
Nr Datum Vraagsteller Vraag Reactie Volgt hieruit 

een wijziging?

Wijziging indien van toepassing

1 16-7-2019 Coachia Coachia heeft een paar gezinshuizen in de gemeente Apeldoorn en er vielen mij bij het lezen van de informatie twee dingen op:

In Annex 2 wordt genoemd:

5.1.3 PRODUCTDEFINITIES VERBLIJF JEUGD Voor Verblijf Jeugd zijn er naast de integrale producten (zie tabel onder 4.4) enkele 

categorieën waarin we aanvullende eisen stellen die (forse) impact hebben op het tarief en daarom niet binnen de integrale 

producten worden opgenomen: ▪ Gezinsgerichte zorg (wegens eisen ten aanzien van continuïteit in de opvoedrelatie en het 

bieden van een vervangende gezinssituatie)

En in bijlage 1 / contractwijziging:

Verblijf gezinsgericht: “Gezinshuizen voldoen aan het landelijk op te stellen Kwaliteitskader Gezinshuizen”, vervangen door 

“Gezinshuizen voldoen aan de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen (Hogeschool Leiden en Nederlands Jeugdinstituut namens 

het kernteam Kwaliteitscriteria Gezinshuizen, 2019)”

Zouden jullie concreet kunnen aangeven welke wijzigingen (zorginhoudelijk en financieel) te verwachten zijn en wat de 

aanvullende eisen zullen worden voor de gezinshuizen in 2020?

De productcodes waar wij nu op bieden zijn o.a. 43A10 / verblijf gezinsgericht, incl. behandeling.

De kwaliteitscriteria zijn een nadere uitwerking van standaarden 

die reeds door het veld werden gehanteerd. Het is aan 

aanbieders zelf om te beoordelen of hier voor hun wijzigingen 

uit voortvloeien.

Nee

2 16-7-2019 Atlant In de voorgestelde wijzigingen staat dat de declaratieperiode voor Wmo-aanbieders wijzigt van vier wekelijkse naar maandelijkse 

periode. 

Hierbij staat de vraag of wij dit per 1-1-2020 kunnen uitvoeren. Vanuit Atlant is het mogelijk om dit per 1-1-2020 per maandelijkse 

periode te factureren. 

Dank voor uw reactie Nee

3 16-7-2019 Allerzorg/ZORGassist Namens Allerzorg/ZORGassist wil ik even reageren.

 

In uw bericht van gisteren communiceert u o.a. het volgende:

 

•	Indexering: Het looncomponent van de tarieven wordt per 2020 geïndexeerd volgens de werkelijke CAO-stijging conform AMvB. 

Indien voor 1-9-2019 geen definitieve CAO-afspraken beschikbaar zijn, wordt de verwachte loonstijging gecompenseerd middels 

het laatst bekende OVA-percentage van 2,52% (CPB). De overhead (incl. materiële kosten) worden geïndexeerd met een gewogen 

percentage van loonindex en laatst bekende CPI van 1,45% (CBP). 

Op basis van definitieve CAO-afspraken en indices 2020, vindt nacalculatie plaats bij de eerstvolgende tariefbepaling. De eerste 

mogelijkheid hiervoor is 1-1-2021.

 

De bonden en de branchevereniging hebben al aangegeven, dat zij in september weer met elkaar in gesprek gaan, omdat de 

consequenties van het nieuwe pensioenakkoord en de WAB eerst moeten worden doorgerekend, voordat zij weer met in elkaar in 

gesprek gaan. 

 

Het lijkt ons dan ook goed dat de datum van 1 september wordt aangepast naar medio oktober.

Het vaststellen van de tarieven op een later moment dan 1 

september is niet mogelijk. Er is dan onvoldoende tijd voor 

gemeentelijke besluitvorming en verwerking van de wijzigingen 

door aanbieders en gemeenten. Gemeenten schatten de 

verwachte loonstijging in op basis van objectieve indicatoren 

van het CPB. Indien de loonontwikkeling significant te hoog of te 

laag hebben geinschat, kunnen zij hiervoor bij de eerst volgende 

tariefbepaling compenseren.

Nee

4 Driestroom maakt zich zorgen om de aangekondigde wijzigingen raamovereenkomst Jeugdhulp,

Wmo en MO/BW GGZ per 2020. Onze zorg is gericht op onderstaande punten:

1. Gemeenten bepalen op basis van historische realisatiecijfers budgetplafonds voor aanbieders. Het plafond kan gebaseerd zijn 

op de totale realisatie of de realisatie op

specifieke producten. Op basis van welke historische realisatiecijfers worden budgetplafonds vastgesteld? Wat ligt ten grondslag 

aan cijfers? Hoe ver wordt er terug gekeken?

Gemeenten kijken naar de realisatiecijfers vanaf 2018 tot en met 

juni 2019.

Nee

5 2. Driestroom wil graag een bevestiging dat geboden zorg aan zittende cliënten gecontinueerd

kan blijven. Op basis van voorgestelde wijziging is het voor Driestroom onduidelijk of het

budgetplafond toereikend zal zijn om zittende cliënten in 2020 te kunnen blijven bedienen. Bij (verwachte) overschrijding van het 

budgetplafond handhaven gemeenten het budgetplafond. Dit betekent dat meer zorgverlening dan het budgetplafond toestaat, 

in dat

geval niet meer wordt betaald.

Indien uw organisatie in aanmerking komt voor een 

budgetplafond, gaan gemeenten met u in gesprek in het vierde 

kwartaal van 2019. Bij een dreigende overschrijding maken 

gemeenten met hun toegang en aanbieder afspraken over de 

lopende trajecten en nieuwe instroom, om zorgcontinuiteit te 

garanderen.

Nee

6 4. Wat te doen bij bestaande open plekken, nieuwe gezinshuizen, veranderende zorgvraag?

Wordt er bij het bepalen van de budgetplafonds rekening gehouden met open plekken die

momenteel niet zijn ingevuld?

Op uw vragen zijn geen generiek antwoorden te geven. Dit hangt 

af van uw specfiek hulpaanbod, cliëntengroep en de situatie in 

de betreffende gemeenten. Indien uw organisatie in aanmerking 

komt voor een budgetplafond, dan gaan de gemeenten in het 

vierde kwartaal met u over deze onderwerpen in gesprek

Nee

7 5. Gemeenten en aanbieders maken afspraken over de lopende trajecten en nieuwe instroom (bijvoorbeeld door het instellen van 

een wachtlijst, overbruggingszorg of doorverwijzing). Gemeenten kunnen ook besluiten om bij tijdige signalering van dreigende 

overschrijding door de aanbieder, het budgetplafond te herzien. Dit kan het geval zijn, indien passende alternatieven ontbrekend 

en/of de hulpvraag niet langer kan worden uitgesteld. Goed dat er

een grond wordt aangegeven: ontbreken passend alternatief. Wat wordt er verstaan onder tijdig?

Onder tijdig wordt verstaan: op het eerste moment dat een 

aanbieder redelijkerwijs kan signaleren dat het budgetplafond 

wordt overschreden. Dus niet pas wanneer een overschrijding 

reeds is gerealiseerd. 

Nee

8 6. Geldt de bij 2 aangekondigde wijziging vanaf 2020? De wijzigingen in het zorgproductenboek gaan in vanaf 1-1-

2020.

Nee

9 7. Geldt de bij 3 aangekondigde wijziging in aanloop naar 2020? De wijzigingen in het administratieprotocol gaan in vanaf 1-1-

2020.

Nee

Driestroom 24-7-2019



1. Betreft Annex 2, Zorgproductenboek:

We constateren dat in de Annex 2 van de Raamovereenkomst d.d. 29 juni ’18 (voor de periode van 1 januari ’19 t/m 31 december 

’21) de inzet van de HBO-professional en de WO-er bij Behandeling Basis als volgt omschreven wordt (zie: Eisen aan 

opleidingsniveau van de professional, blz 31): 

Behandeling Basis wordt minimaal voor 70% door hbo-professionals geboden. Daarnaast is in het tarief rekening gehouden met 

30% inzet van een wo-professional, bijvoorbeeld een gedragswetenschapper.

Hiervoor hebben wij als vrijgevestigde vaktherapeuten getekend.

Vervolgens werden er het afgelopen half jaar twee wijzigingen in de eerdergenoemde tekst van Annex 2 aangebracht. In eerste 

instantie een tekstuele verandering in de versie van februari 2019. En recent in de conceptversie van juli 2019 is dit punt bij 

Behandeling Basis als volgt omschreven (zie: Eisen aan opleidingsniveau van de professional, blz 33):

Het product Behandeling Basis wordt geboden door minimaal 65% hbo-professionals en minimaal 25% wo-professionals. Er is 

altijd een wo-professional, bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, betrokken bij de behandeling. In ieder geval bij het opstellen 

van het behandelplan en de afronding van een behandeling. Daarnaast is deze tijdens de behandeling beschikbaar voor 

consultatie en advies.

In de meest recente conceptversie van het Zorgproductenboek (juli ’19) wordt dus gesproken over een minimale inzet van de WO-

er van 25% voor het product Behandeling Basis.

Een week later, op 22-7-19, kwam er opnieuw mail en update vanuit de Zorgregio; ‘Aanvulling inzet vaktherapie 

raamovereenkomst 2019’, waarin wordt gesteld:

Een wo’er is bij de behandeling betrokken voor minimaal 30% van de inzet.

Wat wij lezen, is dat de eis ten aanzien van de inzet van de WO-er bij Behandeling Basis steeds concreter geformuleerd en verder 

aangescherpt wordt.

In de consultatie van januari 2019 zijn al diverse vragen gesteld (ondermeer door ‘Intermezzi’ en ‘Je eigen kracht’) over hoe de 

tekst over de inzet van de WO-er geïnterpreteerd dient te worden en hoe dit vorm moet krijgen, Zij beschrijven daar tevens de 

zorgen die bij meerdere vaktherapeuten leven over wat dit betekent voor de inhoud en uitvoering van ons werk. Deze vragen en 

zorgen waren toen ook voor ons relevant en komen nu weer bij ons op.

Dit is het antwoord dat destijds vanuit de Zorgregio hierover gegeven is:

Het betreft hier een verduidelijking in de omschrijving, geen aanpassing van de kwaliteitseisen. De 30% inzet van de WO-er is een 

gemiddelde en een richtlijn, geen minimum eis per cliënt. De inzet van de WO-er kan en mag dus variëren. De tariefopbouw biedt 

ruimte voor die variatie. De minmum eis voor dit product is 70% HBO-geschoold personeel. De wijze waarop u de 

gedragswetenschapper inzet is aan u als aanbieder, zolang dit binnen de producteisen valt.Voor ons is nu van belang om te 

weten: Is dit nog steeds het uitgangspunt? Graag willen wij hier helderheid over.

• Zo ja, dan kunnen wij op die basis de samenwerking met de WO-er vorm blijven geven.

Dat blijft wat ons betreft een meerwaarde én werkbaar.

• Als de inzet van de WO-er echter een harde eis van minimaal 30% per cliënt gaat worden, en niet langer een gemiddelde en 

richtlijn, dan wordt het aandeel WO binnen een beschikking speltherapie, ons inziens, disproportioneel groot. Het is dan 

onvermijdelijk dat de zorg per cliënt aanzienlijk duurder en veel minder efficiënt gaat worden. Dat is natuurlijk wat niemand wil.

Bovendien geven alle Tevredenheidslijsten, ingevuld door ouders tot nu toe, hier wat ons betreft ook geen enkele aanleiding toe.

11 2. Betreft Annex 4, Administratieprotocol:

Wij willen hierbij onze visie geven op de verplichting voor het indienen van een 315-bericht binnen 5 werkdagen na de intake, 

zoals dit gesteld is in de conceptversie van juli ‘19.

Als speltherapeuten hebben wij, na de intake met ouders/opvoeders, 3 spelcontacten met het kind nodig om de hulpvraag en 

mogelijkheden van het kind helder te krijgen.

Dit beschrijven wij in een spelobservatieverslag dat we met ouders/opvoeders bespreken. Daaruit volgen de doelen en de 

benodigde termijn voor speltherapie in de vorm van het behandelplan.

Op dit moment is de afspraak met de toegangsmedewerkers dat wij pas het 315-bericht indienen als de doelen en de termijn voor 

speltherapie helder zijn. De totale observatieperiode (inclusief 3 spelsessies, gesprekken met ouders, verslaglegging en 

behandelplan) beslaat maximaal 2 maanden.

Als wij wel verplicht zouden worden om binnen 5 werkdagen na de intake het 315-bericht in te dienen, kunnen de doelen niet 

meer toegespitst worden op de specifieke vragen van het kind en zal de aangevraagde termijn voor de beschikking eerder een gok 

worden.

Onze suggestie is dat we ruimte houden om op de huidige voet verder te gaan met het indienen van het 315-bericht na de 

observatieperiode.

Het indienen van een JW315-bericht binnen vijf dagen na intake 

is onderdeel van het landelijke administratieprotocol. Van deze 

termijnen kan zonder toestemming vooraf van de gemeentelijke 

toegang niet worden afgeweken.

Nee

12 29-7-2019 Beter Thuis Wonen Het is voor Beter Thuis Wonen haalbaar om per 1 januari 2020 per maand te factureren. Dank voor uw reactie. Nee

10 29-7-2019 VanBinnen-speltherapie &

SEOpunt Zonlicht/speltherapie

Gemeenten hebben kennis genomen van de reacties op deze 

voorgestelde verduidelijking. Op basis hiervan hebben we de 

tekst als volgt aangepast. 

Ja Het product behandeling basis moet, indien de hulpvraag 

dit vereist, op individueel clientniveau worden geboden 

door 65% hbo-professionals en 25% wo-professionals. Er is 

altijd aantoonbaar een wo-professional bijvoorbeeld een 

gedragswetenschapper, beschikbaar en betrokken bij de 

behandeling. In ieder geval bij het opstellen van het 

behandelplan en de afronding van een behandeling. 

Daarnaast is deze tijdens de behandeling beschikbaar voor 

consultatie en advies.



13 Raamovereenkomst artikel 6.1 -       We begrijpen dat jullie overstappen van een periode- naar maandfacturatie en zullen dit 

zodanig verwerken in ons systeem. Deze overgang heeft echter wel consequenties. Een voorbeeld hiervan is dat maandag 30 en 

dinsdag 31 december in periode 1 van 2020 vallen, maar uiteraard niet in januari van 2020. Deze werkdagen vallen bij een 

overgang naar maandfacturatie buiten de boot. We verzoeken jullie het voor aanbieders mogelijk te maken om losse declaraties 

in te dienen voor deze twee ‘losse’ dagen. En kunnen jullie daarbij aangeven of het voor jullie wenselijk is om deze dagen te 

factureren in de ‘vorige’ periode (periode 13) of ‘volgende’ maand (januari)?

Gemeenten ontwikkelen uiterlijk het vierde kwartaal samen met 

aanbieders een werkwijze voor het declareren van 30 en 31 

december.

Nee

14 Raamovereenkomst 6.14 -    Jullie zijn voornemens om een boeteclausule op te nemen van 8% per declaratieregel bij het 

herhaaldelijk te laat indienen van declaraties. Kunnen we ervan uitgaan dat hier altijd een overleg met de aanbieder aan vooraf 

gaat?

De boeteclausule treedt pas in werking na het volgen van de 

werkwijze Niet tijdig declareren. Deze werkwijze is toegevoegd 

aan Annex 4. Onderdeel van de werkwijze is vooraf overleg met 

de aanbieder. 

Nee

15 Tarieven: Productbladen + productcodetabel -        Voorgesteld wordt om een indexatie toe te passen van 2,52% op het 

looncomponent en 1,45% op het materiële deel van de kostprijsberekening, indien voor 1-9-2019 geen definitieve CAO-afspraken 

beschikbaar zijn. Zoals bekend worden de onderhandelingen voor de CAO VVT pas voortgezet in september waardoor deze 

afspraken niet voor 1-9-2019 definitief zijn. We verwachten binnen de CAO VVT, mogelijk met terugwerkende kracht tot 1 juli 

2019 een loonstijging van 4 tot 6%, afgezien van de jaarlijkse doorstroom van onze medewerkers binnen de HV loonschalen. Deze 

jaarlijkse doorstroom realiseert bovenop de reguliere kostenstijging een loonstijging van 4 tot 5%. Hierdoor is de voorgestelde 

indexeringswijze niet toereikend voor aanbieders binnen de Hulp bij het huishouden waardoor wij niet akkoord kunnen gaan met 

dit voorstel. Wij verzoeken jullie in het kader van de AMvB een reële indexering op te nemen voor het product Huishoudelijke Hulp 

waarbij rekening wordt gehouden met de kostenstijging binnen de CAO VVT en de doorstroom van medewerkers naar de 

opvolgende HV loonschaal.

Gemeenten verwerken de bekende loonstijgingen van de 

relevante CAO's in het tarief. Indien de loonstijgingen (nog) niet 

bekend zijn, wordt gewerkt met een objectieve indicator. (OVA 

en CPI).  Gemeenten hebben bij de kostprijsberekening een 

functiemix als norm vastgesteld voor Huishoudelijk Hulp. Deze 

norm wordt niet aangepast per 2020. Dit ligt dan ook niet ter 

consultatie.

Nee

16 Farm 4 You wil graag reageren op het voornemen van het instellen van een budgetplafond

-	In de voorliggende beschrijving ziet Farm 4 You graag terug dat het budget niet zomaar eenzijdig wordt opgelegd, maar dat de 

gemeente hierover in gesprek gaat met de zorgaanbieder. Daarbij is het voor Farm 4 You van belang zicht te hebben hoe het 

eventuele budgetplafond dan wordt berekend, gezien de fluctuatie in de productie over de afgelopen jaren. De huidige 

bezettingsgraad is op sommige dagen van de week en bij enkele producten onvoldoende. Daarnaast hoopt Farm 4 You dat in de 

bepaling van een eventueel plafond wordt meegenomen dat Farm 4 You voor kinderen van zeer jonge leeftijd een van de weinige, 

zo niet de enige aanbieder is in de regio.

Indien uw organisatie in aanmerking komt voor een 

budgetplafond voor jeugdhulp gaan gemeenten in het vierde 

kwartaal met u in gesprek over de door u genoemde 

onderwerpen.

Nee

17 Farm 4 You is benieuwd hoe de interactie tussen gemeente / CJG / zorgaanbieder verloopt ten aanzien van het budgetplafond. 

Heeft het CJG een lijst met daarop uitsluitend aanbieders die nog budgettair ruimte is, of is het tussen het CJG en de aanbieder 

om te kijken of er in specifieke gevallen ruimte is om het budget op te hogen. Niemand wil in de situatie komen dat halverwege 

het 4e kwartaal clienten naar huis moeten worden gestuurd omdat het budget volledig is besteedt.

De aanbieder is verantwoordelijk voor het tijdig signaleren van 

een dreigende overschrijding op het budgetplafond voor 

jeugdhulp. De gemeente en toegang hebben inzicht in de 

budgetruimte op aanbiederniveau. Bij een dreigende 

overschrijding maken gemeenten met hun toegang en aanbieder 

afspraken over de lopende trajecten en

nieuwe instroom, om zonodig zorgcontinuiteit te garanderen.

Nee

18 Hoe gaat de gemeente om met de mogelijke tegenstellingen tussen zorgaanbieders. De zogenaamde braafste jongetjes van de 

klas versus de aanbieders die ‘de poot stijf houden’ en er dan toch mee weg komen? Farm 4 You kan zich voorstellen dat sommige 

zorgaanbieders hun eigen plan trekken, door blijven groeien en de gemeente in het 4e kwartaal onder druk zetten. Nogmaals, 

niemand wil clienten midden in een zorgtraject naar huist sturen. Hoe sterk is de gemeente dan als het budget is behaald, maar 

het jaar nog niet voorbij is? Worden cliënten dan naar huis gestuurd of bij andere zorgaanbieders geplaatst? Gaat de gemeente 

tussentijds monitoren hoe de budgetuitputting verloopt? Hoe wordt dat braafste jongetje dan beloond? 

Bij handhaving van de budgetplafonds voor jeugdhulp, worden 

aanbieders gelijk behandeld. Gemeenten hebben op basis van 

declaraties inzicht in de budgetuitnutting van jeugdhulp. 

Gemeenten en aanbieders maken dan afspraken over de 

lopende trajecten en nieuwe instroom (bijvoorbeeld door het 

instellen van een wachtlijst, overbruggingszorg of doorverwijzing 

naar een aanbieder met ruimte in het budget).

Gemeenten kunnen ook besluiten om bij tijdige signalering van 

dreigende overschrijding door de aanbieder, het budgetplafond 

te herzien. Dit kan het geval zijn, indien passende alternatieven 

ontbrekend en/of de hulpvraag niet langer kan worden 

uitgesteld. 

Nee

19 De markt ontwikkelt zich snel. Zo gaan veel scholen in de omgeving van Farm 4 You vanaf komend schooljaar werken volgens een 

continue rooster. Farm 4 You past haar openingstijden hierop gedeeltelijk aan. Daarnaast overweegt Farm 4 You om haar hele 

aanbod hierop aan te passen; zo kunnen basisschoolkinderen nu vooral op de woensdag- en vrijdagmiddag terecht. Door het 

continuerooster kan de zorg dus ook op andere middagen in de week plaatsvinden. Dat zou verhoging van de productie 

betekenen. Hoe staat het inspelen op de ontwikkelingen in de markt in relatie tot het gestelde budgetplafond?

Indien uw organisatie in aanmerking komt voor een 

budgetplafond voor jeugdhulp gaan gemeenten in het vierde 

kwartaal met u in gesprek over de door u genoemde 

onderwerpen.

Nee

29-7-2019 Tzorg

30-7-2019 Farm4You



20 Tot slot de vraag hoe omgegaan wordt met de reacties op de consultaties? Enkele maanden geleden is er een bezwaar gemaild 

tegen een van de punten uit de handhaving van het administratief protocol. Hierop is geen enkele reactie gekomen. Wordt over 

deze consultatieronde verslag gedaan?

Gemeenten wegen de reacties op de consultatie af. Op basis 

hiervan bepalen zij of voorgestelde wijzigingen worden 

doorgevoerd, aangepast of uitgesteld. De antwoorden van 

gemeenten op de reacties van de consultatie leest u in deze nota 

van inlichtingen. Voor 1 oktober publiceren de gemeenten de 

definitieve contractdocumenten voor 2020. Het is mogelijk dat u 

zich niet kunt vinden in de door ons, na consultatie, vastgestelde 

verduidelijkingen. Mocht dat het geval zijn, dan maakt dat 

voortzetting van de overeenkomst onmogelijk. Uitschrijven voor 

de Raamovereenkomst is dan noodzakelijk. Na uitschrijving mag 

u nog maximaal 6 maanden op basis van het eerder geldende 

zorgproductenboek zorg leveren. Bent u akkoord bent met de 

wijzigingen hoeft u niets te doen.

Nee

In het licht van de aangekondigde veranderingen in de raamovereenkomst voor de jeugdwet wil ik graag in gesprek komen. Ik heb 

een praktijk voor ervaringsgerichte therapie en bied nu de producten behandeling basis en hoog aan. Ik (en mijn 

onderaannemers) ben (zijn) HBO geschoold en wil conform de nieuwe eisen een gedragswetenschapper of psycholoog gaan 

aannemen. Hoewel het iets eerder dan gepland zal leiden tot een uitbreiding van het behandelaanbod is het wel iets wat past bij 

de groei van mijn bedrijf en de stijging van aanmeldingen van clienten. 

Zoals u misschien weet, hebben gemeenten aanzienlijke 

tekorten in het sociaal domein. Op de meeste hulpvormen is 

geen tot beperkte ruimte voor groei. Indien uw organisatie in 

aanmerking komt voor een budgetplafond voor jeugdhulp gaan 

gemeenten in het vierde kwartaal met u in gesprek over de door 

u genoemde onderwerpen.

Nee

Maar nu hetgeen wat me bezig houdt; de maatregel van het invoeren van budgetplafonds. Kan ik mijn bedrijf uitbreiden met 

extra personeel, wat zal leiden tot cliëntengroei en omzetgroei vanaf 2020? Kan ik hierover met gemeentes afspraken maken? 

Hoe zien de gemeentes de mogelijkheden tot groei (door de verplichting wo'ers bij de behandeling te betrekken) in verhouding tot 

het budgetplafond?

22 31-7-2019 De Passerel Het van 4 wekelijks naar maandelijks declareren kan ik alleen maar toejuichen en onze financiële afdeling ook. Dit maakt de 

maandafsluitingen een stuk eenvoudiger.

Systeemtechnisch zal ik e.e.a. moeten aanpassen/inrichten, maar hierin verwacht ik géén problemen.

Dank voor uw reactie Nee

23 Tarieven: Productbladen + productcodetabel:

a) 	De voorgestelde indexering vanwege loonstijging is voor 2020 is niet voldoende. In de CAO GGZ is voor de periode januari tot 

en met juli 2020 een loonsverhoging van 3% afgesproken en vanaf 1 augustus 2020 nogmaals 3%. 

Op jaarbasis is dit 4,25%. Wij verzoeken u dit percentage te hanteren.

De indexering van de tarieven is met name bij de integrale 

producten een gewogen gemiddelde van de loonstijging van 

meerdere CAO's. Voor het GGZ-deel binnen producten rekenen 

we inderdaad met de door u genoemde percentages.

Nee

24 b) 	Bij de indexering van overheadkosten stelt u 1,45% voor. Een significant deel  van deze overheadkosten bestaat uit personele 

kosten, welke allen in de CAO GGZ zitten. 1,45% is dus te weinig.  Dit moet voor dat deel de CAO stijging van 4,25% zijn en voor het 

resterende deel 1,45%. Het is ons niet duidelijk of de overige componenten (kapitaallasten/vastgoedkosten) ook geïndexeerd 

worden of maken die hier onderdeel van uit.

Kapitaal en vastgoed is onderdeel van de overhead. Zoals 

aangegeven hanteren we voor deze onderdelen een gewogen 

index van de gemiddelde loonstijging en CPI . De gemiddelde 

loonstijging weegt voor 85% mee en de CPI voor 15%.

Nee

25 c) 	Met nacalculatie is het risico van een te laag percentage in principe afgedekt. Wij zijn nieuwsgierig hoe de methodiek van 

nacalculeren is, of hierbij rente wordt vergoed en wanneer dit wordt afgerekend.

De tarieven voor 2021 kunnen worden gecorrigeerd met een 

postieve of negatieve opslag (inhaal) op basis van 

daadwerkelijke loonsverhogingen. Hierbij zit geen aparte 

rentevergoeding.

Nee

26 Raamovereenkomst artikel 6.1 :

a) 	Hoe wordt omgegaan met 30 en 31 december 2019, Deze dagen vallen immers in week 1 van 2020 en kennen door toepassing 

van deze omzetting van systematiek geen dekking (immers start 2020 op 1 januari)

Gemeenten ontwikkelen uiterlijk het vierde kwartaal samen met 

aanbieders een werkwijze voor het declareren van 30 en 31 

december.

Nee

27 Raamovereenkomst 6.14

a)	Als opdrachtnemer herhaaldelijk toerekenbaar tekortschiet in het aanleveren van declaratieregels aan opdrachtgever binnen 

de geldende termijnen, is deze na ingebrekestelling door de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever kan in dit geval een boete 

opleggen van 8% per declaratieregel die te laat is ingediend. 

Wat is de norm voor wat betreft het herhaaldelijk tekort schieten?

In de praktijk komt het voor dat declaratieregels om technische redenen uitvallen of niet ingediend kunnen worden.  Wij 

verzoeken u de uitzonderingssituaties te benoemen.

Een norm voor herhaaldelijk tekort schieten is niet te noemen. 

Het gaat om die gevallen waarin een aanbieder ondanks 

verbeterafspraken met gemeenten, een significant deel van zijn 

declaraties, structureel te laat blijft aanleveren. Als een 

aanbieder een beroep wil doen op niet-toerekenbare 

tekortkomingen, dan is het aan de aanbieder om dit te 

onderbouwen. Zie 3.3. van algemene voorwaarden.

Nee

21

Riwis1-8-2019

30-7-2019 Farm4You

23-7-2019  Behandelcentrum 

Ervaringsgericht



28 Annex 2 Zorgproductenboek

a) 	In het Zorgproductenboek wordt een tekstuele aanpassing gedaan bij het product Begeleiding Individueel Basis. 

In de voorgestelde aanpassing staat o.a. : De cliënt en/of zijn systeem heeft begeleiding nodig bij het (h)erkennen van en leren 

omgaan met zijn of haar psychosociale problematiek. 

De tekstuele aanpassing : ‘de cliënt en/of zijn systeem heeft begeleiding nodig’  biedt hiermee de mogelijkheid om 

begeleidingsactiviteiten binnen het systeem van de client te verrichten zonder dat de client daarbij aanwezig is. Kunnen wij er van 

uitgaan dat deze begeleidingsactiviteiten aan het systeem van de client declarabel zijn?

Deze tekstuele aanpassing is niet gedaan bij de beschrijving van het product ‘Begeleiding Complex’. Kan deze toevoeging ook 

gedaan worden bij dit product.

Tijd besteed aan het systeem zal veelal plaatsvinden in 

aanwezigheid van de cliënt en daarmee onder de begeleiding 

vallend. Uw redenering over declarabele tijd zonder de client is 

niet juist. Er verandert niets aan de declaratieafspraken rond 

indirecte tijd. 

Met betrekking tot de toevoeging aan de beschrijving van 

Begeleiding Complex verwijs ik u naar het antwoord op 

vraagnummer: 32

Nee

29 Annex 4 Regionaal Administratieprotocol  7.1 Monitoring, sturing en verantwoording

Gebruik budgetplafonds

a) 	Voor de financiële sturing kunnen gemeenten op basis van artikel 8 uit de raamovereenkomst het instrument budgetplafonds 

inzetten. Voor 2020 bent u voornemens om dit voor de Jeugdhulp te gaan doen. Is het uw voornemen om dit ook voor de WMO 

te laten gelden?

Gemeenten denken na over sturinginstrumenten voor de Wmo 

(inclusief MO/BW).   Hieronder vallen ook budgetplafonds. De 

uitwerking die in deze consultatie is voorgelegd heeft specifiek 

betrekking op Jeugd.

Nee

30 b) 	Betreft het een plafond in euro's of in aantallen? De budgetplafonds Jeugd worden uitgedrukt in euro's. Nee

31 c)	Wat is de invloed van de aanbieder op het bepalen van het budgetplafond en hoe gaat de gemeente om met mutaties die in 

gezamenlijkheid met gemeente worden bepaald.

Gemeenten blijven met aanbieders in gesprek over uitnutting 

van budgetten. Mutaties die door gemeenten worden 

goedgekeurd, worden gedeeld met aanbieder en gemeentelijke 

toegang. De mutaties worden meegenomen in eventuele 

toekomstige budgetafspraken.

Nee

32 1-8-2019 VOF KrekelAutismeCoaching In uw wijzigingsvoorstel stelt u voor om op pagina 16 van het zorgproductenboek bij Begeleiding Individueel Basis de volgende 

tekst toe te voegen:  “De cliënt en/of zijn systeem heeft begeleiding nodig bij het (h)erkennen van

en leren omgaan met zijn of haar psychosociale problematiek.”

Voor onze autistische cliënten is “het (h)erkennen van en leren omgaan met zijn of haar psychosociale problematiek” bekend 

onder de naam psycho-educatie. Psycho-educatie is een behandeling en wordt gegeven in universitaire ziekenhuizen en GGZ-

instellingen door een psycholoog of psychiater. Zie onderstaande links.

https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/psycho-educatie/ass-psycho-educatiemodule

https://www.rivierduinen.nl/autisme/clienten/behandelingen/kinderen-en-jongeren/psycho-educatie 

Veel van onze cliënten krijgen deze behandeling na hun diagnose. De behandeling wordt betaald door de zorgverzekeraar. Omdat 

Psycho educatie een behandeling is mogen wij dit product niet onder het mom van begeleiding aan cliënten geven. Voor situaties 

waar het (h)erkennen van en leren omgaan met autisme een zorgvraag is, bieden wij wel een begeleidingsvorm die wij kunnen 

omschrijven als: “Het toepassing van het in de psycho-educatie geleerde,  in de praktische thuissituatie”. In wezen is dit ook een 

vorm van psyco-educatie, maar meer praktisch toegespitst en voortbouwend op de behandeling. Dit is een begeleiding waarvoor 

wij een HBO-kracht in moeten zetten. In uw voorstel is het de bedoeling dat de psycho-educatie (of de begeleiding bij de 

toepassing hiervan) door een MBO-kracht gegeven wordt. Dit is om twee redenen onwenselijk:

-	Wat u de MBO-kracht via Begeleiding Individueel Basis wilt laten doen, zoals u het omschrijft, is een behandeling. Het valt niet 

onder de begeleiding.

-	Voor de begeleidingsvorm van de psycho-educatie, de toepassing in de praktijksituatie, zoals wij dit invullen, is het 

opleidingsniveau MBO te laag.

Ons advies in deze is dan ook om de toevoeging op pagina 16 te schrappen, dan wel te verplaatsen naar Begeleiding Individueel 

Complex.

Uw vraag heeft betrekking op een vrij specifieke doelgroep, 

terwijl de wijziging die wij voorstellen voor een brede groep 

clienten van toepassing kan zijn. Dat betekent dat de 

psychosociale problematiek ook kan varieren in complexiteit. 

Daarom laten wij de wijziging staan bij het product Begeleiding 

Individueel Basis, maar voegen we deze ook toe aan het product 

Begeleiding Individueel Complex. 

Ja Toevoeging: Begeleiding Indivueel Complex, Cliënt:

De cliënt en/of zijn systeem heeft begeleiding nodig bij het 

(h)erkennen van

en leren omgaan met zijn of haar psychosociale 

problematiek. 

33 2-8-2019 Vivens Nederland Zojuist heb ik kennis genomen van de voorgestelde wijzigingen in de raamovereenkomst. Wat ons betreft zijn deze wijzigingen 

helder en reëel. 

Het per maand in plaats van vierwekelijks declareren is een enorme lastenverlichting voor onze administratief en omarmen wij 

van harte! Per 1 januari 2020 is voor ons geen enkel probleem en we hopen dan ook dat dit per deze datum ingezet kan worden. 

Dank voor uw reactie Nee

Riwis1-8-2019



34 5-8-2019 Accare Nav de door jullie gepresenteerde wijzigingen raamovereenkomst Jeugdhulp, Wmo en MO/BW GGZ 2020, hebben wij de volgende 

vraag :

U schrijft :

Indexering: Het looncomponent van de tarieven wordt per 2020 geïndexeerd volgens de werkelijke CAO-stijging conform AMvB. 

Indien voor 1-9-2019 geen definitieve CAO-afspraken beschikbaar zijn, wordt de verwachte loonstijging gecompenseerd middels 

het laatst bekende OVA-percentage van 2,52% (CPB). De overhead (incl. materiële kosten) worden geïndexeerd met een gewogen 

percentage van loonindex en laatst bekende CPI van 1,45% (CBP). 

Op basis van definitieve CAO-afspraken en indices 2020, vindt nacalculatie plaats bij de eerstvolgende tariefbepaling. De eerste 

mogelijkheid hiervoor is 1-1-2021.

Vraag Accare :

Inmiddels  ( dus voor 1-9-2019 ) zijn er voor de Jeugdzorg instellingen die vallen onder de cao GGZ definitieve cao afspreken 

gemaakt :

Salarisontwikkeling

Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 3%; daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 

3% verhoogd en per 1 juni 2021 met 2,1%. Verder ontvangen werknemers in november 2021 een eenmalige uitkering van 

maximaal 500 euro bruto (voor parttimers naar rato van het dienstverband). Afgezet tegen de looptijd betekent dit opgeteld een 

gemiddelde salarisverhoging van 3,3% per jaar. Het salaris van leerlingen wordt gedurende de looptijd met 8 tot 10% verhoogd.

Bent u voornemens in de tariefstelling voor 2020 uit te gaan van de werkelijke cao stijging ?

Voor het GGZ-deel in onze producten gaan wij uit van de CAO-

stijgingen van 3% per 1 oktober 2019 en 3% per 1 augustus 

2020.

Nee

35 5-8-2019 PGVZ Wellicht ten overvloede, maar hierbij ons (PGVZ) antwoord op de vragen:

1) Welke gevolgen het heeft voor jullie om over te gaan van 4-wekelijks declareren naar maandelijks in 2020? 

Het is geen probleem voor ons om over te gaan op maandelijks, het heeft beperkt gevolgen omdat ons administratiesysteem ons 

op voorhand de keuze geeft per welke termijn wij willen factureren. 

2)  Hoeveel tijd jullie nodig hebben deze wijziging in te regelen?

 Inregelen lijkt geen lang proces. Wel lijkt het mij, om soepele overgang te garanderen, goed als we uiterlijk ten tijde van de één na 

laatste facturatieperiode van 2019 weten wat het gaat worden voor 2020, zodat de nodige aanpassingen getroffen kunnen 

worden.

Dank voor uw reactie Nee

36 5-8-2019 Professionals in NAH Antwoord op jullie vragen:

1.	 Welke gevolgen het heeft voor jullie om over te gaan van 4-wekelijks declareren naar maandelijks in 2020?

2.	 Hoeveel tijd jullie nodig hebben deze wijziging in te regelen?

Voor ons als bedrijf geeft het geen groot probleem omdat we al zoveel soorten hebben. Maandelijks 4 wekelijks – lumpsum – 

maandbedragen enz.

 

Ik zou wel iets bedenken voor de overgang omdat er in 2019 nog 2 dagen in de nieuwe periode vallen (30+31 december)

Dank voor uw reactie Nee

37 Indexering: 

- De eerste mogelijkheid van nacalculatie van de tarieven per 1-1-2021 vinden wij erg ver vooruit. Is het mogelijk dat de herijking 

eerder plaats kan vinden als er geen definitieve cao afspraken zijn per 1-9-2019?  

Een tariefsaanpassing gedurende het jaar is voor gemeenten 

systeem-technisch niet uitvoerbaar voor gemeenten. Daarom 

corrigeren wij de tarieven, indien nodig, op het eerst volgende 

moment. Dat is aan het begin van een boekjaar, dus per 1 

Nee

38 - Waarom maakt de regio gebruik van de OVA in combinatie met CPI en niet enkel van de OVA zoals landelijk veel gebeurt? Omdat de prijsontwikkeling van materiaal en kapitaal anders is, 

dan de loonontwikkeling.

Nee

39 Wijziging 4 weken naar maandelijks:

- Dit is voor ons mogelijk, wel vernemen we graag hoe om te gaan met de laatste dagen van het jaar die in de eerste periode van 

2020 vallen. 

Gemeenten ontwikkelen uiterlijk het vierde kwartaal samen met 

aanbieders een werkwijze voor het declareren van 30 en 31 

december.

Nee

Lelie Zorggroep6-8-2019



40 6-8-2019 Zorggroep Gezellig - Maatwerk 

Begeleiders & Thuiszorg 

Gezellig

Het omzetten van declareren per vier weken naar declareren per maand is in de eerste plaats heel eenvoudig, maar heeft 

verstrekkende gevolgen. 

In Nedap kan eenvoudig aangevinkt worden dat er per maand in plaats van per vier weken gedeclareerd moet worden.

Wat hand in hand gaat met het declareren, is het verlonen van medewerkers. Die verlonen wij per vier weken. Wij hebben in 

Zwolle medewerkers per maand verloond en ook in de verpleging en verzorging, echter dit is een heel stuk complexer, vanwege 

het variabele aantal uren dat het meerendeel van de medewerkers werkt. Bij een vierwekelijkse verloning betalen wij op de eerste 

dag na afloop van de vier wekelijkse periode. Wij kunnen dan de werkelijk gewerkte uren verlonen. Bij een maandelijkse verloning 

kan dit niet. De CAO bepaalt dat er dan al tijdens de betreffende maand betaald moet worden en dat betekent dat er een 

inschatting voor de rest van de maand gemaakt moet worden (als de betaling bijvoorbeeld op de 25e van de maand is) en 

achteraf moet er dan een nacalculatie plaatsvinden. In theorie kan een systeem daar bij helpen. De ervaring leert echter dat dit 

heel vaak niet goed gaat.

Een alternatief is om de medewerkers per vier weken te blijven verlonen. Dan komen we aan het eind van het jaar echter met een 

liquiditeitsprobleem te zitten. Als periode 13 verloond moet worden, dan hebben wij periode 12 ook al verloond. Er is dan een 

grotere mismatch tussen opbrengsten en directe loonkosten. Hiervoor geldt echter ook dat dit een praktisch probleem is, want 

theoretisch is dat niet zo. 13 x 4 weken verlonen of 12 x een maand verlonen is op jaarbasis immers hetzelfde. Qua sturing is het 

echter een heel stuk lastiger. 

Voor ons is het vooral van belang om te weten wanneer jullie dit precies gaan implementeren. Voor ons is het meest voor de hand 

liggend om te gaan verlonen per maand. Dat betekent echter dat wij consultants moeten gaan inhuren om ons verloningsproces 

te verbeteren, zodat we niet voor 200+ medewerkers elke maand handmatig alles moeten gaan controleren. Ik heb geen idee 

hoeveel dat zal kosten, maar dat zal zeker een bedrag met 4 nullen zijn.

Dank voor uw reactie Nee

41 13-8-2019 Siza In de samenvatting van de voorgestelde wijzigingen vraagt u ons te onderzoeken of de wijziging rondom het declaratieproces van 

vierwekelijks naar maandelijks haalbaar is per 1 januari 2020.

Een wijziging van 4-wekelijks naar maandelijks is mogelijk, alleen m.i.v. een nieuw kalenderjaar. Hopelijk bent u hier voldoende 

mee geïnformeerd. 

Dank voor uw reactie. De wijziging vindt plaats per 1 januari 

2020. Gemeenten ontwikkelen uiterlijk het vierde kwartaal 

samen met aanbieders een werkwijze voor het declareren van 

30 en 31 december.

Nee

42 13-8-2019 Pactum Hierbij de reactie van Pactum, jeugd en opvoedhulp op de wijzigingen van de raamovereenkomst 2020.

Deze betreft de wijziging van de tekst bij behandeling basis en behandeling hoog.

Behandeling basis-hoog:

Behandeling jeugd wordt alleen uitgevoerd door minimaal HBO/ HBO+ geschoolde medewerkers en bij elke behandeling is een 

gedragswetenschapper of GZ-psycholoog betrokken. Zoals beschreven is de WO-geschoolde medewerker altijd betrokken bij de 

behandeling, het opstellen van het behandelplan, bij de afronding van de behandeling en is gedurende de behandeling altijd 

beschikbaar voor consultatie en advies.  

Voor wat betreft de huidige voorgestelde aanscherping van de tekst bij beide zorgproducten is voor ons niet helemaal helder wat 

er precies bedoeld wordt en waartoe dit zou moeten leiden in de praktijk . Wij willen graag hierover het gesprek aangaan voordat 

de wijziging wordt ingevoerd.

Gemeenten hebben kennis genomen van de reacties op deze 

voorgestelde verduidelijking. Op basis hiervan hebben we de 

tekst bij behandeling hoog aangepast

Ja

dit vereist, op individueel clientniveau worden geboden 

door 30% hbo-professionals en 60% wo-professionals.

Er is altijd aantoonbaar een wo-professional bijvoorbeeld 

een gedragswetenschapper, beschikbaar en betrokken bij 

de behandeling. In ieder geval bij het opstellen van het 

behandelplan en de afronding van een behandeling. 

Daarnaast is deze tijdens de behandeling beschikbaar voor 

consultatie en advies.

43 Wij nemen deze opmerking ter kennisneming aan. Nee

44 Wij nemen deze opmerking ter kennisneming aan. Nee

Entrea Lindenhout13-8-2019



45 Gemeenten zijn voornemens te indexeren op basis van de 

daadwerkelijke loonstijgingen. Gemeenten verwerken de 

bekende loonstijgingen  in het tarief. Indien deze (nog) niet 

bekend zijn, wordt gewerkt met een objectieve indicator voor 

2020. (de laatst bekende OVA en CPI). De tarieven zijn voor alle 

gemeenten die onderdeel zijn van het contract gelijk. U hoeft 

geen tarief per gemeente in te regelen. Indien gewerkt is met 

een indicator, dan worden de tarieven voor 2021 indien nodig 

gecorrigeerd met een postieve of negatieve opslag (inhaal) op 

het tarief op basis van daadwerkelijke loonsverhogingen in 2020. 

Nee

46 De boeteclausule treedt in werking indien de aanbieder vanwege 

toerekenbare tekortkomingen niet tijdig declareert. Een 

limitatieve lijst met uitzonderingen is niet te maken. Voordat de 

boeteclausule wordt geactiveerd, heeft de aanbieder altijd de 

mogelijkheid om aan te tonen dat  sprake is van een structurele, 

niet-toerekenbare tekortkoming. 

Nee

47 We hebben kennis genomen van de reacties op deze 

voorgestelde verduidelijking. Op basis hiervan hebben we de 

tekst aangepast.

Ja

dit vereist, op individueel clientniveau worden geboden 

door 30% hbo-professionals en 60% wo-professionals.

Er is altijd aantoonbaar een wo-professional bijvoorbeeld 

een gedragswetenschapper, beschikbaar en betrokken bij 

de behandeling. In ieder geval bij het opstellen van het 

behandelplan en de afronding van een behandeling. 

Daarnaast is deze tijdens de behandeling beschikbaar voor 

consultatie en advies.

48 Bedankt voor de suggestie: wij zullen op onze website een 

recente link plaatsen.

Nee

Entrea Lindenhout13-8-2019



49 De onderdelen van het product verblijf gezinsgericht waar uw 

reactie over gaat maken geen onderdeel uit van de consultatie. 

Nee

50 De realisatiecijfers van 2018 tot en met juni 2019 worden 

gehanteerd. Gemeenten kijken naar de aanbieder die het 

merendeel van omzet van genereren binnen hun gemeente. Het 

betreft het totaal van de geleverde zorg. Bepaalde zorgvormen, 

zoals verblijf gezinsgericht kunnen worden uitgesloten bij de 

bepaling van het plafond. 

Nee

51 De boeteclausule treedt in werking indien de aanbieder vanwege 

toerekenbare tekortkomingen niet tijdig declareert. Een 

limitatieve lijst met uitzonderingen is niet te maken. Voordat de 

boeteclausule wordt geactiveerd, heeft de aanbieder altijd de 

mogelijkheid om aan te tonen dat  sprake is van een structurele, 

niet-toerekenbare tekortkoming. 

Nee

52 Dank voor uw reactie. Nee

Entrea Lindenhout13-8-2019



53 Facturatie

De verantwoordelijkheid om tijdig te kunnen factureren ligt zowel bij de aanbieder als de gemeente. Indien de toewijzing niet 

tijdig wordt aangevraagd dan wel afgegeven, kan er niet binnen de termijn worden gefactureerd. In de nieuwe 

raamovereenkomst lijkt op basis van de maatregelen en consequenties deze verantwoordelijkheid volledig bij de aanbieder te 

liggen. 

Daarom wil ik u vragen de volgende artikelen te verwijderen of wederkerigheid te op te nemen:

•	Raamovereenkomst 6.14 Toevoegen boeteclausule

•	Wanneer sprake is van herhaaldelijk te laat binnengekomen declaraties die de termijn overschrijden, neemt regionaal 

accountmanagement contact op verzoek van de gemeente contact op met de aanbieder. Deze aanschrijving bevat een termijn 

waarbinnen de aanbieder een SMART plan van aanpak moet overleggen waarin de acties staan beschreven die de aanbieder gaat 

uitvoeren om het declaratieproces te verbeteren.

De artikelen verwijderen wij niet. De boeteclausule treedt in 

werking indien de aanbieder vanwege toerekenbare 

tekortkomingen niet tijdig declareert. Voordat de boeteclausule 

wordt geactiveerd, heeft de aanbieder altijd de mogelijkheid om 

aan te tonen dat  sprake is van een structurele, niet-

toerekenbare tekortkoming. De wederkerigheid vindt u terug in 

het feit dat wanneer gemeenten toerekenbaar te laat betalen, zij 

ook een boeterente verschuldigd zijn.

Nee

54 Beschrijving behandeling basis & hoog

Als tweede punt zou ik graag in gesprek willen over de 'verduidelijking' van de beschrijving van behandeling basis, voordat deze 

wijziging wordt doorgevoerd. Ik ben benieuwd naar de redenen en het gewenste resultaat om de kwaliteitseisen voor dit product 

aan te scherpen. De huidige omschrijving is passend en werkbaar in de praktijk.  

Gemeenten hebben kennis genomen van de reacties op deze 

voorgestelde verduidelijking. Op basis hiervan hebben we de 

tekst aangepast

Ja Het product behandeling basis moet, indien de hulpvraag 

dit vereist, op individueel clientniveau worden geboden 

door 65% hbo-professionals en 25% wo-professionals.Er is 

altijd aantoonbaar een wo-professional bijvoorbeeld een 

gedragswetenschapper, beschikbaar en betrokken bij de 

behandeling. In ieder geval bij het opstellen van het 

behandelplan en de afronding van een behandeling. 

Daarnaast is deze tijdens de behandeling beschikbaar voor 

consultatie en advies.

dit vereist, op individueel clientniveau worden geboden 

door 30% hbo-professionals en 60% wo-professionals.

Er is altijd aantoonbaar een wo-professional bijvoorbeeld 

een gedragswetenschapper, beschikbaar en betrokken bij 

de behandeling. In ieder geval bij het opstellen van het 

behandelplan en de afronding van een behandeling. 

Daarnaast is deze tijdens de behandeling beschikbaar voor 

consultatie en advies.

55 Budgetplafonds

Het schrijven over de budgetplafonds roept veel vragen op. Dit komt voornamelijk doordat nog niet duidelijk is hoe dit vorm 

gegeven gaat worden.

Gezien de omvang van onze organisatie in diverse gemeenten (met relatief constant pleegzorg aandeel) kan één residentiële 

plaatsing al leiden tot een overschrijding van het plafond. Gesprekken over plafonds zorgen voor meer overhead. Daarnaast zorgt 

de keuze om dit per gemeente / product in te richten voor nog meer administratie en overleg bij zowel gemeenten als aanbieders. 

Allemaal tijd en geld wat niet naar de cliënt gaat.

Hoe verhoudt het budgetplafond zich tot de acceptatieplicht? Bij bereiken plafond vervalt deze? Zorgaanbieders zijn niet in staat 

om zorg te leveren zonder passende vergoeding. 

In het stuk over de budgetplafonds lees ik over de consequenties: wachtlijsten, overbruggingszorg en overplaatsingen. Dit zijn 

consequenties die continuïteit van zorg in de weg staan en kunnen zorgen voor ongewenste effecten als toename van spoed / 

crisis interventies. Dit zorgt eerder voor een verhoging van zorgkosten ipv een daling. 

Gemeenten hebben op basis van declaraties inzicht in de 

budgetuitnutting. Aanbieders worden gelijk behandeld. 

Gemeenten en aanbieders maken afspraken over de lopende 

trajecten en nieuwe instroom (bijvoorbeeld door het instellen 

van een wachtlijst, overbruggingszorg of doorverwijzing naar 

een aanbieder met ruimte in het budget). Indien in lijn met deze 

afspraken, rechtmatige zorg wordt geleverd, dan is deze 

declarebel.

Nee

Trias13-8-2019



56 15-8-2019 JeudgGGZ Namens gezamenlijke aanbieders participerend in het product JeugdFACTplus MIJ/OV wil ik reageren op de voorstellen voor de 

wijziging Raamovereenkomst 2020. 

Het betreft met name het product Behandeling Hoog waarbij de eis wordt gesteld dat de behandeling geboden moet worden 

door minimaal 60% wo-professional.  Voor JeugdFACTplus is dit product ingaande 1 april 2019 juist gekozen om aan te sluiten bij 

de bekostigingsvorm en recht te doen aan de eigenheid van JeugdFACTplus. Het is een specifiek product waarbij het gaat om 

urgente en complexe zorg in de ambulante setting. Behandeling Hoog zoals nu voorgesteld lijkt goed te passen bij de 

vrijgevestigde praktijken uitgaand van een klassieke vorm van behandelen in de spreekkamer. JeugdFACTplus gaat niet over 

behandelen in engere zin maar is gericht op de jeugdige die reeds in zorg is of moeilijk in behandeling kan komen. Daar waar 

behandeling om een of andere reden vastloopt of de problematiek dusdanig verergert wordt JeugdFactplus ingezet. Met tijdige 

inzet kan dure klinische zorg worden voorkomen of bekort. De medewerkers zijn aantoonbaar bovengemiddeld ervaren en 

bekwaam (HBO++)  en in die zin vergelijkbaar met wo-bachelor (ook qua salaris). Opleidingsniveau alleen is vanuit JeugdFActplus 

bezien niet een volledig dekkend criterium. 

 

Onze suggestie zou zijn om een aantal andere criteria mee te nemen;

-       De zorg wordt door minimaal 60% WO professional geboden of HBO++          en/of 

-       De zorg wordt door voor minimaal 80% verricht in de directe omgeving van het kind/gezin” vanuit een multidisciplinair team 

en/of

-       De zorg wordt voor minimaal 60% door regiebehandelaren uitgevoerd   

Dank voor uw suggestie. Echter voor de pilot JeugdFACTplus 

gelden specifieke afspraken.

Nee

57 Graag laat ik namens Pluryn weten, dat wij kunnen werken met de voorgestelde wijzigingen. Nog een paar opmerkingen:

1.	M.b.t. de toevoeging van een boeteclausule voor structureel te laat declareren, vragen we graag ook uw aandacht voor de 

samenhang van het declaratieproces met de achterstanden die sommige gemeenten hebben (gehad). Daar heeft de aanbieder 

geen invloed op maar soms wel last van. 

Dank voor uw reactie Nee

58 2.	M.b.t. de budgetplafonds vragen we u om een strakke sturing op de aangegeven planning, Dank voor uw reactie Nee

59 15-8-2019 Hanzeheerd Wij hebben de voorgestelde wijzigingen bestudeerd en wij hebben geen adviezen of suggesties.

Wel hebben we een aanvullende vraag: In de loop van 2019 zou het nieuwe Product Begeleiding Duurzaam mogelijk worden. Wij 

hebben meegedaan aan de marktconsultatie maar het is ons onduidelijk vanaf welke datum we ons kunnen inschrijven voor dit 

product. Heeft u hier wellicht informatie over?

Hier wordt u in het vierde kwartaal nader over geinformeerd. Nee

60 Met betrekking tot uw berichtgeving omtrent de wijzigingen berichten wij u als volgt:

a.	Een overgang van 4wekelijkse facturering naar maandelijks voor WMO per 01-01-2020 is voor ons geen probleem.

Dank voor uw reactie Nee

61 b.	De voorgenomen productieplafonds ervaren wij als mogelijk belemmerend voor de continuïteit en stabiliteit van het leveren van 

verantwoorde zorg. 

Het zou uitermate wrang zijn als reeds aanwezige cliënten worden geconfronteerd met het bereiken van het plafond bij de 

aanbieder en dat dan de zorg onderbroken zou moeten gaan worden.

Evenzo is het wrang om bij nieuwe aanmeldingen door te gaan rekenen op het effect van hun komst op de beschikbare ruimte en 

dan al dan niet een client te accepteren.  

Er ontstaan nu twee momenten in een jaar waarop de continuïteit in het geding kan komen.

1.	Bij een aanvraag voor verlenging bij het CJG en de hierbij voorgeschreven 8 weken termijn. Het gaat dan om tijdig reageren 

door aanbieder en CJG ( reeds 2 x niet goed gegaan)

2.	Bij het bereiken van productieplafonds.

Wij begrijpen het gekozen middel, maar zijn huiverig voor de uitvoering en de effecten hiervan.

Het ons evenzo nog niet duidelijk waar verantwoordelijkheden komen te liggen. Enerzijds de verantwoording voor de client en 

anderzijds het beheer van de budgetten.

Het lijkt ons zeer ongewenst als medio laatste kwartaal 2020 er allerlei voldongen feiten ontstaan en in kwaliteit van zorg 

concessies gedaan moeten gaan worden bij meerdere partijen.

Wat ons betreft zou het zo moeten zijn dan wij voor de reeds aanwezige cliënten kunnen borgen dat zij ongeacht de ontwikkeling 

in hun zorgvraag ( wellicht benodigde uitbreiding van zorg) dat die door de reeds gekozen aanbieder geboden kan worden. Ook 

als dat betekent dat per saldo het plafond wordt bereikt.

Verdere duidelijkheid is zeer gewenst maar ook handreikingen in de praktische toepassing.

Indien uw organisatie in aanmerking komt voor een 

budgetplafond, gaan gemeenten het vierde kwartaal 2019 met u 

in gesprek over dit onderwerp. Bij een dreigende overschrijding 

maken gemeenten en aanbieders afspraken over de lopende 

trajecten en nieuwe instroom (bijvoorbeeld door het instellen 

van een wachtlijst, overbruggingszorg of doorverwijzing naar 

een aanbieder met ruimte in het budget).

Gemeenten kunnen ook besluiten om bij tijdige signalering van 

dreigende overschrijding door de aanbieder, het budgetplafond 

te herzien. Dit kan het geval zijn, indien passende alternatieven 

ontbreken en/of de hulpvraag niet langer kan worden uitgesteld. 

Nee

62 In hoeverre zijn de door jullie geschetste indexaties in lijn met het hoofdlijnenakkoord? Zie antwoord vraag 34 NeeGgnet16-8-2019

Pluryn15-8-2019
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63 Wij gaan ervan uit dat de gestelde budgetplafonds niet gelden voor productie in het kader van crisiszorg (Behandeling en verblijf).  

Is dit juist?

Indien u organisatie in aanmerking komt voor een 

budgetplafond, gaan gemeenten het vierde kwartaal 2019 met u 

in gesprek over dit onderwerp. Bij een dreigende overschrijding 

maken gemeenten en aanbieders afspraken over de lopende 

trajecten en nieuwe instroom (bijvoorbeeld door het instellen 

van een wachtlijst, overbruggingszorg of doorverwijzing naar 

een aanbieder met ruimte in het budget).

Gemeenten kunnen ook besluiten om bij tijdige signalering van 

dreigende overschrijding door de aanbieder, het budgetplafond 

te herzien. Dit kan het geval zijn, indien passende alternatieven 

ontbrekend en/of de hulpvraag niet langer kan worden 

uitgesteld. 

Nee

64 In bijlage 1  "motivering" 2e paragraaf: Wij gaan ervan uit dat het looncomponent van de tarieven worden geïndexeerd conform 

de werkelijke cao-stijging. Gelet op de AMVB.  Is dit juist?

Zie antwoord vraag 34 Nee

65 Boeteclausule:  Artikel 6.14

"Als opdrachtnemer herhaaldelijk toerekenbaar tekortschiet in het aanleveren van declaratieregels aan opdrachtgever binnen de 

geldende termijnen, is deze na ingebrekestelling door de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever kan in dit geval een boete 

opleggen van 8% per declaratieregel die te laat is ingediend." 

Vraag:

1. Wat wordt verstaan onder "herhaaldelijk toerekenbaar tekortschieten’’. Wanneer is hier bijvoorbeeld sprake van? 

2. Wij stellen voor om de zin als volgt aan te passen: ‘’Als opdrachtnemer herhaaldelijk tekortschiet in de nakoming van diens 

verplichting tot het tijdig aanleveren van declaratieregels, dan treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever altijd met elkaar in 

overleg alvorens Opdrachtnemer over kan gaan tot het toepassen van hetgeen is bepaald in de eerste volzin.’’ Dit geeft beide 

partijen ruimte om het gesprek aan te gaan voordat de boeteclausule toegepast dient te worden.

3. Wat is het maximale bedrag waarop de boeteclausule van toepassing is? 

Een norm voor herhaaldelijk tekort schieten is niet te noemen. 

Het gaat om die gevallen waarin een aanbieder ondanks 

verbeterafspraken met gemeenten, een significant deel van zijn 

declaraties, structureel te laat blijft aanleveren. Als een 

aanbieder een beroep wil doen op niet-toerekenbare 

tekortkomingen, dan is het aan de aanbieder om dit te 

onderbouwen. Zie 3.3. van onze algemene voorwaarden sociaal 

domein. Een maximum is niet van toepassing.

Nee

66 "De aanbieder dient correcties op goedgekeurde declaratieregels. zo snel mogelijk in, doch uiterlijk 2 maanden na goedkeuring." 

Vraag: 

Wat als hier niet aan voldaan wordt? Is dit een fatale termijn of is de boeteclausule van toepassing? Als de boeteclausule van 

toepassing is, betreft het dan alleen een boete over het gecorrigeerde bedrag?

Indien uw voorbeeld een structureel karakter heeft en het gaat 

om significante correcties, dan valt dit onder de werkwijze Niet 

tijdig declareren (Annex 4). Een van de stappen in deze 

werkwijze is het activeren van de boeteclausule over het 

gecorrigeerde bedrag.

Nee

67 "De aanbieder dient correcties op afgekeurde declaratieregels in, in dezelfde of direct opvolgende declaratieperiode." 

Vraag: 

Op het moment dat opdrachtnemer afhankelijk is van opdrachtgever wat betreft correctie op de afgekeurde regel (denk 

bijvoorbeeld aan ophogingen), kunnen wij er dan van uit gaan dat voorgenoemde regel, in verband met overmacht niet van 

toepassing is?

De context bepaalt of er sprake is van een niet-toerekenbare 

tekortkoming. Als een aanbieder een beroep wil doen op niet-

toerekenbare tekortkomingen, dan is het aan de aanbieder om 

dit te onderbouwen. Zie 3.3. van onze algemene voorwaarden 

sociaal domein.

Nee

68 Aangaande de termijn van twee maanden voor het aanvragen van een verlenging van de toewijzing. Stel dat binnen de laatste 

twee maanden van de toewijzing de toestand van de patiënt verslechtert en vanuit behandelverantwoordelijkheid besloten wordt 

om de behandeling te verlengen, danwel te intensiveren. Dan zijn wij van mening dat deze termijn van twee maanden niet 

gehanteerd kan worden. Er zijn situaties waarin verandering in de situatie een dag voor ontslag voorkomt. Er moet ruimte zijn 

voor redelijkheid. Wij kunnen ons voorstellen dat wij dit afstemmen met het CJG. Wij willen hierbij benadrukken dat dit om 

uitzonderingssituaties gaat. 

Dank voor uw reactie. Gemeenten hebben oog voor 

uitzonderingsituaties, die niet toerekenbaar zijn aan het 

handelen van de aanbieder.

Nee

69 "De dienstverlening, welke hoort bij de producten behandeling als mede activiteiten in het prejustitieel kader, op grond van de 

Jeugdwet, mogen zowel directe contacturen als ook indirect cliëntgebonden tijd declareren (conform advies tijdschrijfregels van 

VNG/GGZ NL). Dit is beperkt tot voorbereiding tijd, bijwerken zorgdossier, casusgebonden overleg of het schrijven van een brief of 

e-mail, reistijd naar de cliënt."

Vraag: 

Wij stellen voor om de laatste zin aan te vullen met het volgende: "(...) of reistijd naar het  betrokken netwerk."

Dank voor uw reactie. Het onderwerp waarop u reageert ligt 

echter niet ter consultatie.

Nee

70 Product behandeling groep: "Opdrachtnemer declareert alleen de tijd die een cliënt werkelijk aanwezig is geweest."

Vraag: 

Als patiënt naast deze groepsbehandeling ook nog individuele behandeling ontvangt en besproken wordt in een MDO-constructie, 

dient hier dan een aparte toewijzing voor aangevraagd te worden onder de SGGZ-producten (bijv. Basaal, EPA)? Dit zou immers 

leiden tot verhoging van de administratieve lasten.

Dank voor uw reactie. Het onderwerp waarop u reageert ligt 

echter niet ter consultatie.

Nee

Ggnet16-8-2019



71 "De toewijzingsstartdatum is het moment waarop de eerste direct-cliëntgebondentijd heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden 

in het kader van de uitvoering van het hulp- of ondersteuningsplan. (hieronder valt niet de intake)." 

Vraag: 

Wij gaan ervan uit dat dit niet geldt voor de SGGZ. Het eerste declarabele contact is de screening (FtF) en/of de intake. Is dit 

correct?

Nee, de definitie van intake is een kosteloos oriënterend eerste 

face-to-facegesprek door een opdrachtnemer met een cliënt

Nee

72 "Alleen wanneer sprake is van een medisch verwijzer (o.a. huisarts, medisch specialist) kan de jeugdige / het gezin afspreken dat 

de aanbieder namens het gezin een verlenging aanvraagt middels een JW315." 

Vraag: 

Stel dat een GI of CJG het fatale termijn van 2 maanden niet haalt, dan gaan wij er vanuit dat wij hiervoor niet in gebreke worden 

gesteld. Is dit correct?

Als u bedoeld dat u als aanbieder 2 maanden voor het einde van 

de toewijzing een JW315 heeft verstuurd, maar het CJG de 

termijn overschrijdt, dan bent u inderdaad niet in gebreke. 

Nee

73 16-8-2019 Karakter Risico in budgetplafonds bij gemeenten door niet planbare zorg

Karakter voorziet een potentieel risico bij het instellen van een individuele budgetplafond per gemeenten. Wij begrijpen dat 

gemeenten graag de regie willen hebben op de zorguitgaven, echter voor Karakter kan dit voor mogelijke (financiële) problemen 

zorgen. Karakter biedt voor een gedeelte zogenoemde planbare zorg. Hierbij is goed in te schatten wat de kosten zullen worden. 

Daarnaast is er de niet planbare zorg die Karakter levert. Hierbij is op voorhand niet duidelijk hoeveel zorg nodig zal zijn en wat de 

bijbehorende kosten zullen zijn. Dit komt voornamelijk door de vele zeer intensieve en complexe casussen die bij Karakter worden 

behandeld. Zeker op gemeente niveau is erg lastig in te schatten welke budgeten nodig zijn voor deze complexe (crisis) zorg. 

Hierdoor kunnen budgeten per gemeente gemakkelijk overschreden kunnen worden.

Gevolgen budgetplafonds

Voor Karakter zou een budgetplafond financiële problemen kunnen opleveren. Door een aantal complexe, zware casussen zou 

een groot gedeelte van het budget van een individuele gemeente al gebruikt kunnen worden. Hierdoor zou er minder budget 

beschikbaar zijn voor de overige patiënten of krijgt Karakter de geleverde zorg van overige patiënten niet vergoed. 

Suggestie

Aangezien Karakter mogelijke (financiële) problemen voorziet bij het gebruik van budgetplafonds per individuele gemeenten, 

willen wij voorstellen om op regionaal niveau afspraken te maken over budgeten en af te zien van budgetplafonds per gemeente. 

Door op regionaal niveau afspraken te maken vermindert de kwetsbaarheid van een individuele gemeente bij complexe, zware 

casuïstiek. 

Wij begrijpen uw wens voor regionale afspraken, echter werken 

niet alle gemeenten met budgetplafonds voor dezelfde 

organisaties.

Nee

74 15-8-2019 Melody PsyCare GGZ Bij deze willen wij reageren op de voorgestelde wijzigingen in de raamovereenkomst, Annex 4 Regionaal Adminstratieprotocol, 

Gebruik budgetplafonds.

Wij zijn een specialistische GGZ instelling die zich voornamelijk richt op het behandelen van kinderen en jeugdigen (en ook 

volwassenen) met ernstige en/of complexe hechtingsproblematiek. Omdat wij deze zeer specialistische behandeling bieden, 

komen onze cliënten uit de gehele provincie Gelderland en deels van daarbuiten. Relatief gezien hebben wij weinig cliënten uit uw 

regio. Een budgetplafond zal voor onze organisatie dan ook niet werken omdat u aangeeft dat het budgetplafond per gemeente 

en op basis van historische realisatiecijfers zal worden vastgesteld. Naar onze mening komt de zorgplicht van de gemeente voor 

haar inwoners in het gedrang als de gemeenten budgetplafonds gaat invoeren voor organisaties zoals de onze.  

Graag vernemen wij hoe u met deze situatie om zult gaan.

Indien uw organisatie in aanmerking komt voor een 

budgetplafond, gaan zij het vierde kwartaal met u in gesprek 

over dit onderwerp. Bij een dreigende overschrijding maken 

gemeenten en aanbieders afspraken over de lopende trajecten 

en nieuwe instroom (bijvoorbeeld door het instellen van een 

wachtlijst, overbruggingszorg of doorverwijzing naar een 

aanbieder met ruimte in het budget).

Gemeenten kunnen ook besluiten om bij tijdige signalering van 

dreigende overschrijding door de aanbieder, het budgetplafond 

te herzien. Dit kan het geval zijn, indien passende alternatieven 

ontbrekend en/of de hulpvraag niet langer kan worden 

uitgesteld. 

Nee

75 Tarieven: Productbladen + productcodetabel:

Op 16 juli 2019 is de ALV van sociaal werk nederland met grote meerderheid akkoord gegaan met het voorstel van de nieuwe CAO 

SW 2019-2021. Dit betekent dat Iriszorg geconfronteerd wordt met een structurele loonsverhoging van 3,25% ingaande op 1 

september 2019. De voorgenomen wijziging in de raamovereenkomst compenseert niet de maanden in 2019 (september-

december 2019) waarin de loonkosten structureel toenemen. 

Iriszorg zou graag willen weten hoe de gemeente hier mee om wil gaan?

In de tarieven van 2019 is reeds rekening gehouden met een 

gemiddelde loonstijgingen op jaarbasis van 1,5% gedurende 

2019. Dit compenseert de loonstijging vanaf 3,25% per 1 

september 2019 voor de CAO Sociaal Werk.

Nee

76 Tarieven: Productbladen + productcodetabel:

In het voorstel van de gemeente staat dat zij voornemens is om de overhead (incl. materiele kosten) te indexeren met 1,45%. De 

overheadkosten van Iriszorg bestaat voor een groot deel uit personele kosten van de stafdiensten. Deze stafdiensten krijgen ook 

een structurele loonsverhoging (3,25%) cf. de Cao afspraken. Hiermee is de voorgestelde verhoging van de indexering niet 

toereikend voor Iriszorg, zowel niet vanaf ingangsdatum van de nieuwe Cao afspraken en voor geheel 2020. 

IrisZorg vraagt dan ook de indexering van de overhead te verhogen zodat de overheadkosten toereikend gecompenseerd worden.  

De overhead wordt geindexeerd op basis van een gewogen 

gemiddelde tussen materiele kosten en loonkosten. De 

materiele kosten worden geindexeerd op basis van de CPI. De 

weegt voor 0,15 mee. De loonkosten op basis van de 

gemiddelde verwachte loonstijging over de relevante CAO, deze 

weegt voor 0,85 mee.

Nee

77 Tarieven: Productbladen + productcodetabel:

Wat wordt er verstaan onder de opmerking dat op basis van definitieve indices bij de eerstvolgende tariefbepaling (1-1-2021) 

nacalculatie plaatsvindt?

Is deze passage alleen van toepassing in de situatie dat voor 1 september 2019 de nieuwe cao afspraken niet definitief zouden 

zijn? 

Indien gemeenten de loonstijgingen in 2019 en 2020 te hoog of 

te laag inschatten, wordt dit gecorrigeerd in de tarieven van 

2021 op basis van de daadwerkelijke loonontwikkeling. Dit 

gebeurt door middel van een opslag of afslag.

Nee

Ggnet16-8-2019
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78 Raamovereenkomst artikel 6.1:

Iriszorg ondersteunt het voorgenomen besluit om over te gaan tot maandelijkse declaratie achteraf. De systemen van Iriszorg 

moeten wel worden ingericht op deze nieuw declaratie wijze en wil de gemeente Apeldoorn verzoeken om uiterlijk begin 

september 2019 te communiceren over het definitieve besluit omtrent dit onderwerp.

Dank voor uw reactie Nee

79 Raamovereenkomst 6.14 + Annex 4: Administratieprotocol: werkwijze niet tijdig declareren:

Iriszorg is veelvuldig in gesprek met consulenten van de gemeente Apeldoorn omtrent de declaratieregels en de zaken die daarin 

moeten worden opgelost. Naar verwachting zal er zich geen grote incidenten voordoen in dit proces en begrijpt Iriszorg het 

voorstel van "de boeteclausule" en het proces welke gedefinieerd is om tot toepassing van deze clausule over te gaan. Iriszorg 

maakt geen bezwaar tegen deze wijziging in de raamovereenkomst.

Dank voor uw reactie Nee

80 Annex 2 Zorgproductenboek:

Begeleiding individueel basis: Iriszorg steunt de wijziging in de omschrijving van het product, waarbij naast de cliënt, het systeem 

ook begeleiding nodig heeft.

Dank voor uw reactie Nee

81 1.	U refereert in de stukken aan de ZMR:

De ZMR is instrument om de zelfredzaamheid van de individuele cliënt in kaart te brengen.

Graag zouden we zien dat er ook een verwijzing komt neer de  ZRJ, deze is meer van toepassing bij de inzet rond kinderen en 

gezinnen.

Zie:        https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Nieuw-instrument-meet-zelfredzaamheid-kind-en-gezin

Hulptrajecten voor kinderen en gezinnen zijn steeds meer gericht op een toename van de zelfredzaamheid en het versterken van 

de eigen kracht, en niet alleen op het verminderen van problemen. Voor het in kaart brengen van zelfredzaamheid bij 

volwassenen zijn sinds enkele jaren instrumenten beschikbaar. Maar hoe breng je zelfredzaamheid van kinderen en gezinnen in 

kaart? Voor professionals die hiermee aan de slag willen, lanceren het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Praktikon vandaag de 

Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ). 

De ZRJ bestaat uit varianten voor verschillende leeftijdsgroepen en wordt bij voorkeur samen met het gezin ingevuld. Er is een 

uitgebreide handleiding.

Dank voor uw reactie. Het onderwerp waarop u reageert ligt 

echter niet ter consultatie.

Nee

82 2.	Eisen aan opleiding.

Bij de eisen aan opleiding geeft u bij behandeling groep aan dat 80% HBO-geschoold dient te zijn met daarnaast nog een WO-er 

betrokken bij de bahandeling, wij vinden dat percentage HBO aan de hoge kant. En vinden dat ook niet op die wijze terug in het 

tarief.

Dank voor uw reactie. Het onderwerp waarop u reageert ligt 

echter niet ter consultatie.

Nee

83 3.	Budgetplafond.

Het toepassen van het budgetplafond kan alleen aan de orde zijn indien er een goed afstemming is met de toegang.

Die verwijst immers de dienstverlening naar een aanbiedende partij die vervolgens zorgplicht heeft.

Hier zullen toch nadere afspraken over gemaakt dienen te worden.

Indien uw organisatie in aanmerking komt voor een 

budgetplafond, gaan zij het vierde kwartaal met u in gesprek 

over dit onderwerp. Bij een dreigende overschrijding maken 

gemeenten en aanbieders afspraken over de lopende trajecten 

en nieuwe instroom (bijvoorbeeld door het instellen van een 

wachtlijst, overbruggingszorg of doorverwijzing naar een 

aanbieder met ruimte in het budget).

Gemeenten kunnen ook besluiten om bij tijdige signalering van 

dreigende overschrijding door de aanbieder, het budgetplafond 

te herzien. Dit kan het geval zijn, indien passende alternatieven 

ontbrekend en/of de hulpvraag niet langer kan worden 

uitgesteld. 

Nee

84 Wij constateren dat de huidige contracten tot en met 29 december lopen. Als de nieuwe ingaan per 1 januari 2020, voorzien wij 

problemen om de dagen 30 december en 31 december gefactureerd te krijgen.

Graag horen we hoe om te gaan met deze 2 dagen.

Gemeenten ontwikkelen uiterlijk het vierde kwartaal samen met 

aanbieders en het Ketenbureau een werkwijze voor het 

declareren van 30 en 31 december.

Nee

85 Daarnaast willen we melden dat de omzetting in ons facturatiesysteem van 4 weken naar een maand geen probleem is; dit naar 

aanleiding van een vraag van André Zents. 

Dank voor uw reactie Nee

86 16-8-2019 Instituut Wij Via deze weg wil ik u laten weten dat wij geen op of aanmerkingen hebben vanuit instituut WIJ op de wijzigingen Jeugdhulp, Wmo 

en MO/BW GGZ. Klopt het dat deze documenten niet ondertekend teruggestuurd hoeven te worden? 

Dat klopt. Nee

87 Tarieven: Productbladen + productcodetabel:

De Administratieve lasten voor Jeugd GGZ zijn onevenredig hoog t.o.v. volwassen GGZ. De feitelijke indexatie voor dekking 

overhead betreft binnen Jeugd GGZ 1,8%. Graag dit als minimum indexatie meenemen.

De indexatie van het onderdeel overhead, rekening houdende 

met personele overhead, is voor 2020 is meer dan 1,8%.

Nee
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88 Annex 2 Zorgproductenboek (Behandeling Hoog):

Zoals in het kwaliteitsstatuut GGZ(veldnorm) beschreven kan de functie van regiebehandelaar worden ingevuld door een 

verpleegkundige specialist of Spv’er in multidisciplinaire setting. Deze functies worden in de huidige beschrijving volledig buiten 

beschouwing gelaten. Graag zien wij de volgende aanpassing:

Behandeling Hoog Het product behandeling Hoog wordt geboden door minimaal 30% hbo-professionals en minimaal 60% wo-

professional of minimaal 60% regiebehandelaar

Gemeenten hebben kennis genomen van de reacties op deze 

voorgestelde verduidelijking. Op basis hiervan hebben we de 

tekst aangepast.

Ja

dit vereist, op individueel clientniveau worden geboden 

door 30% hbo-professionals en 60% wo-professionals.

Er is altijd aantoonbaar een wo-professional bijvoorbeeld 

een gedragswetenschapper, beschikbaar en betrokken bij 

de behandeling. In ieder geval bij het opstellen van het 

behandelplan en de afronding van een behandeling. 

Daarnaast is deze tijdens de behandeling beschikbaar voor 

consultatie en advies.

89 Raamovereenkomst 6.14:

Deze clausule is eenzijdig. De verantwoordelijkheid van juiste en tijdige declaratie kan niet volledig bij niet enkel de aanbieder 

worden neergelegd. Tijdige betaling door de gemeente is evenzo belangrijk. Graag zien wij de volgende tekst aangepast;

Als opdrachtnemer  herhaaldelijk toerekenbaar tekortschiet in het aanleveren van declaratieregels aan opdrachtgever binnen de 

geldende termijnen, is deze na ingebrekestelling door de opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever kan in dit geval een boete 

opleggen van 8% per declaratieregel die te laat is ingediend.

Als de opdrachtgever  herhaaldelijk toerekenbaar tekortschiet in het verwerken van declaratieregels, of verzorgen van een 

toewijzing aan opdrachtnemer binnen de geldende termijnen, is deze na ingebrekestelling door de opdrachtnemer in verzuim. 

Opdrachtgever zal in dit geval een boete voor haar rekening nemen van 8% per declaratieregel die te laat is toegewezen of 

uitbetaald.

Uw suggestie is reeds onderdeel van de raamovereenkomst, 

onder 4.2.3. van de algemene voorwaarden sociaal domein.

Nee

90 Annex 4 Regionaal Administratieprotocol:

Voor sGGZ geldt dat de toewijzing uiterlijk drie maanden + 5 werkdagen na start diagnostiek wordt ingediend. Dit geeft de 

aanbieder de ruimte om te bepalen of behandeling nodig is en in welke behandelcategorie de behandeling valt. De aanbieder 

stuurt de JW315 niet pas na afronding van de diagnostiek, maar zoveel eerder op het moment dat redelijkerwijs te bepalen is of 

behandeling nodig is en wat de intensiteit (EPA, Basaal, Duurzaam) van die behandeling naar verwachting is.

Kunnen wij als aanbieder er dan ook van uitgaan dat de toewijzing per datum zoals benoemd in de aanvraag wordt afgegeven?

Indien de aanbieder aan alle contractuele voorwaarden en 

termijnen voor een het aanvragen van een toewijzing sGGZ 

voldoet, dan volgt de toewijzing per datum zoals opgenomen in 

de JW315.

Nee

91 In uw berichtgeving over de wijzigingen raamovereenkomst Jeugdhulp, Wmo en MO/BW GGZ per 2020 geeft u aan dat onderdeel 

van het landelijke administratie protocol is dat de declaratieperiode ook voor Wmo-aanbieders wijzigt van vierwekelijks naar 

maandelijks. Op uw verzoek om door te geven of dit voor ons uitvoerbaar is per 1-1-2020 willen wij u informeren dat dit voor ons 

geen probleem is.

Dank voor uw reactie Nee

92 Aanvullend op onderstaand bericht willen wij u naar aanleiding van uw consultatie wijzigingen raamovereenkomst Jeugdhulp, 

Wmo, MO/BW GGZ 2020 vragen nogmaals kritisch naar uw wijze van indexatie te kijken. Wij vragen ons namelijk ten zeerste af of 

wij wel akkoord kunnen gaan met uw voorstel. 

Vooropgesteld dat wij het prettig vinden dat u voornemens bent te indexeren, willen wij aangeven dat het op de door u 

voorgestelde wijze gaat leiden tot een onvoldoende hoge indexatie; wat tot leidt tot irreële tarieven. De nieuwe CAO 

gehandicaptenzorg gaat vermoedelijk met terugwerkende kracht in op 1 april 2019: de totale loonsverhoging hierin zou wel eens 

meer dan 8% kunnen worden (over de periode van 2 jaren): medio oktober a.s. wordt uitsluitsel verwacht. Het verzoek is het 

tarief voor 2020 aan te passen aan het niveau wat het zou moeten zijn voor het jaar 2019 en vervolgens te verhogen met daarin 

de structurele effecten voor 2020 en volgende jaren. De tarieven voor het jaar 2020 kunnen op basis van bovenstaande bepaald 

worden in november of december van dit jaar. Of anders pas in januari 2020 via een addendum in het contract mocht de CAO 

uitkomst langer op zich laten wachten.

Wanneer de CAO wijzigingen onvoldoende worden meegenomen in de indexatie heeft dit als risico de kwaliteit van zorg aan te 

tasten. 

Het vaststellen van de tarieven op een later moment dan 1 

september is niet mogelijk. Er is dan onvoldoende tijd voor 

gemeentelijke besluitvorming en verwerking van de wijzigingen 

door aanbieders en gemeenten. Gemeenten schatten de 

verwachte loonstijging in op basis van objectieve indicatoren 

van het CPB. Indien de gemiddelde loonontwikkeling van de 

relevante CAO's significant te laag is geinschat, kunnen 

gemeenten hiervoor bij de eerst volgende tariefbepaling 

compenseren.

Nee
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In hoofdstuk 5.1.1. Productdefinities behandeling Jeugd staat op blz. 33 bij het product Behandeling Basis het volgende: 

Het product behandeling basis wordt geboden door minimaal 65% hbo-professionals en minimaal 25% wo-professionals. 

Er is altijd een wo-professional, bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, betrokken bij de behandeling. In ieder geval bij het 

opstellen van het behandelplan en de afronding van een behandeling. Daarnaast is deze tijdens de behandeling beschikbaar voor 

consultatie en advies. 

Met de laatste paragraaf ben ik het eens. De betrokkenheid van een wo-professional kan van toegevoegde waarde zijn. 

De 1e paragraaf roept vragen bij me op.

Allereerst veranderen de regels gedurende het spel, gedurende het proces.

Was er eerst sprake van dat in het tarief rekening gehouden werd met 30 % inzet van een wo-professional, wordt nu gezegd dat 

het product wordt geboden door minimaal 25% wo-professionals. In de update van ‘aanvulling inzet vaktherapie’ wordt 

gesproken dat een wo-er bij de behandeling is betrokken voor minimaal 30% van de inzet.

Ik ga er even vanuit dat in de update ‘aanvulling inzet vaktherapie’ eigenlijk 25% had moeten staan. Klopt dat?

Betekent dat dat vanaf raamovereenkomst 2020 de wo-professional nu 25% in directe uren betrokken is bij het product, terwijl 

daarvoor de wo-professional ook voor 25% in indirecte uren ingezet kon worden?

Beide keuzes betekenen zowel administratief als financieel een verzwaring voor de vrijgevestigde hbo-professional.

Bij de raamovereenkomst van 2019 gaf u nog als antwoord op vragen over hetzelfde stuk:

Het betreft hier een verduidelijking in de omschrijving, geen aanpassing van de kwaliteitseisen. De 30% inzet van de WO-er is een 

gemiddelde en een richtlijn, geen minimum eis per cliënt. De inzet van de WO-er kan en mag dus variëren. De tariefsopbouw biedt 

ruimte voor die variatie. De minimum eis voor dit product is 70% HBO geschoold personeel. 

De wijze waarop u de gedragswetenschapper inzet is aan u als aanbieder, zolang dit binnen de producteisen valt. 

Voorstel om de tekst voor raamovereenkomst 2020 te wijzigen in: 

Het product behandeling basis wordt geboden door minimaal 65% hbo-professionals. Daarnaast is in het tarief rekening 

gehouden met 25% inzet van een wo-professional. 

Er is altijd een wo-professional, bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, betrokken bij de behandeling. In ieder geval bij het 

opstellen van het behandelplan en de afronding van een behandeling. Daarnaast is deze tijdens de behandeling beschikbaar voor 

consultatie en advies. 

Dat geeft ons als vrijgevestigde hbo-professionals de mogelijkheid om gemiddeld 25% van het tarief te besteden aan een wo-

professional. Dan kunnen we de wo-professional vooral inzetten op de zwaardere casuïstiek en vindt er voor ons alleen een 

verzwaring in tijd plaats en niet daarnaast ook een financiële verzwaring.

93 InSpring, Praktijk voor 

speltherapie en

individuele begeleiding

19-8-2019 Gemeenten hebben kennis genomen van de reacties op deze 

voorgestelde verduidelijking. Op basis hiervan hebben we de 

tekst aangepast.

Het product behandeling basis moet, indien de hulpvraag 

dit vereist, op individueel clientniveau worden geboden 

door 65% hbo-professionals en 25% wo-professionals.

Er is altijd aantoonbaar een wo-professional bijvoorbeeld 

een gedragswetenschapper, beschikbaar en betrokken bij 

de behandeling. In ieder geval bij het opstellen van het 

behandelplan en de afronding van een behandeling. 

Daarnaast is deze tijdens de behandeling beschikbaar voor 

consultatie en advies.

Ja


