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Inleiding 
 
Elke jeugdige heeft het recht om gezond, veilig en prettig op te groeien. Soms lukt dat niet 
en moet er hulp en ondersteuning worden geboden. Voor jeugdigen met complexe 
problemen, op meerdere leefdomeinen, is een intensieve vorm van hulpverlening nodig in 
de vorm van een behandeltraject. Als dat kan in de thuissituatie, wanneer dat niet mogelijk 
is in een verblijfsetting. Dit document geeft daar richting aan en beschrijft de koers voor de 
komende jaren voor Noord- en Midden-Limburg. 
 
Een inspirerend toekomstperspectief, waarin we onze visie en ambities uitleggen. Het biedt 
voor de betrokken jeugdhulpaanbieders en gemeenten een basis van waaruit we ons 
dagelijks inzetten om voor de jeugdigen en hun gezin het verschil te maken. Het laat zien 
hoe we hulp willen bieden wanneer sprake is van jeugdigen met complexe problemen. Juist 
dan is goede samenwerking tussen aanbieders en gemeenten cruciaal. 
 
We gebruiken deze koers als basis voor de inkoop van de jeugdhulp per 1 januari 2022 voor 
behandeling met verblijf en de ambulante alternatieven hiervoor (segment 1). Het is geen 
statisch document: de buitenwereld verandert immers continu. Het is vooral een 
vertrekpunt voor het gezamenlijke gesprek over het verbeteren van de hulp en 
ondersteuning in de komende jaren. 
 

Totstandkoming 
Dit koersdocument is tot stand gekomen op basis van gesprekken tussen wethouders uit de 
regio’s Noord-Limburg, Midden-Limburg West en Midden-Limburg Oost, en bestuurders van 
aanbieders die actief zijn voor de doelgroep in het segment behandeling met verblijf. 
Aanvullend zijn gesprekken gevoerd tussen ambtelijke vertegenwoordigers van de regio’s en 
de directeuren van dezelfde aanbieders. De verslagen van deze gesprekken zijn gedeeld via 
de website van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Limburg-
Noord. 
 

Leeswijzer 
In dit Koersdocument gaan we eerst in op onze doelgroep en vervolgens op onze visie en 
ambitie. Daarna geven we de uitgangspunten voor de inrichting en werkwijze van de 
toegang, de samenwerking tussen de aanbieders en de samenwerking tussen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers. We sluiten af met een toelichting op de bekostiging. 
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Voor wie doen we het: onze doelgroep 
 
Met dit document richten we ons op jeugdigen en hun gezinnen die door hun complexe 
problemen op meerdere domeinen van hun leven problemen ervaren, zoals welzijn, 
onderwijs, verslaving, schulden, armoede, gebrek aan werk, volwassen GGZ-problematiek en 
criminaliteit. Daarbij kan intergenerationele problematiek een rol spelen. Er kan sprake zijn 
een onveilige gezinssituatie of van GGZ-/LVB-problemen1 bij de jeugdige of de gezinsleden, 
wat zich kan uiten in ernstige gedragsproblemen. 
 
Deze jeugdigen ontvangen jeugdhulp uit het inkoopsegment 1 behandeling met verblijf, in 
een ambulante vorm of in de vorm van verblijf. Het gaat om een relatief beperkt aantal 
jeugdigen, dat een groot aandeel heeft in de totale kosten van jeugdhulp. 
 
We gaan ervan uit dat ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het 
welbevinden van hun kind. Bij deze doelgroep is het waarschijnlijk dat ouders ondersteuning 
(en soms toezicht) nodig hebben om deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Het gaat 
dan ook om hulp in zowel het vrijwillig als het gedwongen kader.  

  

 
1 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of (licht) verstandelijke beperking (LVB). 
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Onze visie en ambitie 
 
In dit hoofdstuk worden de visie en ambitie van gemeenten en aanbieders beschreven, voor 
de organisatie van hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun gezin, die te maken hebben 
met complexe problemen op meerdere leefdomeinen. 
 

Het vertrekpunt: gezamenlijke visie en ambitie 
Wij geloven in het vermogen van jonge mensen om zich te ontwikkelen. Elke jeugdige heeft 
het recht om gezond, veilig en prettig op te groeien. Om zijn of haar mogelijkheden te 
onderzoeken, om te dromen, om talenten te ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven 
te halen. Soms gaat dat niet en lopen jeugdigen en hun gezinnen tegen complexe problemen 
aan. Dan is er hulp nodig. We zoeken dan samen met het gezin naar een passend 
perspectief. Waarbij we inzetten op het versterken van de eigen veerkracht van het gezin en 
van de jeugdige. 
 
Bijzondere jeugdigen verdienen een bijzondere aanpak. We bieden betrokkenheid en 
compassie en creëren de beste omgeving om een duurzaam resultaat te bereiken. Zodat 
jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
De omgeving is afgestemd op de ontwikkelbehoefte van de jeugdige en is bij voorkeur thuis, 
in het eigen gezin en in de eigen sociale omgeving. Soms is een tijdelijke aangepaste 
omgeving nodig, zodat de jeugdige (of de ouders) veilig tot rust kan komen. Die 
bescherming, ondersteuning en structuur biedt, maar ook volop uitdagingen om zich positief 
te kunnen ontwikkelen. Dit zien we als een tijdelijk en zo kort als mogelijk onderdeel van een 
ambulant ondersteuningstraject.  
 
Onze professionals in de toegang en de uitvoering van de jeugdhulpaanbieders werken 
samen op basis van vertrouwen in elkaars deskundigheid. We denken vanuit de leefwereld 
van jeugdigen en hun gezin. Samen bieden we maatwerk door expertises te bundelen. Een 
duurzaam perspectief vraagt steeds vaker naar creatieve en flexibele oplossingen. Het liefst 
helpen we de jeugdigen en hun gezin ambulant en in een voor hen zo natuurlijk mogelijke 
situatie.  
 
We geloven dat we, als we maatwerk leveren en uitgaan van het ontwikkelvermogen van de 
jeugdigen en de veerkracht van het gezin, goede hulp en ondersteuning kunnen bieden 
binnen de budgettaire kaders. Dit valt samen met onze ambitie om het aantal 
verblijfsbedden af te bouwen en om te buigen naar ambulante alternatieven. Deze majeure 
ambitie kunnen we alleen in gezamenlijkheid realiseren.  
 

Onze ambitie realiseren we samen 
Wij zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking de sleutel is tot succes: tussen 
jeugdhulpaanbieders, gemeenten2 en gecertificeerde instellingen. Samen hebben we de 
verantwoordelijkheid om voor deze kwetsbare jeugdigen en hun gezin het verschil te maken. 

 
2 Daar waar gemeenten genoemd worden, worden ook de toegangen bedoeld. Voor Midden-Limburg is dit het 
Centrum voor Jeugd en Gezin-ML. Deze stichting vormt (in mandaat) de toegang en realiseert ook basis 
jeugdhulp. Hiermee heeft het CJG-ML een private en publiekrechtelijke taak. 
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En te doen wat nodig is om hen perspectief te bieden op een goede toekomst. Ieder vanuit 
zijn eigen deskundigheid. Gemeenten en aanbieders maken vooraf duidelijke afspraken over 
wie welke bijdrage levert en in welke mate op afbouw van bedden gestuurd gaat worden. 
We zijn transparant over de inzet en de voortgang en eerlijk over de geboekte resultaten. En 
we sturen bij wanneer dit wenselijk of noodzakelijk is. 
 
De aanbieders nemen gezamenlijke verantwoordelijk voor een integraal aanbod voor de 
meest complexe doelgroep in onze regio’s. We werken vanuit de bedoeling, we doen wat 
nodig is, en regels en procedures zijn hieraan ondersteunend. In dit kader verleggen de 
aanbieders het accent van concurrentie naar samenwerking en zetten zij in op een duurzaam 
partnerschap. Zowel aanbieders met elkaar, als tussen aanbieders en de gemeenten. Dit 
betekent een andere manier van werken voor ons allemaal. 
 

Focus op het kind met oog voor het gehele systeem 
De aanbieders hebben goed zicht op de problemen van de jeugdige en het gezin, en de 
omstandigheden die daarbij een rol spelen. De aanbieders bundelen hun expertise en 
capaciteit om maatwerk voor de jeugdige te realiseren. Hiervoor zetten zij aanbod in 
waarvoor zij zelf zijn gecontracteerd. De aanbieders werken samen met de gemeenten, 
werken samen met aanbieders uit de andere segmenten om de juiste expertise in te zetten, 
en werken samen bij het ontwikkelen van nieuw aanbod. Daarnaast werken zij nauw samen 
met andere partners die actief zijn voor het gezin. 
 
Concreet betekent dit dat aanbieders in dit segment samenwerken op casusniveau met: 

• Jeugdhulpaanbieders binnen dit segment. 

• Jeugdhulpaanbieders die actief zijn in andere segmenten. 

• Aanbieders die hulp bieden aan volwassenen in verschillende domeinen (zoals Wet 
maatschappelijke ondersteuning, verstandelijk gehandicapten, participatie, 
schuldhulpverlening, zorgverzekeraar of zorgkantoor). 

 
De aanbieder in segment 1 mag niet doorverwijzen vanuit de eigen medisch specialisten, dit 
vindt altijd via de verbijzonderde toegang plaats, zoals beschreven in het volgende 
hoofdstuk. 

 

Randvoorwaarden voor succes 
Om de visie en ambities voor het segment behandeling met verblijf, inclusief ambulante 
alternatieven, te kunnen realiseren is het van groot belang dat de doelstellingen van de 
andere segmenten ook worden behaald. Zo is voldoende passend woonaanbod noodzakelijk 
om tijdig te kunnen afschalen vanuit behandeling met verblijf. Het is van belang om hier als 
gemeenten het gesprek over te blijven voeren met de aanbieders, om zo ook de 
doelstellingen en de prognoses helder te hebben. 
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De toegang 
 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor de inrichting van de toegang naar de 
jeugdhulp beschreven voor de doelgroep in segment behandeling met verblijf, inclusief 
ambulante alternatieven.  
 

Een verbijzonderd toegangsproces 
Voor de toegang naar de jeugdhulp richten we een ‘verbijzonderd’ toegangsproces3 in. 
Daarin werken de gemeentelijke toegang, de gecertificeerde instellingen en de aanbieders 
aan een voorstel voor de inzet van passende hulp. Ook volgen zij samen de voortgang van de 
ingezette hulp.   
 
Besluiten over wie welke hulp inzet en welk resultaat behaald moet worden nemen we 
samen. Dat gebeurt in een op consensus gericht overleg, vanuit gelijkwaardigheid. Ieder is 
vanuit zijn eigen rol verantwoordelijk voor de veiligheid en kwaliteit van de besluiten 
genomen. De verwijzer, een vertegenwoordiger van de gecertificeerde instelling of de 
gemeente, neemt op grond van diens wettelijke of gemandateerde bevoegdheid, een besluit 
wanneer consensus niet kan worden bereikt. 
 
In de verdere uitwerking wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan in de 
expertteams binnen de drie regio’s, het instroom- en uitstroomteam uit de regio Midden-
Limburg Oost, de pilot lokale behandelteams in Midden-Limburg West en eventueel 
initiatieven elders in het land. 
 
Belangrijke uitgangspunten voor de inrichting van de verbijzonderde toegang zijn:  

• kiezen voor maatwerk door het bundelen van expertise, waarbij aanbieders elkaar 
vertegenwoordigen, en het durven denken buiten de bestaande producten en kaders; 

• betrokkenheid van jeugdigen en hun gezin; 

• normaliseren, kostenbewustzijn en ‘ambulant, tenzij’ voor de inzet van de hulpverlening 
zoals die vastgelegd in een perspectiefplan; 

• onderling vertrouwen en gedeelde ambities; 

• de juiste expertise en specialismen denken mee over de passende inzet van hulp voor de 
jeugdige en het gezin; 

• continu gezamenlijk monitoren, evalueren en bijsturen op casusniveau op basis van 
transparante gegevensuitwisseling, zie ook volgende paragraaf; 

• een onafhankelijke voorzitter als procesbegeleider. 
 

Rollen en verantwoordelijkheden 
De beschreven werkwijze betekent dat we rollen en verantwoordelijkheden aanscherpen.  

• Het gezin heeft altijd zelf de regie over de inzet van hulpverlening binnen het gezin (kan 
meerdere leefdomeinen betreffen). Dat is echter door verschillende omstandigheden niet 
in alle gevallen mogelijk om volledig zelf te organiseren. Daarom ondersteunt de 
gemeentelijke toegang gezinnen hierbij. De lokale toegangen hebben de expertise 
georganiseerd om regie te voeren naast het gezin richting alle andere vormen van 

 
3 De term ‘verbijzonderd’ wil zeggen dat de beschreven manier van samenwerken vanuit het toegangsproces 
intensiever is ten opzichte van de andere gecontracteerde segmenten. 
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hulpverlening. Ook is de toegang in staat te bepalen welke hulp met welke intensiteit 
wordt ingezet. Dat betekent het overzicht bewaren, sturen op de gewenste resultaten, 
sturen op wie er op welk moment een bijdrage levert om die te behalen en aansluiten bij 
evaluaties in een hulpverleningstraject. 

• Als het gedwongen kader betrokken is bij het gezin kan de medewerker van de 
gecertificeerde instelling ondersteuning bieden bij regievoering met betrekking tot de 
jeugdige met deze maatregel, of deze tijdelijk van ouders overnemen. Daarbij staat het 
risico op onveiligheid voor de jeugdige met de maatregel centraal. 

• Bij specifieke omstandigheden kunnen ook andere partners regie op een casus uitvoeren. 
Denk aan Veilig Thuis wanneer zij een onderzoek uitvoeren naar het gezin of het 
Veiligheidshuis indien er betrokkenheid is van politie en justitie. 

• De aanbieder is verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken doelen en hoe hij 
dat doet. Hij voert regie over de ingezette hulpverlening. Dit is inclusief de rol van 
regiebehandelaar en de medische verantwoordelijkheid op basis van de BIG. 

• De toegang volgt en monitort de beoogde resultaten op casusniveau. Dit wordt onderdeel 
van het verbijzonderde toegangsproces. 

 

Samen komen we tot een passende inrichting van de toegang 
De vorm en schaalgrootte van de verbijzonderde toegang worden nader uitgewerkt. 
Hiervoor werken aanbieders, gemeenten en gecertificeerde instellingen in 2021 samen, 
zodat dit vooruitlopend op de ingangsdatum van de nieuwe contracten (1 januari 2022) 
gereed is.  
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Samenwerking tussen aanbieders 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de aanbieders onderling samenwerken bij de 
realisatie van de visie en ambitie. 
 

Samenwerking als sleutel voor de transformatie 
Goede samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor het succes van de transformatie. 
Cruciaal is het elkaar persoonlijk kennen en weten welke expertise de ander kan bieden. En 
over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken. Dat vraagt vertrouwen, een open 
benadering en lef.  
 
Om een goede samenwerking te faciliteren kiezen de regio’s voor een beperkt aantal 
aanbieders en lange termijncontracten. Zo stellen we aanbieders in de gelegenheid te 
investeren in goede onderlinge relaties. En een passend en innovatief aanbod in de regio te 
beschikbaar te hebben zodat een afbouw van verblijf wordt gerealiseerd. 
 

Koepelcontract om de gezamenlijke verantwoordelijkheid te borgen 
We vinden dat niet alleen de gemeenten, maar ook de aanbieders verantwoordelijk zijn voor 
de opdracht die wij in dit koersdocument beschrijven. Er is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de keuze voor de inzet van passende hulp, het budgettaire kader, 
de afbouw van het aantal bedden en de (door)ontwikkeling van ambulante alternatieven.  
 
Deze verantwoordelijkheid borgen we door het afsluiten van een (gezamenlijk) 
koepelcontract tussen de regio’s en gecontracteerde aanbieders. Daarin maken we, naast 
afspraken over een budgetplafond waarbinnen de gecontracteerde partijen de jeugdhulp 
moeten leveren, ook inhoudelijke afspraken. Bijvoorbeeld over de beoogde afname van de 
gemiddelde verblijfsduur en de beoogde afname van de gemiddelde kosten per cliënt.  
 
Naast het koepelcontract sluiten we ook individuele contracten af tussen de regio’s en  
aanbieders over de wijze waarop de aanbieder bijdraagt aan de transformatie. 
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Samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de samenwerking tussen de opdrachtgever (gemeenten) en 
de opdrachtnemer (aanbieders). 
 

Doel 
We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de doelgroep in dit segment. Goede 
(bestuurlijke) afspraken tussen de regio’s en aanbieders zijn daarvoor nodig. Het gesprek 
over het vormgeven en realisatie van de ambities en het gezamenlijk sturen op de 
transformatie staat daarbij centraal.  
 

Contractmanagement als basis 
Onze samenwerking geven wij vorm via het contractmanagement. Dat zorgt voor een goed 
klimaat voor de onderlinge samenwerking. En voor een structuur die inzichtelijk maakt wie 
waarvoor verantwoordelijk is. 
 
Contractmanagement geeft de verbijzonderde toegang de ruimte om het gesprek vooral te 
voeren over de beste behandeling van individuele casussen. Het geeft beleidsmedewerkers 
informatie over nieuwe ontwikkelingen en behandelingen zodat zij hun bestuurders hierover 
kunnen adviseren. En het geeft budgethouders inzicht in de actuele en te verwachten 
bestedingen, zodat hierop zo nodig kan worden bijgestuurd. 
 
Gemeenten en aanbieders maken afspraken over monitoring om de resultaten per 
aanbieder en voor het hele segment inzichtelijk te maken. Hiervoor worden zoveel mogelijk 
bestaande informatiestromen gebruikt zoals het berichtenverkeer. 
 
Via contractmanagement hebben aanbieders en gemeenten periodieke evaluaties op basis 
van data en vooraf gemaakte afspraken. Dit gebeurt op de diverse niveaus (lokaal, regionaal 
en bovenregionaal). We stellen een zogenaamde communicatiematrix op, waarin helder is 
aangegeven wie met wie praat, waarover en in welke frequentie. Alleen zo kunnen we onze 
gezamenlijke ambities realiseren. 
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Bekostiging 
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij de wijze van bekostiging voor het segment behandeling met 
verblijf, en de ambulante alternatieven hiervoor. 
 

Jaarlijks totaalbudget 
Wij kiezen ervoor om jaarlijks een gezamenlijk totaalbudget voor de gecontracteerde 
aanbieders beschikbaar te stellen. Dit jaarbudget bepalen we vooraf per kalenderjaar door 
een combinatie van: 

• het aantal te behandelen jeugdigen dat verwacht wordt; 

• de capaciteit die hiervoor wordt ingezet, zoals het aantal bedden; 

• een gemiddelde prijs per jeugdige; 

• tariefafspraken. 

 
Daarnaast houden we rekening met de ontwikkeling van nieuwe vormen van jeugdhulp en 
de financiële kaders vanuit de gemeenten. Gemeenten onderzoeken hoe we omgaan met 
eventuele vergoeding voor beschikbaarheid van het aantal bedden. 
 
Het totaalbudget kent een budgetplafond. Met andere woorden: dit is het budget dat de 
aanbieders gezamenlijk ter beschikking krijgen. Er is geen mogelijkheid om dit budget in het 
lopende budgetjaar te verhogen. Hoewel we streven naar één totaalbudget voor de 
aanbieders gezamenlijk, werken we met aanbieders een model uit om hier gedurende de 
contractperiode naar toe te groeien. Een oplossing hiervoor kan zijn om te werken met een 
verdeling van het totaalbudget tussen aanbieders. 
 
De inhoudelijke ambities zijn onder andere om de looptijd in verblijf te beperken, een 
afbouw te realiseren van verblijf naar ambulant en wachtlijsten te beperken. Passend hierbij 
willen wij een afbouw van het te besteden totaalbudget voor dit segment realiseren, 
eveneens passend binnen de financiële kaders vanuit de gemeenten. Om de gewenste 
beweging in beeld te brengen werken wij kritische prestatieindicatoren (kpi’s) uit met 
aanbieders. Deze leggen we vast in het koepelcontract (overstijgend) en individuele 
contracten met de aanbieders. 
 
De nieuwe wijze van bekostigen kost tijd om volledig te ontwikkelen. Binnen de contracten 
nemen we hiervoor de tijd. 
 

Toepassing van het totaalbudget 
Uitgangspunt is passende hulp en ondersteuning voor de jeugdige. In het verbijzonderde 
toegangsproces zijn de gesprekken dan ook gericht op het vormgeven van maatwerk en 
bundelen van expertise om dit vorm te geven. Hierover worden op individueel niveau 
inhoudelijke afspraken gemaakt. We verwachten dat aanbieders hier ook onderling het 
goede gesprek over voeren. Voor het bepalen van de benodigde inzet door de aanbieder 
denken we aan bouwstenen of zorgpaden. 
 
We vinden het belangrijk om de bekostiging dusdanig in te richten dat we de 
kostenontwikkeling goed kunnen monitoren, aanbieders ruimte geven om binnen de 
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afspraken het budget goed te besteden, ruimte geven voor innovatie en administratieve 
lasten te beperken. De kostenontwikkeling willen we ook over de jaren heen goed kunnen 
volgen. Best passende vorm hiervoor lijkt om het totaalbudget voor te financieren (in 
termijnen). Per kalenderjaar vindt een afrekening plaats op basis van realisatie, de 
voorwaarden hiervoor werken we eveneens nog verder uit. 
 
We richten een goede monitoring in waarbij we aandacht hebben voor onder andere: 

• de besteding van het totaalbudget; 

• de ontwikkeling van de gemiddelde kosten per jeugdige; 

• de afbouw van het aantal bedden in verblijf; 

• de ontwikkeling van de kosten van individuele aanbieders ten opzicht van het beschikbare 

totaalbudget. 

 
Binnen het contract wordt de mogelijkheid geboden tot innovatie. De exacte uitwerking 
hiervan onderzoeken we nog. 
 

Uitwerking van het bekostigingsmodel 
De onderwerpen die we in dit hoofdstuk hebben genoemd werken we verder uit, waar nodig 
gezamenlijk met aanbieders. Daarbij werken de regio’s ook de onderlinge 
afrekensystematiek uit op zowel het niveau van regio’s als individuele gemeenten. 


