Notulen werksessies Inkoop 2018
Jeugdhulp – Wmo – Beschermd Wonen
20 februari 2017
Notulen Ambulante ondersteuning – Begeleiding
Algemene intro
Centrale vraag: Hoe kunnen we de grote hoeveelheid aan diensten en producten
comprimeren en wat hebben we daarvoor nodig?
Waar hebben we het nu over?:
-

Wmo : begeleiding en dagbesteding
Jeugdhulp: begeleiding en dagbesteding
We hebben het niet over: Kortdurend verblijf, vervoer en hbh.

Huidige structuur:
-

2 soorten producten van begeleiding bij Wmo: gewoon en gespecialiseerd
Meerdere producten voor begeleiding bij Jeugd, o.a. begeleiding, begeleiding
gespecialiseerd, begeleiding psy, begeleiding speciaal, begeleiding extra, etc.
2 soorten producten van dagbesteding bij Wmo: gericht op activering en gericht op
participatie
Meerdere producten van dagbesteding bij Jeugd: Dagactiviteit VG
(licht,midden,zwaar), Dagactviteit LG (licht,midden,zwaar), Dagactiviteit GGZ, etc.
In praktijk blijkt dat slechts een beperkt aantal van de mogelijke productcodes voor
Jeugd wordt gebruikt.
Jeugd en Wmo lijken daardoor vergelijkbaar. Kunnen we die niet dichterbij elkaar
brengen? Dat is het vraagstuk van vandaag. In hoeverre is dit mogelijk?

Werksessies: 30 min in groepjes vraagstukken bespreken. Daarna in 2 minuten aan groep
presenteren.
Terugkoppeling werksessies
Groep 1:
-

Diensten definiëren in termen van resultaten
Jeugd: aanvullende eisen ten aanzien van deskundigheid. Dit in tarieven laten
terugkomen
Uitgangspunt geen onderscheid tussen Wmo en jeugd qua diensten
Graag waakvlamfunctie
Bij dagbesteding is perspectief en context bij jeugd anders dan bij Wmo.

Groep 2:
-

De tarieven voor jeugd en Wmo zouden gelijk kunnen zijn. Bij jeugd zal vaker inzet
van een hoger tarief zijn.
Bij dagbesteding jeugd zijn hogere tarieven nodig door inzet in het weekend, kleine
indicaties en de verplichte gedragswetenschapper.
Individuele begeleiding: veel voordelen om Wmo en jeugd samen te brengen.
Bij jeugd liever geen indicatie voor vervoer, de haal-brengcontacten zijn belangrijk.
Maak onderscheid in dag en nachtverblijf, dus een apart tarief voor de nacht.

Groep 3:
-

-

Begeleiding: liggen kansen om Wmo en jeugd gelijk te trekken. Tarievenstructuur
jeugd en Wmo zijn nu verschillend (hbo-opleidingsniveau bijvoorbeeld vereiste bij
jeugd en niet bij Wmo).
Dagbesteding: minder mogelijkheden om dingen gelijk te trekken. Perspectief en duur
hebben binnen jeugd een andere context dan bij Wmo.

Groep 4:
-

Met name gekeken naar kaders:
o Voor goede overdracht 18-/18+: kijken naar integrale samenwerking in
aanbesteding
o Zorgvraag: geen nieuwe beschikking bij 18 jaar. Meer flexibiliteit vanuit
zorgvraag
o Onderaannemer of samenwerking opzoeken?
o Regie: blijft bij hoofdaanbieder
o Rechtstreeks facturen aan gemeente goed regelen
o Minder regels

Groep 5:
-

-

4 soorten individuele begeleiding voor zowel jeugd als Wmo (licht, basis,
gespecialiseerd, intensief). Die 4 soorten koppelen aan deskundigheid van de
medewerker. Ook optie om af te schalen (intensiteit en aantal uren)
Bekostigen en inkopen op hulpvraag
Beleidsregels Nza als inspiratie gebruiken
Nazorg: waakvlamfunctie. Als gecontracteerd maatwerkproduct of bij sociaal team
Dagbesteding: jeugd en volwassenen 2 soorten: activeren en participatie. Afschalen
naar voorliggend veld en samenwerking tussen partijen.
Aandachtspunten contractering: tarief aan deskundigheid koppelen

Groep 6:
-

Verschillende eisen Wmo en jeugd met betrekking tot kwaliteit (SKJ bij jeugd)
Dagbesteding: leeftijden samen in een groep (zowel jeugd als Wmo). Kan variëren
per doel
Inloopvoorzieningen Wmo erin houden

Groep 7:
-

Verschil jeugd/wmo: kwaliteit (SKJ)
Jeugd en Wmo kunnen prima samen
Begeleiding: Aparte vorm bij crisissituaties, hier heb je hoogwaardige interventies
nodig
Daarnaast twee basisvormen van begeleiding: Leerbare doelgroepen en chronisch
kwetsbare doelgroepen: andere vorm van begeleiding nodig
Dagbesteding: toch wel groot verschil 18+ en 18-, qua groepsgrootte bijvoorbeeld 1
codering voor jeugd zou voldoende kunnen zijn, voor 18+ zou een ander codering
nodig zijn (onder andere omdat jeugd ook in het weekend is)

Rode draad:

-

-

Het moet mogelijk zijn om Wmo en jeugd meer vergelijkbaar te maken. Maar voor
jeugd gelden soms andere eisen/ specialisaties wat in tarieven terug gezien moet
worden.
Nazorg: waakvlam is iets waar wij als gemeente naar moeten gaan kijken.

