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Beste pleegzorgaanbieder, 
 
Op dit moment is de regio Midden-Holland druk bezig met de voorbereidingen voor de contractering 
voor 2018. Binnen de pleegzorg zijn voor het jaar 2017 een aantal stappen gezet, waar we in 2018 op 
willen voortborduren. Middels deze brief wil de regio u meenemen in de ontwikkelingen. Deze 
ontwikkelingen zijn nog niet definitief en om die reden wil de regio deze aan u als pleegzorgaanbieder 
voorleggen. Deze brief is daarom zuiver informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
 
Bekostiging en tarifering  
Pleegzorg wordt momenteel P*Q afgerekend  met een tarief per etmaal. De regio heeft de intentie 
deze wijze van bekostiging in 2018 voort te zetten. Net als in 2017 wil de regio werken met all-inclusief 
tarieven voor pleegzorg. Het pleegzorgtarief bestaat uit (1) wettelijke toeslagen, (2) organisatiekosten 
en (3) bijzondere kosten. Als er naast de pleegzorg aanvullende hulp nodig is, dan moet dit apart 
worden beschikt.  
 
Momenteel lopen pleegzorgtarieven tussen aanbieders erg uiteen. De regio wil per 2018 werken met 
één pleegzorgtarief. Hiernaast zien we verschillen in de declaratie en tarieven van voltijd- en 
deeltijdpleegzorg. Per 2018 heeft de regio de intentie om voor voltijd- en deeltijdpleegzorg één tarief 
hanteren. De hoogte van dit tarief is op dit moment nog niet bekend. 
 
Pleegzorgplus 
In 2017 is regio Midden-Holland gestart met een aantal pleegzorgplus diensten. Hierbij wordt op 
verschillende wijzen extra hulp aan de pleegzorg toegevoegd zodat jeugdigen met complexe 
problematiek toch in het pleeggezin kunnen blijven wonen. De regio vindt deze ontwikkeling 
belangrijk. Waarschijnlijk zal de contractering van pleegzorgplus er in 2018 anders uit komen te zien. 
In 2017 is dit onder één productcode gecontracteerd. Per 2018 zal pleegzorgplus waarschijnlijk gaan 
bestaan uit het standaard pleegzorgtarief met daarbij een “plus”. 
 
Vervolg  
De ontwikkelingen voor het jaar 2018 sluiten aan op de lijn die in 2017 is uitgezet. Om deze reden 
zien wij geen aanleiding een bijeenkomst te organiseren specifiek over het onderwerp pleegzorg. Wel 
ontvangen wij graag uw reactie, en eventuele vragen en ideeën over het bovenstaande. Tevens 
worden er voor de inkoop 2018 meerdere brede bijeenkomsten ingepland, waarbij u uiteraard welkom 
bent. 
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Bijeenkomsten  
Op woensdag 12 april vindt de tweede, brede  bijeenkomst plaats over de inkoop 2018 voor 
zorgaanbieders Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen. 
Mogelijk organiseert de regio nog een bijeenkomst voor de pleegzorgaanbieders.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens projectgroep Inkoop 
 
Geerte van Beek  
Contractmanager JenO, JZplus & JBJR 
 

 
 

 

 


