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1.1 Overige opmerkingen van aanbieders vanuit de marktconsultatie 

Opmerking Reactie regio 

Continuïteit van ZZP’er borgen i.v.m. ziekte en verlof. Zover klacht cliënt, 
moet signaal doorkomen 

Momenteel werken we reeds met een derdenverklaring, welke voor ZZP’ers 
verplicht is. We zijn voornemens om deze wederom van toepassing te 
verklaren voor 2019.  
Aanvullend, staat opgesomd dat een klachtenfunctionaris onafhankelijk zijn 
werk moet kunnen doen. Dit staat los van het ZZP-schap 

Zorg voor horizontaal toezicht Deze landelijke ontwikkeling wordt door onze regio nauwgezet gevolgd.  

Laat de frequentie van de overleggen tussen aanbieder en opdrachtgever 
afhankelijk zijn van de omzet 

De wens voor een gedifferentieerde aanpak wordt reeds zo aangepakt 
binnen de regio. Op basis van hoeveelheid cliënten/omzet wordt er al dan 
niet regionaal en/of lokaal accountmanagement toegepast.  

Door de grote hoeveelheid aanbieders wordt het moeilijk om goede zorg te 
leveren. 

Uw opmerking staat haaks op onze visie dat juist de keuzevrijheid voor onze 
cliënten een groot goed is, wat wij willen bewaken. We hebben via de 
inkoopnota duidelijk gemaakt waarom wij hier voor kiezen. Tevens zullen we 
in 2019 verdere stappen zetten in het kunnen sturen op kwaliteit van zorg 
door in gezamenlijkheid te objectiveren wat de zorg inhoudt en wat de te 
verwachten inzet zal zijn.  

Er is nog onduidelijkheid over het gegeven antwoord inzake ‘niet van 
toepassing’ 

Via Negometrix hebben we meermalen aangegeven dat het voor aanbieders 
mogelijk is om te reageren indien zij een bevinding hebben over de 
voorgenomen kwaliteitseisen. Als de voorgenomen eis niet van toepassing 
is, hoeft dit aanvullend te worden geduid.  

Klanttevredenheid is een subjectieve waarneming van de geleverde zorg. 
Klantwaardering is een set indicatoren  op basis waar van de geleverde zorg 
wordt gemeten en daar de klantbeleving uit halen. Voorbeelden; Sensire, 
Klantreizen. Sutfene; geluk meetbaar maken. Tuys; klantreizen 

Uw suggesties worden meegenomen binnen de werkgroepen Innovatie en 
Sturing & Bekostiging. Sturen op kwaliteit van zorg vanuit een ‘ander’ 
perspectief is wat ons betreft een waardevolle ontwikkeling en zullen we 
bekijken.  

Inschrijf cq. Contractsysteem voorleggen aan de zorgaanbieders De regio heeft ervoor gekozen voor 2019 geen ander inschrijfsysteem te 
gebruiken dan reeds wordt toegepast. Hiermee hopen we voor alle 
aanbieders zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk een inschrijving voor 
2019 mogelijk te maken. Tevens zullen we bijeenkomsten organiseren waar 
aanbieders ondersteuning kunnen krijgen bij het inschrijven.  

Hoe zorgt de nieuwe aanbesteding er voor dat we straks ook klanten 
krijgen? Momenteel verwijzen Wmo Loket en wijkteams niet/nauwelijks naar 
ons door 

U kunt zich onderscheiden op kwaliteit en bekendheid. Door straks toe te 
werken naar een andere tool waar aanbieders inzichtelijk zijn hopen we het 
hiermee nog overzichtelijker en transparanter te maken.  

Speltherapie wordt ingezet als iets aan de hand is. Het is te scheiden in 
preventief (fundament van het kind is in tact) als ook behandeling 
(fundament eerst opbouwen).  

Het fundament van een kind wordt tijdens de zwangerschap en de eerste vier 
jaren opgebouwd. 
Een ander woord is hechting. Als er in deze fasen van groei van het kind 
iets gebeurt heeft dat een grotere impact op het kind.  We bedoelen hier de 
aanwezigheid van de 5 basisbehoeften van een mens. primaire biologische 
behoeften, Veiligheidsbehoeften, Sociale behoeften, Erkenning en 
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waardering, Zelfverwezenlijking. Als deze fasen goed doorlopen zijn kan het 
kind zich tot een stabiele volwassene ontwikkelen 

Organiseer een aanvullende sessie waarin de grenzen van jeugdhulp 
scherper worden 

De digitale en de fysieke marktconsultatie hebben ons voor nu dusdanig veel 
input opgeleverd dat we eerst alle input verwerken en dat weer bespreken 
met beleid, bedrijfsvoering en toegang. Als blijkt dat er toch nog gaten blijven, 
kan het zijn dat we hier nog meer aandacht voor vragen 

Een kindercoach kan snel aan de slag met weerbaarheid, sociale 
vaardigheden, rouwverwerking en hoogsensitieve kinderen 
Kleine hulpvraag 
Betrek belevingswereld van een kind 
Kind-gezin-schoolfactoren 
Voelt het goed, dan is het goed 

Wij interpreteren uw reactie als dat cliënttevredenheid de belangrijkste 
indicator van goede jeugdhulp aan houdt. Ook geeft u duiding aan het 
spectrum waarin een kindercoach zou kunnen acteren. Daarbij geeft u ook 
aan dat gehele systeem betrokken dient te worden bij een coachingstraject 
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2 Bijlage uitkomsten marktconsultatie 5 en 6 april  
 

2.1 Input Marktconsultatie stand Definitie Jeugdhulp  

Input op geeltje  Reactie/duiding regio 

Geef zorgprofessionals de ruimte om te doen wat nodig is We hopen dit voldoende door te laten klinken in de voorgenomen kwaliteitseisen 
maar dit ook vooral terug te laten komen in het beleid zoals verwoord in de 
inkoopnota 2019. Indien u dat niet vindt, wees zo vrij om dit aanvullend kenbaar te 
maken via inkoop2019@apeldoorn.nl  

Organiseer een aanvullende sessie waarin de grenzen van jeugdhulp 
scherper worden 

De digitale en de fysieke marktconsultatie hebben ons voor nu dusdanig veel input 
opgeleverd dat we eerst alle input verwerken en dat weer bespreken met beleid, 
bedrijfsvoering en toegang. Als blijkt dat er toch nog gaten blijven, kan het zijn dat 
we hier nog meer aandacht voor vragen 

Scheidslijn onderwijs-jeugdhulp samenwerking is een grijs gebied. 
Hoe versterk je de verbinding met school. Denk aan thuiszitter. Geef 
certificaten af, bijvoorbeeld voor het werken op een zorgboerderij 

Door de duiding jeugdhulp en passend onderwijs scherper te maken is ook duidelijk 
wie waarvoor verantwoordelijk is. Met die duidelijkheid bestaat er de mogelijkheid te 
verbinden.  

Zorg voor supervisie, een verlengde arm. Denk aan 
beroepsverenigingen, zij borgen kwaliteitseisen. Zorg voor een 
standaardformulier voor het volgen van de resultaten van een 
jeugdhulptraject. 

We nemen uw input mee voor het vervolg. Het vervolg houdt in dat we alle 
opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en toegang. 

Dicht het gat tussen algemene voorziening en tweede lijns 
hulpverlening; zorg voor juiste maatwerk 

Door de duiding jeugdhulp en voorliggende voorziening scherper te maken is ook 
duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Met die duidelijkheid bestaat er de 
mogelijkheid te verbinden. 

Aansluiting bij de hulpvraag; hoe meet je dat?  
Je moet niet willen meten, je moet verhalen vertellen 

De huidige jaarlijkse cliënttevredenheids onderzoeken zouden wat u betreft een 
verdieping kunnen gebruiken. We nemen uw input mee voor het vervolg. Het vervolg 
houdt in dat we alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, 
bedrijfsvoering en toegang 

Betrek het hele systeem erbij. Maak de kring rond We vertrouwen er op dit voldoende geborgd te hebben in de uitgangspunten zoals 
die beschreven staan in de inkoopnota 2019. Ook hebben we 1 gezin, 1 plan, 1 
regisseur benoemd als voorwaarde 

Je kunt niet alles controleren, we willen toch minder regels Gemeenten hebben een zorgplicht, we willen graag samen met u deze 
verantwoordelijkheid invullen. Kwalitatieve jeugdhulp is ons gezamenlijke streven.  
We zijn u en alle aanbieders erkentelijk voor de vele input, dit helpt ons in het proces 
om te komen tot een selectie van de belangrijkste eisen. 

Vertrouwen is belangrijk, waar ben je bang voor als gemeente? Gemeenten hebben een zorgplicht, we willen graag samen met u deze 
verantwoordelijkheid invullen. Kwalitatieve jeugdhulp is ons gezamenlijke streven. 

Kwaliteit : 

• SKJ geregistreerd 

• Gebruik dezelfde scorelijst 

We nemen uw input mee voor het vervolg. Uw input vertalen wij als minimaal SKJ 
geregistreerd en te werken met voor- en nameting bij een behandeling. Het vervolg 
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• Cliëntervaringen � doel houdt in dat we alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, 
bedrijfsvoering en toegang. 

Het voorbeeld van CJG van gemeente Epe ook elders toepassen. Het 
gat tussen jongerenwerk en zorgaanbieder is te groot. Tempo indicatie 
afgeven moet omhoog. Nu wordt er soms gestart zonder indicatie 
omdat de situatie daar om vraagt 

De Toegang is lokaal georganiseerd, het door u aangedragen voorbeeld kan andere 
CJG’s inspireren.  

Speltherapie wordt ingezet als er iets aan de hand is. Het is te 
scheiden in preventief (fundament van kind is in tact) als ook 
behandeling (fundament eerst opbouwen) 

Het fundament van een kind wordt tijdens de zwangerschap en de eerste vier jaren 
opgebouwd. 
Een ander woord is hechting. Als er in deze fasen van groei van het kind iets gebeurt 
heeft dat een grotere impact op het kind.  We bedoelen hier de aanwezigheid van de 
5 basisbehoeften van een mens. primaire biologische behoeften, 
Veiligheidsbehoeften, Sociale behoeften, Erkenning en waardering, 
Zelfverwezenlijking. Als deze fasen goed doorlopen zijn kan het kind zich tot een 
stabiele volwassene ontwikkelen. 

Bij complexe hulpvragen dient de hulpverlener: 

• SKJ geregistreerd te zijn of 

• BIG 

• Borg expertise en deskundigheid 

• Beroepscode – beroepsvereniging stelt al voldoende eisen. 
1x per 5 jaar opnieuw. Stel daarom als gemeente geen extra 
eisen naast de beroepsverenigingen 

Wij vertalen dit als: Jeugdhulp wordt enkel gegeven door SKJ of BIG geregistreerd 
personeel. Ook zijn aanvullende kwaliteitseisen overbodig, als er wordt gevraagd om 
een lidmaatschap van een erkende beroepsvereniging (waarbij erkende 
beroepsverenigingen nader geduid dient te worden). 

Is het resultaat: 

• Wat vinden ouders? 

• Wat heeft wel gewerkt? 

• Verzand niet in overleggen 

U draagt aan dat de ouders een belangrijke indicator zijn of jeugdhulp heeft gewerkt 
(doel bereikt).  

Laat het bij eisen van beroepsverenigingen Aanvullende kwaliteitseisen zijn overbodig, als er wordt gevraagd om een 
lidmaatschap van een beroepsvereniging 

Meet je kwaliteit? Eis een behandelplan. Maak je het te zwaar, kost 
extra administratie.  
Kom kijken bij de aanbieder, bouw relaties op 

Wij vertalen uw input als: 

• Ga verplicht bij aanbieders schouwen 

• Stel planmatig werken (behandelplan) verplicht 
Een goed gevoel kan helpen bij het beantwoorden van de hulpvraag. 
Als de klant zegt mij heeft het geholpen.  

Wij interpreteren dat u cliënttevredenheid als belangrijkste indicator van goede 
jeugdhulp aan houdt. 

Wijkgericht; breed kijken naar de vraag en inzetten wat nodig is Wij interpreteren uw opmerking dat u vindt dat er gekeken moet worden naar het 
zorgaanbod op wijkniveau en op basis daarvan de ouders/kinderen keuzes maken 
voor in te zetten preventie dan wel jeugdhulp 

Zorg voor horizontaal toezicht Wij volgen de landelijke ontwikkelingen over horizontaal toezicht nauwgezet.  

BIG zit op slot, nieuwe specialisten worden niet toegelaten Wij interpreteren uw opmerking als zijnde dat er behandeldisciplines zijn welke niet 
bij de BIG geregistreerd kunnen worden. Indien er voor SKJ registratie gezorgd wordt 
door de aanbieder; hoeft dit geen issue te zijn? 
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Keuzevrijheid is belangrijk voor de kans van slagen. Bij de intake dient 
er ruimte te zijn voor persoon én aanpak/methode. Als je het zelf kan 
betalen, dan zelf betalen 

Wij hebben keuzevrijheid voor de cliënt benoemd als één van de speerpunten voor 
de inkoop voor 2019 (staat verwoord in de inkoopnota).  
De ouderbijdrage is geschrapt uit de jeugdwet, in hoeverre uw voorstel toepasbaar 
zou zijn is voor ons kwestie van uitzoeken voor het vervolg. Het kan ook een 
overweging zijn om een product derhalve niet te contracteren door de gemeente. 

Vraag aan ouders of ze tevreden zijn, dan weet je of het goede 
jeugdhulp is. Een vaktherapeut werkt preventief 

Wij interpreteren dat u cliëntsysteemtevredenheid als belangrijkste indicator van 
goede jeugdhulp aan houdt. 
Uw opmerking over vaktheraptie staat genoteerd 

Benoem doelgroepen voor aanbieders. Kijk naar landelijke 
beroepsgroepen voor gedragsspecialisten (IBGS en IBIB). Zijn deze 
beroepsgroepen wel erkend? Hoe lang is SKJ registratie geldig? 

Alle informatie over SKJ is te vinden op www.skjeugd.nl  
Uw suggestie voor de landelijke beroepsgroepen nemen wij mee voor het vervolg. 

Opleidingen geven een basis aan: denk aan HBO opleiding en 
specifieke kindercoaching opleiding. Neem ook ervaring mee. 
Verplicht tot het overdragen naar andere zorgaanbieders als die het 
beter kunnen 

Wij interpreteren uw opmerking dat opleidingsniveau een indicator is of zorg 
preventie is of daadwerkelijke jeugdhulp. Ook het element ervaring zou meegewogen 
dienen te worden.  
Wij interpreteren uw tweede deel als dat aanbieders verplicht het cliëntbelang boven 
het instellingsbelang dienen te stellen. 

Als de cliënt gezien en gehoord wordt is het goede jeugdhulp 
Ga als CJG op bezoek bij al je aanbieders: zien, horen, voelen 

Uw suggestie interpreteren wij als het borgen van een aansluiting op de 
belevingswereld van de cliënt. Het tweede deel gaat over een verplichte schouw van 
gecontracteerde aanbieders 

Een kindercoach kan snel aan de slag met weerbaarheid, sociale 
vaardigheden, rouwverwerking en hoogsensitieve kinderen 
Kleine hulpvraag 
Betrek belevingswereld van een kind 
Kind-gezin-schoolfactoren 
Voelt het goed, dan is het goed 

Wij interpreteren uw reactie als dat cliënttevredenheid de belangrijkste indicator van 
goede jeugdhulp aan houdt. Ook geeft u duiding aan het spectrum waarin een 
kindercoach zou kunnen acteren. Daarbij geeft u ook aan dat gehele systeem 
betrokken dient te worden bij een coachingstraject 

Bij vaktherapie wordt gebruik gemaakt van SDQ metingen: vooraf, 
tussentijds en achteraf. Betrek ouders, onderwijs. Leg tijdens 
behandeling vorderingen vast  

U geeft aan het gehele systeem van de cliënt te betrekken bij behandelen en dat u 
werkt met een gestandaardiseerde meetmanier om vorderingen met de therapie 
inzichtelijk te maken 

Samenwerking dient verplicht te worden. Privacy mag geen issue zijn, 
er dient een netwerk rondom het kind/gezin gebouwd te worden. Daar 
binnen moet open gecommuniceerd kunnen worden. 

Naast het verplichten tot samenwerking een eventuele raamovereenkomst doet u 
ook de suggestie om de privacy van cliënten tijdens een behandeling zo te 
adresseren dat het de behandeling niet hindert.  

Er is weinig tot geen doorstroom voor dak- en thuisloze jongeren 
richting beschermd wonen. Gemiddelde wachtlijst is te groot 

Wij interpreteren uw opmerking als bevestiging van de uitgangspunten in de 
inkoopnota 2019; door integraal in te kopen kan er domeinoverstijgend naar deze 
problematiek gekeken worden. 

Jeugdhulp onderscheid zich door te meten van resultaat; verschil 
tussen vooraf en achteraf zichtbaar maken. Je dient een vakopleiding 
te hebben (bijv. systemische opleiding) 
Nazorg dient ook geborgd te zijn 

Door systematisch te meten wordt aangetoond dat de behandelaar jeugdhulp 
verleent en geen preventie. Tevens is een vakopleiding een manier om selectie te 
maken. Hetzelfde geldt voor verplichte nazorgmogelijkheden. 

Werk met arrangementen waarin het mogelijk is om specialistische 
jeugdhulp te combineren met ambulante vormen van jeugdhulp, 
algemene voorzieningen en onderwijs. Kijk in het traject wat nodig is. 

Door de duiding jeugdhulp, voorliggende voorziening en passend onderwijs scherper 
te maken is ook duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Met die duidelijkheid 
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bestaat er de mogelijkheid te verbinden. In de inkoopnota hebben we 1 gezin, 1 plan, 
1 regisseur benoemd als voorwaarde 

Voor speltherapeuten is alle inzet cliëntgebonden, ook al niet direct 
met het kind (bijv. met leraren). Als het geen passend onderwijs is, dan 
is het daarmee jeugdhulp. 
Jeugdhulp kijkt een naar de onderliggende problematiek voordat ze 
gaan behandelen dan wel begeleiden. Coaching is niet systemisch en 
daarmee geen jeugdhulp 

Wij interpreteren uw input als zijnde dat systematisch werken het onderscheid is 
tussen jeugdhulp en preventie. Ook gaat jeugdhulp uit van een mate van diagnostiek.  

Als aanbieder dien je aantoonbaar een aansluiting op de leefwereld 
van de cliënt te realiseren. Als de cliënt aangeeft dat het helpt is het 
goed. Zorg altijd voor een voor- en nameting. Klanttevreden is cruciaal 

Wij interpreteren dat u aangeeft dat het verschil tussen jeugdhulp en preventie is dat 
jeugdhulp aantoonbaar aansluiting op de belevingswereld van de cliënt en er 
sytematisch wordt gemeten. Klanttevredenheid wordt tevens benoemd als 
belangrijke indicator van goede jeugdhulp 

Preventief aanbod kenmerkt zich door het VOORKOMEN van verdere 
symptomen. Bij een stokkende ontwikkeling kan dit worden ingezet. 
Het is een kortstondige interventie voor een enkelvoudige issue.  
Voor Jeugdhulp dient het personeel SKJ geregistreerd te zijn. 
Financieringsvorm voor preventie zou niet uit hoeven maken.  
Bij echtscheidingen is preventieve inzet belangrijk, iets wat ouders niet 
kunnen en willen betalen vaak gezien de situatie waar ze in zitten. 
Daarom moet de gemeente dit financieren.  
Kijk naar wetenschappelijke onderzoeken, wetenschappelijk 
onderbouwde aanpak is onderscheidend en dan jeugdhulp 

Wij interpreteren dat u nadere duiding geeft aan het onderscheid tussen preventie 
en jeugdhulp.  
Ook interpreteren wij dat u voorstelt dat betalen door ouders een optie dient te zijn, 
behalve als de situatie dit niet toestaat 

Vaktherapeuten zijn voor-aangemeld voor SKJ (gaan per mee per 01-
01-2018 is de verwachting).  
De cliëntsetting bepaalt of de vraag preventief of behandeling betreft. 
Dit is duidelijk na de intake. De behandeling bij speltherapeuten is met 
een psycho-sociale grondslag bij behandeling. 
Komt ook een master opleiding voor per 2018. 

Wij interpreteren uw opmerking dat er bij de intake reeds duidelijk is of er preventief 
aanbod of jeugdhulp nodig is. Dit is afhankelijk van de cliëntsetting. Ook geeft u 
duiding van het begrip behandeling, dat er naast medische behandeling ook een 
psycho-sociale grondslag bij behandeling plaats kan vinden.  

Als er gewerkt wordt met onderaannemers is dat minder inzichtelijk 
voor de hoofdaannemer. Maak spelregels voor hoofd- en 
onderaannemerschap concreet in de raamovereenkomst om de 
verantwoordelijkheden te duiden. Je kunt pas behandelen als je SKJ 
of BIG geregistreerd bent 

Wij lezen uw opmerking als dat SKJ of BIG een vereiste om Jeugdhulp te kunnen 
bieden. Anders zou het preventie zijn. Ook dat bij hoofd- en onderaannemerschap 
nadere duiding dient te komen. 

Je bent een jeugdhulp aanbieders als je: 

• Professioneel statuut hebt 

• Richtlijnen van de inspectie volgt 

• HKZ certificaat hebt (al dan niet binnen X jaar na inschrijving) 

• Klachtenprocedure geformaliseerd hebt 

• Je eist tot samenwerking 

• Verder ontschot 

U komt met een limitatieve lijst voor vereisten om te kwalificeren als jeugdhulp 
aanbieder. Bij het niet voldoende aan deze vereisten is het een preventief aanbod.  
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Definieer de rol van het CJG in de overeenkomst om zo 
preventie/jeugdhulp ook nader te duiden 
Stel eisen aan zorgboerderijen 
Duid de regierol en beleg de verantwoordelijkheden. Daarmee wordt 
onderscheid preventie/jeugdhulp duidelijker 

We interpreteren uw input dat u preventie ook als CJG hulp/ondersteuning zou 
kunnen zien. Dit dient geduid te worden. 
Ook zijn er specifieke eisen nodig voor zorgboerderijen 
 
Door de regisseursrol te duiden schept dit duidelijkheid tussen aanbieder, CJG en 
preventief veld 

Gebruik volwassen GGZ kader als kader voor de jeugd GGZ. 
Je moet als aanbieder oprecht bewijzen dat je personeel goed is (dus 
SKJ of BIG geregistreerd) 
Medische behandeling moet onder het toezicht staan van een hoofd 
behandelaar 
Verplicht aansluiting bij een beroepsvereniging en intervisie 
Jeugdhulp is altijd minder toegankelijk dan preventie, verwijzing moet 
nodig blijven.  
De aanbieder moet aantoonbaar het belang van het kind boven het 
instellingsbelang zetten. 
Kijk naar andere regio’s 
Praat met medische professionals over afbakening 

Wij interpreteren uw input als een lijst met voorwaarden om jeugdhulp te lenen, 
waaronder: 
SKJ, BIG registratie en dat bij medische behandeling er een hoofdbehandelaar 
gekoppeld dient te zijn 
Ook is een beroepsvereniging een vereiste 
 
Tevens zullen aanbieders aantoonbaar het belang van het kind boven die van de 
instelling moeten zetten.  
 
U doet tevens de suggestie om kennis te nemen van het kader van de volwassen 
GGZ, kaders van andere regio’s en door te praten met medische professionals. 
 
De regio heeft reeds veelvuldig afstemming met aanpalende regio’s om zicht te 
houden op die ontwikkelingen. Ook is het GGZ kwaliteitsstatuut ons bekend.  

Kindercoaching is jeugdhulp omdat je erger voorkomt. Nu stellen 
ouders of scholen de hulpvraag. Een kindercoach dient het hele 
systeem te bekijken (onderscheid kaf-koren). Er wordt gewerkt zonder 
diagnose. Een goede kindercoach is NFG gecertificeerd. NFG is 
tenminste gelijkwaardig aan SKJ 

Uw opmerking interpreteren wij als uw suggestie voor het hanteren van de maatstaf 
van NFG lidmaatschap voor het erkennen van kindercoaching als Jeugdhulp.  
 
Ook geeft u nadere duiding van systematisch meten van resultaten gedurende het 
coachingstraject 

Visie op behandelen dient aantoonbaar in de praktijk te worden 
gebracht. Er dient ruimte en vergoeding te zijn bij coördinatie 

Wij interpreteren dat aanbieders aantoonbaar visie en handelen dienen te 
vereenzelvigen. Ook is er behoefte aan meer duiding aan de coördinerende rol bij 
aanbieders en de vergoeding hiervoor.  

De jeugdwet wordt per 2018 verduidelijkt. Jeugdhulp kan enkel worden 
uitgevoerd door: 
SKJ geregistreerden, BIG geregistreerden, als er evidence based 
wordt gewerkt. De opleiding dient een beroepsopleiding te zijn (SPH, 
MW, WO opleidingen). Beroep dient voor te komen op de cono lijst 

U informeert ons over aanvullende wet- en regelgeving waarbij u tevens aanvult dat 
SKJ, BIG en evidence based methoden een vereiste dient te zijn om Jeugdhulp te 
kunnen verlenen. Ook dienen er eisen over de het soort opleiding geformuleerd te 
worden.  
Als het beroep niet op de CONO lijst voorkomt is geen professie binnen de jeugdhulp. 

De behandeling dient op effect gemeten te worden. Cliëntervaring is 
belangrijke beoordelingsgraad 
Investeer door alle aanbieders te bezoeken voor de contractering. 

Naast cliënttevredenheid en ervaring duid u dat effectmeting belangrijk. Een schouw 
bij elke aanbieder zou wat u betreft onderdeel van de contractering dienen te zijn.  

Observaties voor kinderen door MBO niveau is preventie, waarbij 
observatie door HBO’ers jeugdhulp is.  
Reguleer als gemeente minder 

Wij interpreteren dat u zelfstandige observaties/interventies enkel als jeugdhulp 
bestempeld als dit door een HBO’er wordt gedaan. Ook lezen wij een oproep tot 
deregulatie. 

Hulpverlening is altijd HBO niveau of hoger. NFG heeft hiervoor 
kwaliteitskaders. Er dient planmatig te worden gewerkt en vanuit de 

Uw opmerking interpreteren wij als uw suggestie voor het hanteren van de maatstaf 
van NFG lidmaatschap voor het erkennen van kindercoaching als Jeugdhulp.  



9 

 

gedachte eigen kracht. Kindercoaching wordt ingezet als een kind is 
vastgelopen. 
Er vind vooraf een oriëntatiegesprek plaats (incl. formulier) en achteraf 
een evaluatiegesprek (incl. formulier). Zo is effect inzichtelijk 

 
Ook geeft u nadere duiding van systematisch meten van resultaten gedurende het 
coachingstraject 

Laat het CJG pro-actief bij te voorziene life events (overgang 
basisschool-middelbare school bijv.) weer contact opnemen met het 
gezin.  
Wijkteams dienen hoger opgeleid te zijn. Er moet regie gevoerd 
worden. Meer taxatie bij de toegang.  
Kijk naar ontwikkelingen van de LOC 

U doet een oproep tot een meer outreachende rol van het CJG door zelf preventieve 
acties te doen.  
Ook geeft u aan dat er hoger opgeleid personeel binnen CJG’s dient te werken. De 
rol van regisseur komt naar voren. Ook zou meer taxatie bij het CJG uw voorkeur 
hebben 
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2.2 Input Marktconsultatie stand Bedrijfsvoering en Privacy 

Input op geeltje  Reactie/duiding regio 

Accountantsverklaring vragen aan voorkant kost geld. Vooral bij 
wisselende eisen per regio 

We nemen uw input mee voor het vervolg. Het vervolg houdt in dat we alle 
opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en toegang. 
We proberen zo doelmatig mogelijk te contracteren, doch dienen we risico’s te 
beperken.  

Privacy: Normen dekt privacy technische lading. Voor kleinere 
aanbieders misschien meer aangeven wat is security gedrag? PC 
locken, geen usb sticks laten slingeren 

Wij vertalen dit als de wens voor kleine aanbieders om van de gemeente mee te 
krijgen hoe zij dienen te handelen op het gebied van security.  

Zetten onze financiële eisen kleine aanbieders buiten spel en de markt 
op slot?  

In de inkoopnota 2019 hebben we aangegeven te willen werken met een open 
contracteringsmodel. Het kan zijn dat er door hogere eisen te stellen er partijen 
buiten de boot vallen. We willen zeker ruimte voor kleine aanbieders houden. 

Bedrijfsaansprakelijkheid moet afhankelijk zijn van de grootte 
instelling. Is het hebben daar van niet al genoeg? 

We nemen uw input mee voor het vervolg. Het vervolg houdt in dat we alle 
opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en toegang. 

Definitie: Wat is een managementrapportage?  
Factuur zonder persoonsgegeven is al teveel. Meer op macroniveau 
rapportages vragen 

We duiden uw antwoord als het verzoek tot het vooraf ontwerpen van een 
managementrapportage. We nemen uw input mee voor het vervolg. Het vervolg 
houdt in dat we alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, 
bedrijfsvoering en toegang. 

Privacy: Bij welke zorgvragen is inhoudelijke info nodig? � Kaders 
Toegang vraagt inhoudelijke info die volgens VWS niet gevraagd mag 
worden. Hierover moeten we tussen toegang en aanbieder in gesprek 

Er zijn landelijke richtlijnen op het gebied van privacy. Deze dienen aan beide zijden 
geborgd te zijn en bewaakt te worden. Met wilsovereenstemming van cliënten kan er 
veel informatie gedeeld worden.  

Oplossing: CBS-informatie wordt gedeeld door CBS op verzoek van 
de aanbieder 

Landelijk is er reeds een ondersteuningsteam welke de spiegelinformatie van het 
CBS deelt met jeugdhulpregio’s (op verzoek van de regio’s).  

Maak gradaties. Financiële eis stellen bij aanbieder waar dit waardevol 
is � niet aan kleine aanbieders. Accountantsverklaring kost geld en 
voegt niet veel toe 

We interpreteren dat u ons verzoekt om nader te duiden wanneer er waarde is om 
financiële eisen te stellen.  
We nemen uw input mee voor het vervolg. Het vervolg houdt in dat we alle 
opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en toegang. 

iJW: 5 dagen eerste consult/intake. Definitie intake = eerste 
contactmoment 

Waar mogelijk hanteren wij de landelijke standaarden. Dank voor uw suggestie voor 
de nadere duiding van het bericht wat samenhangt met de intake. .  

Hoge kwaliteitseisen op inhoud hangen ook samen met de kwaliteit 
bedrijfsvoering. Nu versnippering in aanbod, schaalniveau wordt niet 
gehaald waardoor bedrijfsvoering lijdt.  

In de inkoopnota 2019 hebben we beschreven dat we toe willen werken naar zakelijk 
partnerschap en met kwalitatieve zorgaanbieders. Ook willen we ruimte houden voor 
kleine aanbieders.  

Een harde solvabiliteitseis is lastig voor pas startende organisaties. 4e 
alinea biedt weer ruimte 

Dank voor uw feedback! We nemen uw input mee voor het vervolg. Het vervolg houdt 
in dat we alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering 
en toegang. 

Accountantsprotocol anders inrichten. Oude systeem werkt niet. 
Facturatie moet door de accountant precies kloppen met 
zorgmomenten en aantoonbaar zijn (roosters medewerkers). Bij 
gebrek aan een systeem is dit lastig. 

Er zijn via i-sociaal domein landelijke standaarden ontwikkeld. Deze willen we, ook 
voor verantwoording, blijven gebruiken. We proberen uw input nader te duiden voor 
het vervolg.  
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Financiële vereisen: Waarom 20% solvabiliteit?  Als gemeente dienen wij partijen te contracteren welke financieel gezond zijn. Een 
grondslag zou het kijken naar de solvabiliteit kunnen zijn. We nemen uw opmerking 
mee voor het vervolg. Het vervolg houdt in dat we alle opmerkingen ter overweging 
meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en toegang. 

Hoe verhoudt iJW data zich met CBS-data? Kunnen gemeenten dat 
niet zelf toetsen? 

De CBS data is vastgestelde beleidsinformatie welke half jaarlijks aangeleverd dient 
te worden. CBS data is voor gemeenten enkel beschikbaar via 
www.waarstaatmijngemeente.nl. Via spiegelinformatie zouden gemeente specifieker 
gegevens kunnen krijgen (per aanbieder)  

Monitor op de 100 casussen ipv CBS data (voor kwaliteit) We duiden uw suggestie als mogelijkheid om niet alleen kwantitatief te kijken, maar 
ook meer een kwalitatieve benadering. We nemen uw opmerking mee voor het 
vervolg. Het vervolg houdt in dat we alle opmerkingen ter overweging meenemen 
richting beleid, bedrijfsvoering en toegang. 

Berichtenverkeer: Zoveel mogelijk aansluiten bij landelijke richtlijnen 
(i-sociaal domein) en zo min mogelijk afwijkingen per gemeente 

We nemen uw opmerking mee voor het vervolg. Het vervolg houdt in dat we alle 
opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en toegang. 

Continuïteit bij ZZP’er borgen i.v.m. ziekte en verlof. Zover klacht cliënt 
moet signaal wel doorkomen 

Momenteel zijn ZZP’ers reeds verplicht om een derdenverklaring hiervoor te 
overleggen, we zien uw input als suggestie om dit weer mee te nemen richting 2019 

Privacy ‘dropbox’ waar documenten uitgewisseld kunnen worden We duiden uw opmerking als een wens om digitaal een plek te creëren om beveiligd 
gegevens uit te wisselen.  

Factureren: 
Wens om facturen op regelniveau te beoordelen en goedgekeurde 
regelen uit te betalen. Dus als 98 van de 100 goed is, niet hele factuur 
afkeuren Maar de goedgekeurde regels uitbetalen en de afkeur apart 
op te pakken 

Hierover hebben de i-sociaal domein standaarden reeds richtlijnen voor 
geformuleerd, wij zijn voornemens om ons hier aan te houden.   

De termijnen van het berichtenverkeer is erg kort. Wat zijn de gevolgen 
als je je hier niet aan kan houden? 

Hierover hebben de i-sociaal domein standaarden reeds richtlijnen voor 
geformuleerd, wij zijn voornemens om ons hier aan te houden.  We nemen uw 
opmerking mee als suggestie voor nadere duiding van de termijnen.  

Het verschil tussen kleine en grote ondernemers is groot. Houdt het 
qua verantwoording zo doeltreffend mogelijk. Anders gaan het ten 
koste van de te leveren zorg.  

Wij hebben de borging van kleine aanbieders benoemd als één van de speerpunten 
voor de inkoop voor 2019 (staat verwoord in de inkoopnota). Er zijn momenteel reeds 
verschillende eisen aan ZZP’ers en instellingen. We interpreteren uw antwoord als 
suggestie om dit wederom te doen voor 2019.  

Het kan niet zo zijn dat cliëntgegevens onderdeel van rapportages zijn Er zijn landelijke richtlijnen op het gebied van privacy. Deze dienen aan beide zijden 
geborgd te zijn en bewaakt te worden. Met wilsovereenstemming van cliënten kan er 
veel informatie gedeeld worden. 

Ervaring berichtenverkeer goed, wel wisselend per gemeente.  Hierover hebben de i-sociaal domein standaarden reeds richtlijnen voor 
geformuleerd, wij zijn voornemens om ons hier aan te houden.  Als onderdeel hiervan 
is volledige implementatie van het iJW en iWMO berichtenverkeer bij zowel 
aanbieders als gemeenten.  

ECD bij alleen HH ook een verplichting? Is hoop extra gedoe, nu vaak 
papieren dossier bij cliënt 

Wij interpreteren uw opmerking dat een niet-sectorspecifieke eis voor een 
elektronisch cliëntendossier als bezwarend wordt geacht.  
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Privacyeisen werkt vice versa. Gemeenten dienen ook voorbereid te 
zijn op IT/privacy regels optie 

Er zijn landelijke richtlijnen op het gebied van privacy. Deze dienen aan beide zijden 
geborgd te zijn en bewaakt te worden. Met wilsovereenstemming van cliënten kan er 
veel informatie gedeeld worden. 

Solvabiliteitseis koppelen aan omzet grens aanbieder Dank voor uw suggestie. Uw voorstel suggereert dat op voorhand duidelijk is welke 
omzet een aanbieder krijgt. Door te werken met een open contracteringssysteem is 
dit niet mogelijk.  

Financiële vereisten gelden bij inschrijving. Hoe ga je met deze 
vereisten om gedurende de looptijd en eventuele verlenging van de 
overeenkomst? Ook monitoren? Mag een verbeterplan? 

In de huidige overeenkomsten staan de vereisten ook van toepassing verklaard voor 
gedurende de looptijd. Wij interpreteren uw antwoorden als suggestie om dit 
wederom toe te passen en ook de mogelijkheid in te bouwen om een herstelperiode 
op te nemen als dit (tijdelijk) niet van toepassing is.  

Waarom dat bedrag voor aansprakelijkheidsverzekering? We nemen uw opmerking mee voor het vervolg. Het vervolg houdt in dat we alle 
opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en toegang. 

SMART is soms lastig. Vb. Depressie is niet altijd SMART te meten, is 
ook privacy gevoelig. Rapportages goed bekijken, welke definities er 
zijn en wat deze inhouden voor de aanbieder 

De te bereiken (be)handeldoelen dienen meetbaar te zijn. Het hierover rapporteren 
kan zowel op cliëntniveau als instellingsniveau. Met wilsovereenstemming van 
cliënten kan er veel informatie gedeeld worden. 

20% is niet haalbaar door afgelopen jaren aan bezuinigingen. Meer 
naar ontwikkeling van de financiën kijken 

Wij interpreteren uw input als suggestie om een meer kwalitatieve 
onderbouwing/trend op te nemen van financiën van een aanbieder. 

Toevoeging Raamovereenkomst: cao Dank voor uw suggestie om de personeelsparagraaf in het jaarverslag als ijkpunt te 
hanteren, om te toetsen of aanbieders juist met hun personeel omgaan.  

Houdt rekening met de eenmalige afschrijvingen over afgelopen 5 jaar. 
Dit heeft invloed op de solvabiliteit in 2016 (en daarna) 

Wij interpreteren uw input als suggestie om een meer kwalitatieve 
onderbouwing/trend op te nemen van financiën van een aanbieder. 

VNG format management rapportages maken. Beter voor aanbieder 
die in meer regio’s/landelijk opereren.  

Wij interpreteren dat u aangeeft dat er landelijk meer harmonisatie van 
managementrapportages gewenst is.  
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2.3 Input Marktconsultatie stand Proces 

Input op geeltje  Reactie regio 

Zorg voor een tool waarbij hulpvragers/verwijzers gerichter kunnen 
verwijzen. Een programma waar hulpaanbieders kunnen worden 
geselecteerd op basis van een aantal criteria (voorbeeld SAM-
Amsterdam) 

We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. We zijn voornemens om een 
projectgroep te starten om een dergelijke tool te ontwikkelen.  

Voorbeeld van een tool voor hulpvragers/verwijzers: 
KJRA Portal van de gemeente Arnhem 

We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. We zijn voornemens om een 
projectgroep te starten om een dergelijke tool te ontwikkelen. 

Kwaliteitsbeleid: Zo mogelijk eenduidig met andere regio’s. Kijk ook 
naar de VNG 

We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject houdt o.a. in dat 
we alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en 
toegang 

Vraag om een centraal punt voor declaratie en facturatie. 
Kijk naar de regio’s Zuid-Holland-Zuid, Holland-Rijnland, Ijsselland 
en Noord-Veluwe 

In de inkoopnota 2019 hebben we toegelicht dat we de inkoop regionaal organiseren, 
maar dat de afhandeling van facturatie lokaal gebeurd. We hebben ook aangegeven 
zoveel mogelijk te werken conform de landelijke standaarden. Hiermee zal het voor 
aanbieders en gemeenten eenvoudiger worden.  

Verminder de administratieve lasten door eenvoud. Bijvoorbeeld met 
een BSN is heel veel informatie duidelijk 

We zullen ons houden aan de uitgangspunten van het landelijk berichtenverkeer. Daar 
is de BSN ook als uniek herkenbaar gegeven benoemd. We vragen zo weinig als 
mogelijk, maar zoveel als nodig (in lijn met de Jeugdwet en Wmo 2015). 

Laat de frequentie van de overleggen tussen aanbieder en 
opdrachtgever afhankelijk zijn van de omzet. 

We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject houdt in dat we 
alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en 
toegang 

Door de grote hoeveelheid gecontracteerde aanbieders wordt het 
moeilijk om goede zorg te leveren.  

Uw opmerking kan horen bij de inkoopnota. Indien van toepassing, graag ook indienen 
via inkoop2019@apeldoorn.nl  

Er zijn nu geen kwaliteitscriteria voor gekwalificeerde WMO 
opleidingen. Kijk daarom naar opleiding SPV of vergelijkbaar. Of BIG 
registratie of VOG 

We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject houdt in dat we 
alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en 
toegang.  

Er is nog onduidelijkheid over het gegeven antwoord als de vraag 
niet van toepassing is (bijv. Als je in een ander domein werkt) 

We hebben via de module vraag & antwoord hier reeds over gecommuniceerd. Indien 
het niet van toepassing is voor uw dienstverlening, hoeft u ook niks te vinden van het 
criterium. Dit mag wel, als u waardevolle input heeft is dit van harte welkom. Let wel; 
het is een marktconsultatie waar we input ophalen. 

Betrek zowel de client, systeem als de ouder.  We hopen dit voldoende door te laten klinken in de voorgenomen kwaliteitseisen maar 
dit ook vooral terug te laten komen in het beleid zoals verwoord in de inkoopnota 2019.  

Inschrijf  cq. Contractsysteem voorleggen aan zorgaanbieders We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. We zijn voornemens om een 
projectgroep te starten om een contractmanagement tool te ontwikkelen. 

Klanttevredenheid is een subjectieve waarneming van de geleverde 
zorg. Klant waardering is een set indicatoren op basis waar van de 
geleverde zorg wordt gemeten en daar de klantbeleving uit halen. 
Voorbeelden: Sensire; klantreizen  
Sutfene; Geluk meetbaar maken.  

We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject houdt in dat we 
alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en 
toegang. 
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Tuys; klantreizen In harmonisatie outcome: zie ook meting klanttevredenheid 
http://www.nji.nl/nl/Harmonisatie-outcome-in-jeugdhulp,-jeugdgezondheidszorg,-
jeugdbescherming-en-jeugdreclassering.pdf 

Vast contactpersoon voor een x-aantal aanbieders bij gemeenten 
(men kent elkaars cases niet). N.a.v. Jongeren die tussen wal en 
schip vallen 

We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject houdt in dat we 
alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en 
toegang. 

Voorbeeld van een zoeksysteem (sociale kaart); Elkander. Je wordt 
als aanbieder geattendeerd als je het systeem niet volledig hebt 
gevuld. Stem vraag & aanbod hiermee op elkaar af 

We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. We zijn voornemens om een 
projectgroep te starten om een dergelijke tool te ontwikkelen. 

Een corporatie met zelfstandigen, voert geen personeelsbeleid. Daar 
wordt in de contractering nu geen rekening mee gehouden, hoe is 
dat bij de aanbesteding straks? 

We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject houdt in dat we 
alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en 
toegang. 

Levert het samenvoegen van wmo en jeugdzorg een goede 
overgang van 18- naar 18+ op? 

We hopen dit voldoende door te laten klinken in de voorgenomen kwaliteitseisen maar 
dit ook vooral terug te laten komen in het beleid zoals verwoord in de inkoopnota 2019.  

Keurmerk voor kinderen en jongerencoaches: Praktima certificering We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject houdt in dat we 
alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en 
toegang. 

NFG keurmerk voor kinder en jeugdcoaches. ISO certificering We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject houdt in dat we 
alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en 
toegang. 

Controle accountant. De jaarrekening vraagt heel veel energie, kost 
veel geld, wat beter besteedt kan worden aan zorg/dienstverlening. 
Kunt u dit als gemeente bij het Rijk aankaarten, zodat er geen 
onnodige tijd wordt verspilt wordt die beter aan zorg besteed kan 
worden 

Er is reeds een landelijke lobby voor deregulering binnen het sociaal domein. Onze 
regio neemt daarin deel.  

Hoe zorgt de nieuwe aanbesteding er voor dat we straks ook klanten 
krijgen? Momenteel verwijzen Wmo Loket en wijkteams 
niet/nauwelijks naar ons door 

U kunt zich onderscheiden op kwaliteit en bekendheid. Door straks toe te werken naar 
een andere tool waar aanbieders inzichtelijk zijn hopen we het hiermee nog 
overzichtelijker en transparanter te maken.  

Wat zijn de kwaliteitscriteria voor de inzet van dienstverleners in de 
aanbesteding? Wij werken nu met competentieprofielen en met 
functieprofielen. Zo werken er bij ons NLP-coaches als gezinscoach. 
Is dat in de nieuwe aanbesteding ook mogelijk? 

We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject houdt in dat we 
alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en 
toegang. 

Let erop dat de kwaliteitseisen niet te zwart/wit zijn. Bijvoorbeeld 
‘HBO geschoold’. Hier kunnen niet alle aanbieders aan voldoende. 
Ondanks dat zij al jaren hoge kwaliteit zorg aanbieden 
Aanvulling van aanbieder; dat het gaat om HBO functie en niet 
zozeer om de HBO scholing.  

We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject houdt in dat we 
alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en 
toegang. 

We moeten nu in veel administratieve systemen. Is dit ajb 
eenvoudiger te maken? 1 systeem per regio graag! 

We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. We zijn voornemens om een 
projectgroep te starten om een contractmanagement tool te ontwikkelen.  
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ISO, HKZ en andere kwaliteitscertificeringen zeggen in onze ogen 
niets over de kwaliteit van geleverde zorg. Wij zouden de 
klantwaardering graag als kwaliteitssysteem zien. Waarmee “de 
slager keurt zijn eigen vlees” natuurlijk moet worden voorkomen  
Klantwaardering is niet hetzelfde als klanttevredenheid 

We nemen uw input mee voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject houdt in dat we 
alle opmerkingen ter overweging meenemen richting beleid, bedrijfsvoering en 
toegang. 
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3 Impressieverslagen uitkomsten marktconsultatie 5 en 6 april  
 
 

3.1 Impressieverslag tafel ‘Definitie jeugdhulp’ 

Onderstaande is een weergave van de gevoerde gesprekken, maar de hieronder staande stellingen zijn geenszins een conclusie of worden ook als dusdanig 
gehanteerd door de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Hiervoor is een vervolg nodig. 
 
Allereerst willen we alle bijdragende aanbieders bedanken voor hun aanwezigheid en kritische vragen en opmerkingen. We vonden het waardevolle 
bijeenkomsten.  
 
Er is op beide middagen/avonden doorgesproken over het proces van intake, tussentijds meten van behaalde resultaten en nametingen. Met deze systematische 
aanpak zouden jeugdhulp aanbieders zich onderscheiden van preventie of meer preventief werkende aanbieders. 
Er was consensus over een ingebrachte stelling dat een aanbieder zich jeugdhulp aanbieder mag noemen als hij het belang van het kind boven het eigen 
belang kon stellen.  
Er zou naast een medische vorm van behandeling ook een meer psycho-sociale vorm van behandeling mogelijk zijn. Daarmee hoeft behandeling geen medische 
grondslag te hebben en kan er dus ook behandeld worden door een niet-medicus (van belang omdat het huidige BIG register geen nieuwe beroepsgroepen 
wenst op te nemen. Hiermee wordt er ruimte geboden voor meer alternatieve zorgvormen).  
Tevens is er de wens dat de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe rekening houdt met de omliggende regio’s om te waken voor te grote verschillen voor aanbieders.  
 
Specifiek 5 april 
Gedurende de eerste middag/avond van de marktconsultatie was er een grote instroom van zowel GGZ als LVB specialisten. De aanwezigen wezen ons op de 
reeds bestaande wet- en regelgeving zoals deze geldt en gold voor de zorgverzekeringswet, de wet langdurige zorg en de vereisten die samenhangen met het 
behandelaarschap. Er is gefocust op het nader duiden van het aandeel behandeling binnen de jeugdwet en jeugdhulp. De boodschap is dat het werken onder 
een regie-/hoofdbehandelaar een vereiste is om te spreken van enige vorm van behandeling binnen de jeugdhulp.  
Er is ook een nadere duiding gegeven van de rol en positie van de vaktherapeuten. Het huidige SKJ register (b)lijkt zoveel werkachterstand te hebben dat er 
als oplossing voor vaktherapeuten een massale vooraanmelding voor het SKJ register is gestart. Er is tevens gesproken over de norm werktoedeling, waarbij 
de SKJ registratie een vereiste is om dit aantoonbaar toe te passen. Als de vaktherapeuten over een SKJ registratie zouden beschikken zou het toepassen van 
vaktherapie daarmee een Jeugdwet handeling kunnen worden. Over de inzet van het instrument vaktherapie (zowel preventief als ook als een behandeling) is 
vervolgens verder gesproken. Taxatie vanuit het CJG/Wijkteam zou kunnen helpen voor het nader duiden van behandeling dan wel preventie.  
 
Specifiek 6 april 
Tijdens deze middag/avond was de inbreng van de aanwezigen vooral gericht op de positie van de kindercoaches. Er is aangegeven dat er meerdere 
opleidingsvormen zijn, maar dat er maar één landelijk register is om aan te houden op het gebied van kindercoaches. Het daarbij behorende register zou ten 
minste dezelfde eisen stellen als het SKJ register en zou daarmee gelijkwaardig zijn.  
Door de inzet van meer preventieve behandelingen/coaching zou er jeugdhulp kunnen worden toegepast, omdat de aard/grondslag van de behandeling ook 
daadwerkelijk gericht is op een systemische aanpak, er wordt gewerkt met voor- en nametingen.  
 
Tevens kwam naar voren dat er een ‘gat’ is tussen preventieve zorg en het inzetten van een maatwerkvoorziening. Dit moet beter en sneller op elkaar aansluiten. 
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3.2 Impressieverslag tafel ‘Bedrijfsvoering en Privacy’ 

Onderstaande is een weergave van de gevoerde gesprekken, maar de hieronder staande stellingen zijn geenszins een conclusie of worden ook als dusdanig 
gehanteerd door de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Hiervoor is een vervolg nodig. 
 
Tijdens de marktconsultatie van 5 en 6 april zijn gemeenten met aanbieders in gesprek gaan over de kwaliteit van bedrijfsvoering en de eisen die daaraan 
kunnen worden gesteld. Gemeenten hebben waardevolle reacties ontvangen op de thema’s financiën, berichtenverkeer, rapportage en privacy. De meeste 
reacties gaven aan dat de voorgestelde eisen redelijk waren, maar dat er op een aantal punten meer nuance nodig was. Voornamelijk spitste dit zich toe op 
proportionaliteit van de eisen in relatie tot de omvang van de aanbieder. 
 
Financiën 
 Als het gaat om financiële zekerheid was er begrip voor het feit dat gemeenten solvabiliteitseisen stellen. Dit om de zorgcontinuïteit voor de inwoners op langere 
termijn zeker te kunnen stellen. Echter moet er wel rekening worden gehouden met kleine aanbieders of nieuwe toetreders. De kans bestaat dat je hiermee 
nieuwe innovatieve ideeën  belemmert. Dit vraagt om meer differentiatie in de gestelde eisen.  
 
Berichtenverkeer 
De aanbieders juichen het gebruik van deze standaarden toe. Het verlaagt de administratieve lasten en is een veilige manier om gegevens uit te wisselen. 
Opgemerkt werd dat er wel nog een opgave ligt bij zowel aanbieders als gemeenten om binnen de bedrijfsregels te werken. Op dit moment is er vaak nog meer 
tijd nodig. 
 
Rapportage 
Het delen van gegevens dient een duidelijk doel te hebben, maar met name ook te passen binnen de kaders van de privacywetgeving. Ook dienen we te 
voorkomen dat informatie wordt gevraagd die gemeenten al beschikbaar hebben. Dubbelingen moeten worden voorkomen, om zo de administratieve lasten te 
beperken. 
 
Privacy 
De voorgestelde eisen aan gegevensbeveiliging waren bij de meeste grote aanbieders bekend en vanzelfsprekend. Veelal kleinere aanbieder gaven aan dat 
certificering tot onevenredig meer kosten leidt en of het (aantoonbaar) werken volgens deze normen ook voldoende is. Ook hier werd gewezen op differentiatie 
en proportionaliteit van de eisen in relatie tot de omvang van de aanbieder.  
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3.3 Impressieverslag tafel Proces 

Onderstaande is een weergave van de gevoerde gesprekken, maar de hieronder staande stellingen zijn geenszins een conclusie of worden ook als dusdanig 
gehanteerd door de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Hiervoor is een vervolg nodig. 
 
Tijdens de fysieke marktconsultatie op 5 en 6 april jl. zijn diverse collega’s in gesprek gegaan met zorgaanbieders m.b.t. de Integrale Inkoop Wmo, MO/BW en 
Jeugdhulp. Bij de tafel ‘proces’ hebben we leuke en inspirerende gesprekken gevoerd met zorgaanbieders.  
 
Het onderwerp wat veelvuldig aangestipt werd; is de manier waarop we de huidige manier van inschrijven c.q. contrateren, op de verschillende 
raamovereenkomsten, ingericht hebben. 
Voor het inschrijven c.q. contracteren gebruiken we Negometrix. Het overgrote deel van de personen die wij gesproken hebben gaven aan dat het systeem 
lastig is om bij de betreffende tenders te komen om een inschrijving te verrichten en dat het onoverzichtelijk is. Het doorvoeren van wijzigingen werd ook als 
(zeer) lastig ervaren.  
 
Naast bovenstaande werd er geopperd dat het een groot gemis is dat er geen ‘tool’ is waarmee eenvoudig gezocht kan worden naar zorgverleners en hun 
specialismen, hierover kregen we heel bruikbare tips.  
 
Wat we ook meermaals te horen hebben gekregen is dat de zorgaanbieders het heel fijn vinden dat we nu al begonnen zijn met de aanbesteding van de zorg 
voor 2019-2021 en dat we hen er ook in betrekken, dit wordt als zeer prettig ervaren.  
 
Aan alle zorgaanbieders; hartelijk dank voor uw komst en de input die u geleverd heeft!  
  

 


