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1. Inleiding 

Op 1 november 2016 is aan de stuurgroep Transitie Agenda Dommelvallei+ de sturingsvisie voor de 

inkoop Jeugdhulp en Wmo begeleiding toegelicht. Deze sturingsvisie vormt de basis voor het kiezen 

van de nieuwe ‘productendienstencatalogus’ (PDC) en voor een nieuw bekostigingsmodel voor 

Dommelvallei+. De Stuurgroep heeft ingestemd met de sturingsvisie.  

 

De sturingsvisie is op 1 december 2016 ter informatie voorgelegd aan de zorgaanbieders in het 

Fysieke Tafel Overleg (FOT). De leden van het FOT hebben zich positief geuit over deze sturingsvisie. 

Vervolgens is aan de hand van deze sturingsvisie op 16 december 2016, door de leden van de 

Werkgroep PDC, een voorkeursmodel benoemd voor de nieuwe PDC. 

 

Deze memo gaat in op de kernpunten van de sturingsvisie, legt deze punten naast de twee modellen 

voor een PDC en komt vervolgens met een voorstel voor een voorkeursmodel.  

 

2. Achtergrond  

De sturingsvisie bestaat uit meerdere kernpunten die samen een geheel vormen. De kernpunten zijn 

in de vorige stuurgroep toegelicht. Hieronder nog een kort overzicht van de kernpunten: 

- onze inwoner, de mens, staat centraal; 

- de transformatie gaat over de gemeenschap (het gehele sociale domein), de PDC is enkel 

een sturingsmiddel voor de inzet en inkoop van zorg en ondersteuning; 

- de inwoner wordt, wanneer nodig, ondersteund door een regisseur vanuit CMD/PT; 

- heldere definities van de producten of prestaties; 

- heldere rolverdeling; 

- best passende zorg, maatwerk; 

- insteken op monitoring, om zicht te krijgen en in te kunnen gaan op verbetermanagement en 

bijsturing, en; 

- maatwerk in bekostiging. 

 

Deze uitgangspunten zijn in een schema geplaatst, waarin met plussen en minnen aangegeven wordt 

in hoeverre een model hierbij past. Dit schema is op 16 december 2016 met de Werkgroep PDC 

besproken en aan de hand van casussen zijn, samen met zorgaanbieders en de verschillende CMD’s 

en het PlusTeam, de minnen en plussen ingevuld.   

 

3. Voorkeursmodel: model Eindhoven 

De bespreking in de Werkgroep PDC heeft tot het volgende schema geleid: 

   

Voorwaarde Model 

Eindhoven 

Model West-Brabant 

West 

De mens en omgeving centraal + +/- 

CMD/PT als regisseur + - 



Best passende zorg + - 

Maatwerk +/- - 

Heldere definitie product of prestatie + - 

Heldere rolverdeling +/- +/- 

Insteken op monitoring + - 

Maatwerk in bekostiging +/- +/- 

    

Door de werkgroep is geconcludeerd dat beide modellen voor-en nadelen kennen, maar dat model 

Eindhoven het best passend is bij de sturingsvisie. Model Eindhoven zou echter nog op een aantal 

punten bijgeschaafd moeten worden om beter te passen bij de subregio Dommelvallei+ en de 

transformatie die gemeenten en aanbieders voor ogen hebben. De volgende punten zijn hiervoor door 

de werkgroep benoemd: 

- Reële, objectieve tarieven/bekostiging, niet op basis van historie; 

- Heldere definities voor alle zorgvormen, waarbij professionaliteit/vakmanschap wordt 

aangegeven; 

- Het model moet een groei- en leermodel zijn; 

- Evaluatie moet op een structurele wijze ingebed zijn in het proces door middel van brede 

werkgroepen, en; 

- Het model moet een platform bieden voor Toegang en aanbieders om bij elkaar te komen, 

zodat gesproken kan worden over zaken die opvallen en eventuele trends en ontwikkelingen. 

  

We gaan in gesprek met Eindhoven om te kijken in hoeverre deze aanpassingen regionaal mogelijk 

zijn. De Peelgemeenten sluiten graag bij ons aan.  

 

4. Vervolgproces 

Wanneer de FOT akkoord gaat met het voorstel om te kiezen voor model Eindhoven, kan de 

implementatie van het model gestart worden.  

  



Bijlage  

Lijst van producten in model Eindhoven. 

 

Deelovereenkomst Categorie Subcategorie Product 

Ondersteuning 
zelfstandig leven 

Ondersteuning 
zelfstandig leven 

Maatwerk 
arrangementen 

Ondersteuning zelfstandig leven 
outputgericht (licht) 

      
Ondersteuning zelfstandig leven 

outputgericht (midden) 

      
Ondersteuning zelfstandig leven 

outputgericht (zwaar) 

      
Zelfstandig leven 1 (middelzwaar): 

outputgericht 

      
Zelfstandig leven 2 (midden): 

outputgericht 

      
Zelfstandig leven 3 (zwaar): 

outputgericht 

    
hulp bij het 
huishouden HH1 Outputgericht (licht) 

    
 

HH2 Outputgericht (licht) 

  Jeugdhulp 
jeugdhulp 
ambulant 

Jeugdhulp ambulant regulier: 
outputgericht (midden) 

      
Jeugdhulp ambulant regulier: 

outputgericht (zwaar) 

      
Jeugdhulp ambulant specialistisch: 

outputgericht (midden) 

      
Jeugdhulp ambulant specialistisch: 

outputgericht (zwaar) 

      Advies/consult: outputgericht 

  Mobiliteit vervoersdiensten vervoer: inspanningsgericht 

    
 

vervoer: rolstoel 
inspanningsgericht 

Ondersteuning 
Wonen 

ondersteuning 
veilig wonen jeugd 

jeugdhulp verblijf 
(incl. beh) 

Jeugdhulp verblijf (incl. 
behandeling), outputgericht, 
middel 

      

Jeugdhulp verblijf (incl. 
behandeling) outputgericht, 
zwaar 

      Logeren outputgericht 

      Pleegzorg outputgericht middel 

      
Jeugdhulp crisis verblijf 

inspanningsgericht 

      
Jeugdhulp crisis pleegzorg 

inspanningsgericht 

  

Ondersteuning 
zelfstandig wonen 
volwassenen Beschermd wonen 

beschermd wonen outputgericht 
(licht) 



      
Beschermd wonen outputgericht 

(midden) 

      
Beschermd wonen outputgericht 

(zwaar) 

    Opvang Opvang outputgericht (licht) 

      Opvang outputgericht (midden) 

      Opvang outputgericht (zwaar) 

Ondersteuning 
maatschappelijke 
deelname en werk 

Werk, activering 
en dagbesteding Werk Werk (middel) 

 
  Activering Activering (middel) 

 
  Dagbesteding Dagbesteding (middel) 

 

 

Niet alle producten zijn van toepassing op de inkoop door de Dommelvallei+ gemeenten 

 


