
 

 

Informatie voor aanbieders voor implementatie van de voorstellen 

Begin 2021 bent u geïnformeerd over twee voorstellen ten aanzien van de volgende 

onderwerpen: 

1. Leemten Segment B 

2. Crisishulp en -opvang 

Deze voorstellen zijn, alvorens zij zijn aangeboden aan de colleges van de Westfriese 

gemeenten, aan de zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor Segment B, aangeboden. 

Waar nodig zijn er aanpassingen gedaan op basis van de input.  

Inmiddels is het besluitvormingstraject van deze voorstellen binnen de Westfriese 

gemeenten afgerond. Dit betekent dat wij over kunnen gaan tot het implementeren van 

deze voorstellen. Hieronder vindt u nadere informatie over de wijzigingen.  

 

Leemten Segment B 

Wat is er veranderd? 

1. Bij de profielen 5 en 10 is een intensiteit G bijgevoegd zoals bij profiel 4 en 6 nu ook 

al het geval is. Aan de aanbieders, die reeds voor de profielen 5 en 10 

gecontracteerd zijn voor het hoogste intensiteitsblok (intensiteit E en F), zal 

intensiteit G worden toegevoegd. Het gaat om de volgende wijziging: 



(3) Ondersteuningsprofielen, zorgbehoefte G 

5 Behoefte aan verminderen problematiek en 

verbeteren van functioneren jeugdige(n); hulp en 

behandeling voor jeugdige; 

 

Productcode Duurzaam 

  Herstel 

€23.342,40 

 

 

 

50D5G 

50H5G 

10 Behoefte aan het oplossen van complexe problematiek 

bij een 0-6-jarige binnen het gezin. 

 

Productcode Duurzaam 

  Herstel 

€23.342,40 

 

 

50D0G 

50H0G 

 

2. Er wordt een dagbehandelingscomponent toegevoegd aan de overeenkomsten 

Segment B. Dit is een component die aanvullend aan een arrangement toegekend 

kan worden. Voor deze vorm(en) van dagbehandeling wordt tot op heden per casus 

vaak een maatwerkovereenkomst/ incidenteel contract afgesloten met één aanbieder 

van de gecontracteerde aanbieders.  

Het gaat om de volgende dagbehandelingscomponent: 

Dagbehandelingscomponen

t 

Doelgroep Doelgroep Doelgroep 

 Naschoolse 

dagbehandeling 

jLVG 

VG Zwaar VG Gedrag 

Tarief € 112,58 € 124,97 € 175,24 

Productcode 41A25 41A26 41A27 

 

Deze beschrijving per doelgroep vindt u in bijlage 1. De lokale toegang van de 

gemeente bepaalt per casus of deze component wordt toegekend.  



Aanbieders die al gecontracteerd zijn voor Segment B kunnen aangeven of zij in 

aanmerking willen komen voor deze component. U kunt dit aangeven door een e-

mail te sturen naar inkoopteamzorg@hoorn.nl. Bij uw e-mail voegt u een 

onderbouwing toe waarom u van mening bent dat u in aanmerking komt voor deze 

component. Deze onderbouwing zal vervolgens worden beoordeeld waarna u een 

reactie zult ontvangen.    

3. De definities voor rijgen en de trajecten ‘herstel’ en ‘duurzaam’ zijn aangescherpt. In 

de praktijk bleek dat er onduidelijkheid was over wanneer er sprake is van een 

hersteltraject en wanneer een duurzaam traject. Voor het rijgen van 

hersteltraject(en) geldt tot op heden dat dit niet mogelijk is. In de praktijk wordt 

rijgen wel met enige regelmaat toegepast. Daarom is de definitie van rijgen nader 

aangescherpt, om rijgen met hersteltrajecten in de praktijk te voorkomen. In bijlage 

2 vindt u deze aangepaste definities. 

 

4. Voor de component Thuisplus geldt, naast de aanscherping van de definitie, dat deze 

ook ingezet mag worden voor duurzame trajecten (voorheen kon dit alleen voor 

hersteltrajecten). Thuisplus mag voor 3 maanden worden ingezet met een uiterste 

verlenging tot maximaal 6 maanden. Verlenging met 3 maanden is mogelijk na 

evaluatie van de eerste drie maanden, waarbij de noodzaak voor langere inzet wordt 

aangetoond. De gemeentelijke toegang bepaalt of de verlenging wordt toegekend.  

 

5. Een veelvoorkomende vraag was ook: wie bepaalt het arrangement bij Jeugd?  

Antwoord hierop is: de gemeente/lokale toegang geeft het zorgprofiel én het 

intensiteitsblok waarbinnen de zorgaanbieder de intensiteit kan kiezen aan. De 

zorgaanbieder geeft de intensiteit binnen dit blok aan. Vervolgens stelt de lokale 

toegang/gemeente het arrangement vast. 

 

Crisishulp en -opvang 

Wat is er veranderd? 

Crisishulp en -opvang worden opgenomen in de overeenkomst Segment B.  

 

mailto:inkoopteamzorg@hoorn.nl


Inzet crisisopvang 

Voor crisisopvang geldt dat er een verblijfscomponent kan worden ingezet.  

Inzet crisishulp 

Voor crisishulp geldt dat er twee componenten: crisis regulier en crisis GGZ zijn. Het gaat 

om de volgende componenten: 

 Crisis Regulier Crisis GGZ 

Tarief € 105,-- per uur 

(€ 1,75 per minuut) 

€ 127,20 per 

uur 

(€ 2,12 per 

minuut) 

Productcode 46C10 46C11 

 

Eisen aan crisishulp en -opvang 

De belangrijkste eisen zijn: 

1. Een crisistraject duurt maximaal 28 kalenderdagen.  

2. De maximaal in te zetten uren voor crisis regulier en crisis GGZ is 10 uur per week. 

3. Per traject worden maximaal 2400 minuten toegewezen (4 weken (28 dagen) X 600 

minuten (10uur per week) 

4. Aanbieders declareren op basis van daadwerkelijke ingezette hulp 

5. Afwijken van deze termijnen is in uitzonderingsgevallen mogelijk en alleen na 

overleg met het lokale team van de gemeente.  

6. Het opstellen van een perspectiefplan voor vervolghulp geschiedt in samenwerking 

met de lokale toegang en het gezin.  

In bijlage 3 vindt u alle eisen die voor deze componenten gelden. 

Welke aanbieders mogen crisishulp leveren? 

Als u crisishulp en -opvang wilt leveren, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen 

naar inkoopteamzorg@hoorn.nl. Voor het leveren van crisishulp- en opvang dient u wel te 

voldoen aan de eisen zoals in bijlage 3 door ons gesteld. 



 

Hoe nu verder? 

Alle wijzigingen zijn verwerkt in het administratieprotocol en in de offerteaanvraag. De 

aangepaste documenten staan ook op de website www.zorginregiowestfriesland.nl. 

 

Voor vragen over deze e-mail en/of wijzigingen kunt u een e-mail sturen naar 

inkoopteamzorg@hoorn.nl  

http://www.zorginregiowestfriesland.nl/
mailto:inkoopteamzorg@hoorn.nl

