.200 € 72.800 543.100 0,66% 18.800 
Totaal Midden-Limburg West € 230.200 € 18.000 € 48.600 € 296.800 0,36% € 10.200 
Totaal Noord Limburg € 691.400 € 193.200 € 170.000 € 1.054.600 1,27% € 36.100 
Totaa! Noord Veluwe € 385.500 € 53.400 € 153.800 592.700 0,72% € 20.400 
Totaal Noord-Oost Brabant € 2.608.300 € 371.400 € 166.100 € 3.145.800 3,80%> 108.500 
Totaal Regio Alkmaar / Noord-Kennemi € 1.049.700 € 127.200 € 206.300 1.383:200 1,67% € 47.600 
Totaal Regio Amhem € 1.745.400 € 255.000 € 210.400 € 2.210.800 2,67% € 76.200 
Totaal Regio Nijmegen € 1.155.000 € 169.200 € 194.100 € 1.518.300 1,83% € 52:200 
Totaa! Fïivierenland 972.300 € 60.000 234.700 € 1.267.000 1,53% 43.700 
Totaal Stadsregio Haaglanden € 3.054.900 € 490.700 € 323.500 € 3.869.100 4,67% 133.200 
Totaal stadsregio Rijnmond € 6.067.700 € 1.602.300 € 1.382.400 € 9.052:400 10,94% € 311.700 
Totaal Twente € 2.665.100 € 719.400 € 550.000 € 3.934.500 4,75% € 135.500 
Totaal Utrecht Stad € 1.753.700 € 271.700 € 97;ooo € 2.122.400 2,56% € 73.100 
Totaal Utrecht West € 272.400 € 54.000 € 93.100 € 419.500 0,51% € 14:500 
Totaa! West-Brabant € 2.010.900 € 572.400 € 469.500 € 3.052:800 3,69% € 105.300 
Totaal West-Friesland € 1:050.600 € 133.200 € 432.600 € 1.616.400 1,95% € 55.400 
Totaal Zaanstreek-Waterland € 1.090.100 139.200 € 202.200 € 1.431.500 1,73% € 49.200 
Totaal Zeeland € 728.300 € 97.200 € 327.700 € 1.153.200 1,39% 39.700 
Totaal Zuid-Holland Zuid € 1.155.500 169.200 € 420.900 € 1.745.600 2,11% € 60.300 
Totaal Zuid-Kennemerland € 751.500 € 172.800 € 226.300 1.150.600 1,39% € 39.600 
Totaal Zuid-Limburg € 1.966.400 € 465.600 € 493.500 2.925.500 3,53% € 101.000 
Totaal Zuid-Oost Brabant € 2.038.700 € 471.000 € 320.000 € 2.829.700 3,42% € 97.300 
Totaal Zuid-Oost Utrecht € 549.200 € 55.800 € 72.800 € 677.800 0,82% € 23.300 
Eindtotaal e 59.463.900 10.621.400 12.695.800 € 82.781.100 100,00% € 2.851.000 

WSG, 12-09-2013 Omzetberekening 2012 obv aantallen op 1 jan 2013.xTs 



Output personeel 
Aantal FTE Verandering FTE Verandering FTE Maximaal Gebruikt natuurlijk Aanvullende Gem. frictiekosten 

totaal perjaar natuurlijk verloop verloop reductie perFTE Frictiekosten 
2012 

perFTE Frictiekosten 

201S - "n" .^ • • 5" -
2016 — ^ j - r : " " i f 
2017 n r 1 -2,5 

Verandering FTE Verandering FTE Verandering FTE Gem. frictiekosten Gem. frictiekosten Gem. frictiekosten 
2015 2016 2017 per FTE 2015 perFTE201S per FTE 2017 Frictiekosten 2015 Frictiekosten 2015 Frictiekosten 2017 

15 tot 25 ..'i.n?.- .1. -f.r-' 1.23S : - . 7 - 1 • a."7 J . r l i r " 4 - 4 f i 
25 tot 34 -35.21 -•c-.'j 1 € ir=.-TT ^ 3 - T . . ' 7 -

35 tot 45 ' :T.n o:; E : . ; : 2 101 .70 ' ; 

48 tot 55 f'j 

55 en ouder -'.n : 62.521? 

Output vastEoed 

Verandering m2 Verandering m2 
Aantal m2 totaal per jaar Frictiekosten 

2012 -_f,f,r-

2015 1 ZT. 2rs 

2016 ' -L - r 

2017 4; . 

Output totaal 

Personeel Vastgoed Subtotaal Overige frictie buiten scope model Totaal frictiekosten 20X5-2017 
2015 ij (onderaan inschatten) 

2016 
2017 -z 

€ 2.06B.727, € 113.014 € • - ' -2a79:741 € 671.000 £ 2.S50.741 

Mogelijke overiee frictiekosten 

Inboedel 

Immaterieel 

Overig 

persbneelsgebotien 

cliëntgebonden 
Vervoersmiddelen 

Verhuiskosten 
Copende contracten 
Uitvoeringskosten Sociaal Plan 

let op! Indien sociaal plan corrigeer dan ook voor vermindering wachtgeld 

Leningen en reserves 

Kosten van eventuele uitstaande veriofsaldi bi] personeel 
Inventarisatie organisatieafspraken boven de CAO 

SOOOO 

50000 

S71Q00 

ibv. bureau's, kasten, computers, printers, kopieerapparaten, telefoons, etc. 
bedden, lampen, teievie, etc. 

bv. eventuele verkoop van niet afgeschreven vervoersmiddelen in eigendom 

bijsluiten van panden en verplaatsen van werkplaats von medewerkers 

bv. software, onderhoud, leveranciers, leasecontracten, verzekeringen maar ook diensten voor residentiële cliënten als volumedaalt (TV, internet e.d.) 

bv. uitkeren van vertrekbonussen, kosten voor omscholingstrajecten 
bij een sociaal plan nemen je wachtgelduitkeringen af, de verwachte opbrengsten van zo'n plan kan men hier opnemen als negatief getal 
bv. leningen die vervroegd afgelost moeten worden 

bv. opgebouwde vakantiedagen die ineens uitgekeerd moeten worden bij ontslag 

bv. regelingen die zijn afgesproken met de medewerker bovenop de CAO 

Door de organisatie te definiëren 

Doorde organisatie te definiëren 

Door de organisatie te definiëren 

WSG, 12-09-20B WSG,,frictiekosten model JZ Nederland, sept 13.)(lsx-0_FrIctiekosten overzicht 



Peiljaar 
Datum personeel en vastgoed 

Product 
OTS <1 jaar 
OTS >1 jaar 
Voogdij 
Voorlopige Voogdij 
JR regulier 
JR in combinatie 
JR overig 
Pleegzorgdagen 

01-09-2013 
Aantal Gemiddeld 

geleverde tarief per 
eenheden in Omzet per product eenheid op 

één jaar in één jaar peildatum 
1.471 € 13.05S.0S7 
S.171 < 33.149.641; 
1.783 € 9.378.797: ; s-iS2,ca 

11 € 57.843 iiC 1 l'S.rS'-'.CD 

1.278 € 7.668.000 •; ;..D'ffl.:Q 
314 € 562.060 

C «SO.OOff 

S14.974 € 17i039;959 : 33.21 

i 1 C'"" 

Volume
verandering 
per 2015 tov 
peildatum 

Volume-
verandering 
per2016tov 
peiidatum 

Volume-
verandering 
per 2017 tov 
peildatum 

' -mooy» -15,00» -20,00% 
-10,00% -15,0054 -20,00% 
-lÖ.OOK -15,00% -20,00% 
-10,0054 -15,00% -20,00% 

-10,00% -15,0054 -20,0054 
-10,00% -15,00% -20,0054 

-10,00% -15,00% "•20,00%: . 
-lO.OOK: -15,0054: -20,00% 
-10,00% -1S,00?« -20,00% 

WSG,12-09-2013 

Tarief- Tarief- Tarief-
verandering verandering verandering 
per 2015 tov per 2016 tov per 2017 tov 
peildatum peildatum peildatum 

Verwachte omzel Verwachte omzet Verwachte omzet 
in 2015 in 2016 in 2017 
2 1 - ; : ^ . : ] _0 ' Ï 6 -iS. 

t 25 220 2 1 ' ^ 

' - " 117 - 0 2 -7 7 " J2 < f 

C 11Ö.2J3 

bl ZLO - , . -, , f n 

- 0 5 ' 5 I • 7' 1 

^ a o{ 2 L 1—n 5 -

€ 78.275.135 ;e 73.92B.S17 € 69.577.898 

Verwachte omzet 
verandering door 
volume in 201S 

aïs % van totale on 

WSG, frictiekosten model J2 Nederiand, sept IS^xlsjt-UOmzetveraridering 



Personeel 

Scenario instelling 

Door te rekenen wachtgeldregeling: 

Aanames loon 

Jaarlijkse loonstijging CAO 

Verwachte gémiddelde loonstijging tot 2015 obv schaaltredes 

Vakantietoeslag t.o.v. brutomaandsalaris 

Gemiddelde opslag voor SV-loon t.o.v. brutomaandsalaris 

Opslag voor totale personeelskosten t.o.v. brutomaandsalaris 

Aaname voor inschatting arbeidsverleden 

Gemiddelde leeftijd start arbeidsverleden 

Indien medewerker voor 199718jaar is dan is Ï8 jaar het uitgangspunt . 

Aannames over pensioen doorbetalingen 

Percentage medewerkers dat gebruik maakt van doorbetaling pensioen 

Werkgeversaandeel pensioenpremie van brutosalaHs 

Tegemoetkoming in kosten zoals opgenomen in wachtgeldregeling 

Vastgoed 

Verkoopkosten als percentage van de verkoopwaarde 

Peildata frictielcosten 

Jaar 2015 

Jaar 2016 

Jaar 2017 

WSG,12-09-2013 

1 

0,5% 

i;o% 
8,0% 

2,0% 

40,0% 

wordt deze aanname genegeerd - dit is conform richtlijn UWV. 

10,0% 

50,0% 

0,0% i 

01-01-2015 

01-01-2016 

01-01-2017 

WSG, frictiekosten model JZ Nederland, sept IS.xlsx -S_Algemene__aannames 



Baanvindduur per leeftijdscategorie op maand 

Maand Volledig wachtgeld 

0 6 12 24 check 

15 to t 25 , 1 0 - 7 % 53,5% 17,4% 10,1%| 8,3% 

2 5 t o t 3 4 .9,1% 45,7% 19 ,1% - 12,2%' 13,9% 

35 to t 45 7,3% 36,4% 17,5% 16,5% 22,3% 

45 to t 55 : :35,o%; •:;:v:::i5,o% 10,0% 35,0% 

55 en ouder 5,0% 10,0% 5,0% . 5,0% 75,0% 

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op gegevens over baanvindduur van CBSstatline.nl en Itunnen door kopiëren en plakken gebruikt worden. 

Maand Meer dan 24 maanden 

0 6 12 24 (volledig wachtgeld) 

15 to t 25 10,7% 53;5% 17,4% : 10 ,1% 8;3% 

25 to t 34 9,1% 45,7% 19,1% i l2,2% 13,9% 

35 to t 45 7,3% 36,4% 17,5% 16,5% . .22,3% 

45 tot 55 6,6% 33,2% 16^7% :i5,7%: 27;8% 

55 en ouder 4,6% 22,8% 15,1% 15,1% 42,5% 

WSG,12-09-2013 VVS6> frictiekosten model JZ Nederland, sept 13.xlsx -S_Baanvindduur 



Marieke Cloosterman 

Aan: 
CC: 

Van: 
Verzonden: 

Onderwerp: 

Gillis-Harbers, Angélique <Angelique.Gillis@vgz.nl> 
zaterdag 5 oktober 2013 13:23 
Marieke Cloosterman 
Drossaert, Désirée 
RE: Concept RTA Midden-Limburg 

Beste Marieke, 

Jullie hebben een ambitieus en volledig plan opgeleverd, ik heb daar weinig aan toe te voegen. We zijn en blijven 
vooralsnog afhankelijk van de keuzes die in Den Haag gemaakt gaan worden in de komende maanden, maar wat wel 
duidelijk in de stukken van jullie omschreven is, is het feit dat samenwerking verzekeraar en gemeenten van 
onontbeerlijk belang is. Die aanzet zit er goed in geborgd. 

We zuilen 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 bij aan frictiekosten voor aanbieders, dit is een besluit wat op 
management niveau reeds eerder is vastgesteld. De aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van 
frictiekosten (dit stellen jullie 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 ook op getoetst. 

Waar we uiteraard wei 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-Limburg en Nijmegen 
Zorgkantoren Coöperatie VGZ 

Kennedyplein 300 | 5611 ZV | Eindhoven 
Postbus 620 I 5600 AP | Eindhoven 
040-297 5255 | 06-81306228 
angelique.qillis(5)-vqz.nl | www.vgz-zorqkantoren.nl 

Van: Marieke Cloosterman [mailto:mariekecloosterman@roermond.nl] 
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2013 17:00 
Aan: Gillis-Harbers, Angélique 
Onderwerp: RE: Concept RTA Midden-Limburg 
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Marieke Cloosterman 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Franken, José <Jose.franken@cz.nl> 
woensdag 2 oktober 2013 9:16 
'nnarieke.cloosterman@roermond.nr 
FW: Concept RTA Midden-Limburg 
Concept regionaal TransitiearrangementML30-9-2013.doc 

Beste Marieke, een nieuwe poging. 
Het e-mailadres klopte niet. 

met vriendelijke groeten, 

mw drs J.L.M. (José) Franken 
Senior Beleidsmedewerker sector Gehandicaptenzorg 
CZ zorgkantoren 
tel: (0113) 274525 
fax: (0113) 274534 
Jose.franken(5).cz.nl 

website: http://www.cz.nl/zorqkantoor 

Van: Franken, José 
Verzonden: woensdag 2 oktober 2013 09:15 
Aan: 'marieke.cloosterman@roermond.nr 
CC: Loo, Daphne van der 
Onderwerp: FW: Concept RTA Midden-Limburg 

Beste Marieke, 

Bijgaand de reactie vanuit CZ, waarbij een aantal opmerkingen in de tekst is geplaatst. 

Complimenten voor de notitie, helder weergegeven wat de voornemens voor transitiejaar 2015 zijn. 
Op dit moment heb ik nog niet helder hoe we de afspraken tussen gemeenten en CZ nader kunnen concretiseren op 
de aspecten van de vermindering van de instroom en de frictiekosten. 
Midden Limburg zal voor de AWBZ met name met zorgkantoor VGZ de afspraken maken, immers CZ heeft de 
concessie voor het 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 indicatie hebben en AWBZ zorg hebben. 
Daarnaast zijn er ontwikkelingen die verdere 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 te 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, 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print. 
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