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Werksessie Inkoop pleegzorg 2018 

 

 
   

     
     
gesprek  van 18 mei 2017, om 11.00 uur,  

locatie: Huis van de Stad, Gouda 
 
 

 
 

  
 

  

aanwezig  Zorgaanbieders: 
Angenieta van Giessen, de Rading 
Bahar Yavuz, William Schrikker Groep 
Marlies Michels, Horizon 
Taco Schüsler, Jeugdformaat 
Warner Admiraal, Timon 
Yvonne van Adrichem, Flexus Jeugdplein 
Vanuit de regio: 
Geerte van Beek, NSDMH 
Hanneke van der Hoek, NSDMH  
Maaike van Zwieten, gemeente Waddinxveen 
Marco van der Zwam, gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

 

 
Opening  
Geerte van Beek, contractmanager NSDMH, opent de vergadering en zit deze voor aan de hand van een 
presentatie (zie bijlage 2, onderin dit verslag). Op 30 mei 2017 legt de regio het inkoopkader voor aan de 
colleges. Voor die tijd wil de regio graag het gesprek voeren met de jeugdhulpaanbieders over de opbouw 
van het tarief van pleezorg, over de facturatie van de deeltijdpleegzorg en over PleegzorgPlus.   
 
Opbouw tarief pleegzorg 
Uitgangspunten 
De regio wil het pleegzorgtarief 2018 net zo opbouwen als in 2017. Namelijk 1 all-inclusief tarief voor 
pleegzorg, exclusief eventuele aanvullende (ambulante) behandeling. Dit mogen zorgaanbieders apart 
melden en leveren. Een ander, nieuw, uitgangspunt is dat de regio 1 tarief voor alle pleegzorgaanbieders wil 
gaan hanteren.     
 
Opbouw 
Het tarief bestaat uit 3 onderdelen: wettelijke toeslagen, organisatiekosten en bijzondere kosten. De hoogte 
van de wettelijke toeslag verschilt per pleegzorgaanbieder door verschillen in de populatie. De regio heeft 
vorig jaar, naar aanleiding van een uitvraag richting zorgaanbieders, inzicht gekregen in de populatie van de 
pleegzorgaanbieders. Op basis daarvan heeft de regio de wettelijke toeslagen bij de verschillende 
aanbieders berekend en constateert de regio dat 1 component wettelijke toeslagen voor alle 
pleegzorgaanbieders vast te stellen is.  
Omdat de organisatie kosten per pleegzorgaanbieder erg verschillen, volgt de regio de richtlijn van de VNG. 
Deze richtlijn geeft aan dat 50% van het pleegzorgtarief bestaat uit organisatiekosten.  
Voor het jaar 2017 heeft de regio geen bedrag voor de bijzondere kosten vastgesteld. Dit wil de regio voor 
2018, en met terugwerkende kracht voor 2017, wel doen. De colleges habben het bedrag dat de regio voor 
ogen heeft (€ 1,20) nog niet vastgesteld.  
 
In het inkoopdocument pleegzorg 2017 is het maximumtarief van € 39,73 benoemd. Aan de hand van de 
berekeningen zal het tarief voor het jaar 2018 lager uitkomen.  
 
Vormen van pleegzorg 
De vergadering heeft behoefte om de verschillende varianten uit te schrijven op een flip-over (zie bijlage 1 
van dit verslag). De vergadering onderscheidt 3 varianten: 1. De opvoedvariant; 2. De hulpverleningsvariant; 
3. PleegzorgPlus. Variant 1 en 2 vallen onder het reguliere tarief voor alle pleegzorgaanbieders. Variant 3 
(PleegzorgPlus) is geen onderdeel van het reguliere pleegzorgtarief.  
 
Opvoedvariant 
Dit is reguliere pleegzorg. Na overleg met de gezagsdragers is er in een opvoedbesluit (dit is geen 
rechterlijke maatregel) opgenomen dat de jeugdige (verder) opgroeit in het pleeggezin.  
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Hulpverleningsvariant 
Bij deze variant zoekt men uit of de jeugdige weer terug naar het ‘ouderlijk’ huis kan gaan (dit is geen 
aanvullende behandelvraag – 2 aanwezig aanbieders geven aan hier ‘moeite’ mee te hebben). Daarbij wordt 
er ook hulp verleend aan de ‘ouders’. De zorgaanbieders pleiten ervoor dat dit binnen 6 maanden kan 
gebeuren. Echter kan dit in verband met OTS en rechterlijke uitspraken ook uitlopen tot 1 jaar. Bij de 
hulpverleningsvariant treedt de gedragswetenschapper meer op de voorgrond dan bij de opvoedvariant.   
Bij beide varianten zetten zorgaanbieders soms verschillende interventies in, bijv. videohometraining, 
systeem- en netwerkgesprekken.   
 
PleegzorgPlus 
Zorgaanbieders streven ernaar om jeugdigen in een pleeggezin te houden en residentie te voorkomen. Niet 
de jeugdigen verplaatsen maar op- en afschalen binnen het gezin.  
 

Een aanwezig zorgaanbieder geeft aan dat zij met 30% van het totaal aantal jeugdigen de 
hulpverleningsvariant of pleegzorgplus is. Meestal hebben de jeugdigen die door de zorgaanbieder in een 
pleeggezin zijn geplaatst nog meer hulp/ondersteuning nodig. De zorgaanbieder deelt verder mee dat dit erg 
lastig is als zij daar geen middelen voor krijgen.   
 
Afspraken/proces 

- Op 21 juni 2017 legt de regio de tarieven voor aan de Fysieke Overlegtafel. 
- In augustus 2017 vindt vaststelling van de tarieven door de colleges plaats.  
- Eventueel vindt er nog een vervolgbijeenkomst over de inkoop pleegzorg plaats. 
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Bijlage 1: flip-over 

 
 
Bijlage 2: presentatie 
 



Pleegzorg 
Inkoop 2018 

Bijeenkomst: 18 mei 2017 

https://www.nsdmh.nl/


Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland 

  MEI-SBAM-V2 

Inhoud bijeenkomst 

 

• Opbouw tarief pleegzorg 2018 

• Facturatie deeltijdpleegzorg 

• PleegzorgPlus 

▫ Inhoudelijke ontwikkeling 

▫ Contracteren als 1 dienst of stapelen? 
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Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland 

  MEI-SBAM-V2 

Opbouw tarief pleegzorg 

Uitgangspunten: 

• 1 all-inclusief tarief, eventuele ambulante behandeling wordt apart beschikt 

• 1 tarief voor alle pleegzorgaanbieders 

 

Opbouw tarief pleegzorg: 

1. Wettelijke vergoeding 

2. Organisatiekosten; richtlijn VNG: 50% van pleegzorgtarief 

3. Bijzondere kosten  

 

In 2017 maximaal € 39,73; dit wordt in 2018 lager. 

 
Disclaimer: Er kunnen geen rechten  worden ontleent aan deze presentatie.  

   Tarieven 2018 zijn op moment van deze presentatie nog niet vastgesteld.  
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Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland 

  MEI-SBAM-V2 

Proces vaststellen tarief 

 

Juni:   Fysieke Overlegtafel  

Augustus:  Vaststellen tarieven door colleges 
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Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland 

  MEI-SBAM-V2 

Deeltijdpleegzorg 

Uitgangspunt: 

• 1 wijze van declareren voor alle pleegzorgaanbieders 

• Hetzelfde tarief voor voltijd en deeltijdpleegzorg? 
 

• Momenteel nog geen besluit hierover in de regio.  
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Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland 

  MEI-SBAM-V2 

PleegzorgPlus - Stelling 

 

 

 

Met Pleegzorgplus lukt het om een afschaling van residentiële zorg te realiseren. 
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Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland 

  MEI-SBAM-V2 

PleegzorgPlus - Stelling 

 

 

 

Pleegzorgplus bestaat altijd uit vaste elementen waardoor het opgebouwd kan 
worden uit reguliere pleegzorg + “Plus” 
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Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland 

  MEI-SBAM-V2 

Vragen? 
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