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Aanleiding 

In november 2018 is het projectvoorstel doorontwikkeling producten Zelfstandig Leven 
Jeugd vastgesteld. Vervolgens zijn we voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering 
van het project. 
 
Met deze memo willen we u informeren over het proces.  

Voortgang 

Er is een projectgroep geformeerd met deelname van een 18-tal gecontracteerde 
aanbieders en een 6-tal medewerkers toegang/kwaliteit om te komen tot een inhoudelijke 
herformulering van de producten Zelfstandig Leven Jeugd (begeleidingsproducten). 
Binnen dit proces is het principe van ‘vorm volgt inhoud’ gehanteerd. Dat betekent dat er 
eerst gewerkt is aan een nieuwe inhoudelijke beschrijving van de begeleidingsproducten, 
om vervolgens van daaruit tot een bekostigingsmodel en bijbehorende tarieven te komen.  
 
In april 2019 zijn de nieuwe productomschrijvingen opgeleverd. Bijgevoegde versie van de 
nieuwe productomschrijvingen is op 18 april in een werksessie met aanbieders besproken.  
 
Ook is er op 18 april een voorstel voor het bekostigingsmodel en rekensystematiek voor de 
tarieven besproken. Deelnemende aanbieders van het project hebben tot 30 april de tijd 
gekregen om input aan te leveren op de kostencomponenten die gebruikt worden voor de 
berekening van de tarieven.  
 
De input op de kostencomponenten worden op het moment van schrijven van deze memo 
verwerkt. Tegelijkertijd merken we dat we in de knel komen met de planning van dit traject 
en is een voorstel aan het bestuurlijk overleg van de 10 gemeenten gedaan om hier meer 
tijd voor te nemen. Hieronder wordt dit toegelicht.  
 

Opschuiven deadline 

De aanbieders die betrokken zijn bij de doorontwikkeling begeleiding hebben op 18 april 
opnieuw hun complimenten uitgesproken over de zorgvuldigheid en transparantie 
waarmee het proces rondom de doorontwikkeling van de producten en tarieven voor 
begeleiding (en behandeling) binnen onze regio doorlopen wordt. Andersom worden 
complimenten uitgesproken richting de betrokken aanbieders over constructieve en 
ontwikkelingsgerichte houding.  
 
Er is ruim drie maanden uitgetrokken voor de inhoudelijke doorontwikkeling, echter nu lijkt 
er voor de bekostigingssystematiek en de daaruit voortvloeiende tarieven onvoldoende tijd 
genomen te worden. Dit kan ertoe leiden dat er later in de uitvoering/implementatie 



 

opnieuw discussie tussen toegang en aanbieders ontstaat en er op korte termijn opnieuw 
een roep om aanscherping en doorontwikkeling van de producten en tarieven is. 
 
Naast dat we meer tijd hebben om met de aanbieders het proces zorgvuldig af te ronden 
en er hierdoor meer kans is op een duurzame verbetering van de PDC, zijn er nog een 
aantal voordelen te benoemen voor het opschuiven van de deadline.  
 
Voordelen opschuiven: 

- Het inregelen van de nieuwe producten voor begeleiding gaat naar verwachting 
meer tijd kosten. 

- Backoffice heeft meer tijd om alles in systemen te verwerken 
- Er is meer tijd en ruimte om een zorgvuldig afwegingskader en toelichting uit te 

werken. Hierbij kunnen we dan ook de toegangsmedewerkers voorafgaand aan de 
ingangsdatum betrekken en instructies geven. 

- Er ontstaat ruimte om toch nog een keer te zoeken naar mogelijkheden om de 
financiële impact van de aanpassing van de begeleidingsproducten te analyseren.  

 
Al met al, is dit voor ons de reden geweest om voor de aanpassing van de 
begeleidingsproducten meer tijd te nemen. Voor de nieuwe ingangsdatum richten we ons 
nu op 1 oktober 2019.  
 
 

Aangepaste procesplanning 

Het opschuiven van de deadline vraagt ook om een aanpassing van de procesplanning. 
Relevant voor de FOT is dan het besluitvormingsproces. Bij een voorstel aan de FOT voor 
het wijzigen van de contracten, in dit geval het wijzigen van de producten begeleiding en 
bijbehorende tarieven, zijn er twee momenten nodig om het onderwerp in de FOT te 
behandelen. Een eerste moment om het voorstel tot wijziging toe te lichten en te 
publiceren. Vervolgens is er een korte termijn voor reacties vanuit FOT en DOT. Daarna 
volgt een nota van inlichtingen met al dan niet een gewijzigd voorstel, dat ook weer aan de 
FOT toegelicht en vervolgens gepubliceerd moet worden. Daarna is het aan gemeenten 
om de bestuurlijke besluitvorming nog te organiseren. 
 
Uit gaande van 1 oktober 2019 als deadline, is het daarvoor noodzakelijk om eind 
augustus en medio september een FOT te organiseren. In september staat reeds op 19 
september van 14.30 tot 16.30u een FOT gepland. Dat is de eerste volgende FOT na 20 
juni. Omdat er nog een FOT voor het voorstel rondom de begeleidingsproducten nodig is, 
organiseren we op 29 augustus 2019, 14.30 tot 16.30u een extra FOT.  
 


