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1. Aanleiding 
 
Per 1 januari 2018 wordt er vanuit de inkoop jeugdhulp voor Peelgemeenten, Helmond en 
Dommelvallei+ gewerkt met een nieuwe producten- en dienstencatalogus jeugd (PDC). 
Deze PDC is in 2017 vanuit een gezamenlijke inspanning voor alle 21 gemeenten in 
Zuidoost-Brabant ontwikkeld.  
Bij de vaststelling van de nieuwe PDC is uitgesproken dat dit een startsituatie betreft; op 
basis van ervaringen moet verdere doorontwikkeling en optimalisatie plaatsvinden. 
 
Er is gekozen voor de volgende prioriteiten in de doorontwikkeling: 

1) de doorontwikkeling van de producten Jeugdhulp ambulant specialistisch 
(productcodes 45J04 t/m 45J10); 

2) de doorontwikkeling van de producten Ondersteuning Zelfstandig Leven Jeugd 
50J04 t/m 50J08; 

3) een herijking van de inkoopvisie op verblijf en hoogspecialistische behandeling. 
 
In dit voorstel wordt het resultaat van het traject ‘doorontwikkeling producten Jeugdhulp 
ambulant specialistisch’ voorgelegd, ter bespreking aan de FOT op 23 mei 2019. 
 
De aanpak is vastgelegd in het projectvoorstel doorontwikkeling producten Specialistische 
behandeling, dat op 13 november 2018 in FOT is besproken. De doelen zijn hierin als 
volgt geformuleerd:  
 
De doorontwikkeling leidt tot: 

1. beter passende tarieven per sector met 
2. daarop afgestemde en onderscheidende productomschrijvingen;  
3. beheersing van de kosten (dat wil zeggen dat de kosten van de doorontwikkeling 

niet stijgen ten opzichte van 2018) en 
4. het inzichtelijk krijgen of en welke verdere beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. 

 
In het plan van aanpak zijn de verdere uitgangspunten beschreven. 
 

2. Proces 
 
Er is een interactief en zorgvuldig proces doorlopen voor de inhoudelijke doorontwikkeling 
van deze producten, waar zowel aanbieders als vertegenwoordigers van de gemeentelijke 
toegang bij betrokken zijn. Aanbieders hebben zichzelf hiervoor kunnen aanmelden en er 
is een daadwerkelijke afspiegeling gerealiseerd -qua grootte en sector/doelgroep- van 
aanbieders die op deze producten feitelijk in onze regio (Helmond, Peelgemeenten en 
Dommelvallei+) leveren. Aanbieders en gemeenten hebben alle input kunnen aanleveren 
die naar hun inschatting voor deze doorontwikkeling relevant is, qua inhoud en/of tarieven. 
Alle input is door de gemeentelijke inkoop gewogen en vervolgens verwerkt tot een 
definitief voorstel dat nu voorligt. 



 

3. Toelichting op het voorliggende voorstel 
 

3.1. PDC 
In het plan van aanpak is reeds uitgegaan van een onderscheid tussen sectoren: GGZ, 
LVB en Specialistische jeugdzorg. 
 
Op basis van werksessies en input vanuit aanbieders en gemeentelijke toegangs- en 
kwaliteitsmedewerkers, is ervoor gekozen om de huidige 7 ambulante specialistische 
behandelproducten aan te passen in 9 nieuwe producten, te weten: 

• 3 producten voor de specialistische GGZ 

• 2 producten voor de LVB 

• 1 product voor de specialistische jeugdzorg 

• 3 ‘evidence based’ landelijk geprotocolleerde jeugdhulpproducten, te weten: 
 MST (-LVB), MDFT en RGT. 
 

In de omschrijving van doelgroep, problematiek, kenmerken van de behandeling, 
kwaliteitseisen en voorwaarden is het onderscheid aangegeven tussen deze producten. 
De specifiek onderscheidende elementen zijn cursief gedrukt. Zie bijlage 1. 
 
Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze aanpassing ook moet worden gezien als een 
stap in de doorontwikkeling. We hebben geconstateerd dat de PDC 2018, waarbij er 
integrale productbeschrijvingen zijn opgesteld, wellicht een stap te snel is geweest. Het 
feitelijke onderscheid tussen de verschillende sectoren, met hun eigen specifieke 
doelgroepen, is mogelijk te snel losgelaten. Het onderscheid tussen sectoren is voor een 
bepaald deel van de jeugdhulp nog wenselijk gebleken. Tegelijkertijd willen we wel 
toewerken naar zo integraal mogelijke jeugdhulp en ook niet terug naar een veelheid van 
(sectorale) producten.  
 
In de gegeven tijdspanne worden de nu opgeleverde aanpassingen voor dit moment 
werkbaar bevonden. Op basis van de ervaringen die hiermee worden opgedaan, zullen 
deze wellicht weer een verdere doorontwikkeling gaan krijgen. Mogelijk om deze nóg meer 
onderscheidend te formuleren, of mogelijk tot een meer intersectoraal product.  
 

3.2. Tarieven 
Bij de start van het traject is aangegeven welke kostencomponenten en uitgangspunten 
worden gehanteerd bij het vaststellen van de tarieven. Vervolgens is er op basis van de 
nieuwe inhoudelijke productbeschrijvingen om input gevraagd bij de betrokken aanbieders.  
Op 16 april jl. zijn de concepttarieven gepresenteerd.  
 
De belangrijkste vraagpunten betroffen de normproductiviteit en het feit dat er uitsluitend 
direct cliëntgebonden tijd gedeclareerd mocht worden. Vanuit enkele aanbieders is ook 
reactie op de functiemix gekomen. Daarnaast brachten enkele aanbieders punten in met 
betrekking tot enkele andere componenten, zoals reiskosten. Daarvan is geconstateerd 
dat bij de ene aanbieder wellicht een bepaalde kostencomponent net iets hoger of lager 
kan liggen dan bij de andere aanbieder, maar dat voor verschillende componenten geldt 
dat gemiddeld genomen deze beperkte verschillen tegen elkaar kunnen worden 
weggestreept. Er is bijvoorbeeld van uitgegaan dat 90% van het personeel in de maximale 
rekentrede van de functieschaal zit. Dat hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. Ook wordt 
rekening gehouden met 1% aan reiskosten, terwijl er ook aanbieders zijn die uitsluitend op 
de eigen locatie behandelen. Daarnaast hanteren wij opslagen voor zorggebonden kosten 
D(3%) en coaching en opleiding (2%), deze kosten kunnen ook per aanbieder verschillen. 
Er is nogmaals naar de functiemix gekeken. Daarbij zijn de verschillende beschikbare en 
aangeleverde (benchmark-)gegevens gewogen. Op een enkel product is nog een beperkte 
aanpassing gedaan.  



 

De belangrijkste vraagpunten: productiviteit en indirecte cliëntgebonden tijd, zijn opnieuw 
gewogen.  
 
Productiviteit 
Geconstateerd wordt dat er sterk uiteenlopende benchmarkgegevens beschikbaar zijn. 
Een absolute waarheid is daar niet in te vinden. Dit hangt ook samen met de verschillen in 
inkoopmodellen, historische situatie per aanbieder, personeelsbestand, mate van 
administratieve belasting, e.d. Qua productiviteit zien wij hele duidelijke verschillen, zowel 
per sector, als tussen aanbieders onderling. Dit pleit voor een onderscheid per product, 
hetgeen wij in de nieuwe tariefberekening hebben doorgevoerd.  
We hebben daarbij ook aanleiding gezien om onze aanbieders tegemoet te komen in de 
gehanteerde productiviteitsnorm. 
 
Indirecte tijd  
Conform het contract is uitsluitend directe cliëntgebonden tijd declarabel. Het overige is 
verwerkt in de opbouw van het tarief (productiviteit). Op basis van de aangeleverde input 
en argumenten hebben we aanleiding gezien om ook indirecte cliëntgebonden tijd 
declarabel te maken voor deze 9 specialistische behandeltarieven. Specifiek voor deze 
specialistische behandelingen is een forse extra inzet op multidisciplinair overleg, 
contacten met de regiebehandelaar, (diagnostisch) onderzoek en verslaglegging in dat 
kader. Wij hebben voor nagenoeg alle producten de norm voor declarabele directe en 
indirecte cliëntgebonden tijd vastgesteld op 60/40%. Daarbij tekenen wij aan dat het 
streven erop gericht is om het aandeel van direct cliëntgebonden tijd te vergroten.  
 
De overige indirecte tijd (scholing, intern overleg, administratie, e.d.) valt in het tarief onder 
de productiviteitsnorm. Daarbij tekenen wij aan dat het streven erop gericht is om de 
productiviteit te verhogen.  
 
Evidence-based producten 
De drie evidence-based producten zijn overgenomen van de landelijk ontwikkelde en 
bewezen standaarden. De tarieven zijn gebaseerd op de huidige tarieven die wij in het 
kader van onze PDC reeds bekostigden. 
 
Zie voor de tarieven bijlage 2: Tarieven specialistische behandeling. Zie daarnaast bijlage 
1: Aanpassing PDC specialistische behandeling voor de tarieven van de evidence based 
producten. 
 
Overige PDC producten 
Wellicht ten overvloede geven we expliciet mee dat de overige producten in de PDC 
gehandhaafd blijven, zoals de reguliere ambulante behandelproducten, de groeps-
behandelproducten en de begeleidingsproducten (Ondersteuning Zelfstandig Leven 
Jeugd).  
 
De nu gepresenteerde aangepaste producten maken integraal onderdeel van de PDC uit 
en dienen binnen dit geheel te worden toegepast. De overige producten zijn eveneens 
voor alle aanbieders inzetbaar en bruikbaar, voor zover zij aan de eisen voldoen om deze 
te mogen leveren. Dit is van belang, omdat juist in deze samenhang de best passende 
hulp moet worden gevonden. Wij verwijzen hiernaar door in de voorwaarden van de 
aangepaste producten te vermelden in welke samenhang de behandelproducten dienen te 
worden gezien. Om die reden stellen wij ook de voorwaarde dat aanbieders die deze 
specifieke specialistische behandelproducten willen aanbieden, ook de producten dienen 
te bieden die in de samenhang van de best passende jeugdhulp van belang kunnen zijn. 
 
 
 



 

Beheersmaatregelen 
De beheersmaatregelen leggen een aanvaardbare gemiddelde norm neer voor de levering 
-en eventuele verlenging- van de betreffende producten. Door de combinatie met de 
mogelijkheid om het gemiddeld aantal uren te kunnen leveren binnen de geldigheidsduur 
van de indicatie, kan er flexibel worden omgegaan met de gemiddelde norminzet. Via 
benchmark zal worden nagegaan in hoeverre de gestelde norm passend is. 
 

4. Administratief proces 
Ten behoeve van de implementatie van de aangepaste producten dienen er nieuwe codes 
gevonden te worden. Dit omdat er een zogenaamd ‘sterfhuisconstruct’ wordt beoogd: het 
(dit jaar) laten aflopen van de bestaande indicaties en vanaf juli indiceren op de nieuwe 
producten. Daarvoor dienen de aangepaste producten te worden voorzien van nieuwe 
codes. Ook omdat de bekostigingssystematiek wijzigt (van outputgerichte maandtarieven 
naar inspanningsgerichte variant). 
 
Er is gezocht naar passende codes, die zo min mogelijk verwarring opleveren voor de 
bestaande PDC. Voor de evidence based producten zijn eigen codes ontwikkeld. Voor de 
andere producten is zoveel mogelijk aangesloten bij de beschikbare codes uit de landelijke 
codelijst in het kader van het berichtenverkeer. Zie bijlage 3. 
 

5. Tijdpad 
Met het oog op een goede bespreking in de FOT van 23 mei, verzoeken wij u om de 
meest essentiële vragen uiterlijk vrijdag 17 mei aan ons kenbaar te maken via de vraag- 
en antwoordmodule van Negometrix.  
Na bespreking en toelichting aan de FOT op 23 mei heeft u alsnog 1 week reactietermijn 
tot uiterlijk 30 mei. Vervolgens zal via een Nota van Inlichtingen de beantwoording aan u 
worden gedaan. 
 
Op 20 juni leggen wij de definitieve producten en tarieven voor die aan de colleges worden 
voorgelegd aan de FOT. Uiterlijk 2 juli a.s. vindt besluitvorming plaats door de gemeenten. 
Vervolgens wordt inschrijving opengesteld via Negometrix en worden alle aanbieders 
medio juli 2019 op de nieuwe codes aangesloten. 
 
Bijlagen: 

1) Aangepast productkaarten PDC 
2) Aangepast overzicht kostencomponenten 
3) Overzicht productcodes. 

 

Voorstel 

Graag uw reactie op bijgaande voorstellen. 
 

 


