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Website landelijke coördinatie sociaal domein (LCSD)
Alle informatie over de landelijke coördinatie sociaal domein wordt ontsloten op deze
webpagina. Hier vindt u raamovereenkomsten, programma’s van eisen van de uitnames,
verantwoordingsinformatie, FAQ’s en de nieuwsbrieven die naar alle gemeentelijke
contactpersonen verstuurd worden.

Terugkoppeling ontwikkelagenda gesprekken ronde oktober/november
In oktober en november heeft de VNG weer met alle landelijke aanbieders een gesprek
gevoerd; dit maal ging het met name over de beleidsinformatie en de ontwikkelagenda.
Onderwerpen zijn geweest: de omzet in de eerste kwartalen, de bijdrage van aanbieders
aan transformatie, de verwijzers en de contacten met gemeentelijke toegang.
Deze keer hebben we voor een groot aantal zorgfuncties gezamenlijke gesprekken
gevoerd met de aanbieders en dat beviel erg goed.
Ons werd duidelijk dat nog niet elke landelijke aanbieder declareert; om die reden hebben
we hen dringend verzocht daarmee zo spoedig mogelijk te beginnen.
De volgende gespreksronde is in april. Sluit vooral aan bij deze gesprekken; wij hebben
ook deze ronde daar erg de meerwaarde van ingezien als u aanschuift! Aanmelden kan
bij lc@vng.nl

Macro analyse beleidsinformatie
In de raamovereenkomsten is afgesproken dat de landelijke aanbieders vier keer per jaar
beleidsinformatie aan de VNG leveren. Deze informatie is bedoeld om volumegroei en
daling te kunnen signaleren. Ook volgen we of de doelen die in de ontwikkelagenda zijn
afgesproken gehaald worden en kijken we in hoeverre de totale omzet binnen de
budgetreservering van 3,76% blijft.
De analyse van het landelijk ingekocht aanbod over Q1 t/m Q3 vindt u hier.

Er zijn geen significante verschillen met Q1 en Q2 zichtbaar, wel is er een daling van
instroom in de maand juli geweest.
Specifieke beleidsinformatie op regioniveau kunt u opvragen via LC@VNG.nl

Bijeenkomsten strategische discussie toekomst LTA na 2017
De VNG houdt in januari/februari regiobijeenkomsten voor gemeenten over de landelijke
raamcontracten jeugd, die de VNG heeft gesloten met landelijke specialistische
aanbieders waarbinnen gemeenten naar gebruik afrekenen (www.vng.nl/functieszorgaanbieders).
De bijeenkomst heeft twee doelen en bestaat daarom uit twee delen. Deel één gaat over
ervaringen van gemeenten met de manier waarop de landelijke raamcontracten op dit
moment functioneren. Het tweede deel van de bijeenkomst gaat over de toekomst van de
landelijke raamcontracten. De huidige raamcontracten lopen tot en met 2017, maar de
VNG wil in 2016 met gemeenten beslissen of, en zo ja op welke manier, de landelijke
raamcontracten worden voortgezet.
Data en locaties
Donderdag 21 januari, 09:30 tot 12:00, Stadhuis Den Bosch, Wolvenhoek 1, Den
Bosch
Donderdag 28 januari, 09:30 tot 12:00, VNG, Nassaulaan 12, Den Haag
Donderdag 4 februari, 09:30 tot 12:00, Stadskantoor, Lubeckplein 2, Zwolle
Aanmelden kan via lc@vng.nl
Vermeld bij uw aanmelding uw naam, functie en indien er specifieke vragen zijn die u
graag besproken wilt hebben, geef dit dan bij de aanmelding aan. Per bijeenkomst kunnen
er maximaal 40 mensen aanwezig zijn.

Blijf wijzigingen contactgegevens doorgeven!
Het is voor de communicatie met aanbieders cruciaal dat wij beschikken over uw juiste
contactgegevens evenals de door u gewenste wijze van declareren, als het digitale
berichtenverkeer nog niet functioneert. Blijft u daarom alstublieft wijzigingen aan ons
doorgeven, zodat wij de aanbieders de juiste informatie verschaffen en daarmee de
informatie zoals MAZ berichten en facturen aan het juiste adres bij uw gemeente
binnenkomt.

Belangrijke informatie voor afsluiten boekjaar
Wij hebben dit memo gestuurd naar de landelijke aanbieders hebben gestuurd om u zo
spoedig mogelijk na 2015 inzicht te geven in de omzet per aanbieder per gemeente die
nog niet gedeclareerd is, maar wel in 2015 is geleverd. Zo spoedig mogelijk na 22 januari
ontvangt u van de VNG dit inzicht per gemeente.

Melding Aanvang Zorg digitaal vanaf 1 januari 2016
Per 1 januari is het technisch mogelijk dat de Melding Aanvang Zorg die in het landelijk
raamcontract is opgenomen door aanbieders als verzoek tot toewijzing wordt verstuurd
via Vecozo en het GGK. Wij zullen aanbieders daar op wijzen.

Nieuwe raamcontracten vanaf 1-1-2016: Bartiméus, Ambulatorium en
AMC
Wij hebben dit jaar aan de VNG-subcommissie Jeugd voorgelegd of wij als VNG nog
eenmaal de mogelijkheid zouden openstellen voor partijen om alsnog een raamcontract af
te sluiten met de VNG. Dit hield verband met een dringend verzoek van de Transitie
Autoriteit Jeugd om nog partijen toe te voegen. De subcommissie ging hiermee akkoord
onder voorwaarde dat de 3,76% die wij aan gemeenten hebben gecommuniceerd als
gemiddeld benodigde ruimte voor de raamcontracten te reserveren van het jeugdbudget,
niet zou stijgen en de partijen bovendien gehouden worden aan een budgetplafond.
Onder deze voorwaarden hebben wij na zorgvuldige selectie uit een tiental partijen de
volgende drie partijen aanvullend gecontracteerd vanaf 1 januari 2016:
AMC, voor academische kinder- en jeugdpsychiatrie en 4 bedden voor
eetstoornissen
Ambulatorium, voor jeugd GGZ bij X-chromosomale stoornissen
Bartiméus Sonneheerdt, voor jeugd-ggz aan blinden en slechtzienden
Binnenkort publiceren we de overeenkomsten en programma’s van eisen op de website.

FPKM verstuurt vanaf 1 januari geen anonieme facturen meer
De FPKM is als landelijke partij gecontracteerd om zowel anoniem als niet anoniem
onderzoek te doen naar letsels die mogelijk duiden op kindermishandeling. Als gemeente
heeft u een BSN nodig om facturen te kunnen betalen en te toetsen of u degene bent die
de rekening zou moeten betalen. Hierdoor ondervindt de FPKM problemen om haar
anonieme dienstverlening te kunnen voortzetten, terwijl dit juist voor hun zorgverlening
cruciaal is om anoniem onderzoek te kunnen doen.
Om die reden hebben de VNG en de FPKM een gesprek gevoerd over deze problematiek
en hebben de oplossing gevonden in het verdisconteren van de anonieme dienstverlening
in de tarieven voor niet anonieme dienstverlening. Dit betekent weliswaar dat de
productprijzen van de FPKM stijgen met 2% (met uitzondering van het product
‘dossieronderzoek (forensisch medische analyse’) maar het betekent vooral dat de
anonieme dienstverlening doorgang kan blijven vinden en dat u als gemeente daar geen
facturen meer voor ontvangt.

Vrouwenopvang ook voor mannen
Aangezien in Nederland ook mannen slachtoffer kunnen zijn van prostitutie of
mensenhandel hebben wij afgesproken met Fier en Kompaan en de Bocht dat zij per
direct het landelijk raamcontract en de uitname voor vrouwenopvang die slachtoffers zijn
van genoemde problematiek, ook voor mannen mogen inzetten.

Indexering tarieven: 0%
Met uitzondering van een paar hieronder genoemde wijzigingen blijven de tarieven in 2015
ook de tarieven in 2016. Er wordt niet geïndexeerd, omdat de voorlopige index in 2015
hoger is dan de index die het kabinet in de meicirculaire heeft gegeven. Dat wordt op
deze manier deels gecorrigeerd.

MTFC heet nu TFCO
De erkende gedragsinterventie MTFC (voor jongeren vanaf 12 jaar) heeft een
naamswijziging ondergaan en heet vanaf nu TFCO. TFCO staat voor Treatment Foster
Care Oregon; inhoudelijk is er niets aan deze interventie gewijzigd.

De Bascule biedt erkende interventie MTFC-p aan
Per 1 januari 2016 is MTFC-p toegevoegd als product voor de Bascule.
MTFC-P is een wetenschappelijk bewezen methode Multi Treatment Foster Care for
preschoolers, voor zeer jonge kinderen van 3 tot 7 jaar met psychiatrische problematiek.
De blootstelling aan een langdurige disfunctionele leefomgeving is juist op deze
kwetsbare groep jonge kinderen van grote invloed. Het risico dat zij emotionele,
ontwikkeling- en/ of gedragsstoornissen ontwikkelen is bijzonder hoog. De kinderen voor
wie het MTFC-p programma bedoeld is, hebben vaak al meerdere misgelopen
pleeggezinplaatsingen achter de rug. Zij worden gedurende 9 maanden tot een jaar bij
opvoedouders geplaatst die zich 24 uur per dag, 7 dagen in de week ontfermen over deze
kinderen. De opvoedouders zijn tevens behandelaar en speciaal opgeleid om deze
kinderen te helpen.
Dit product wordt maximaal 5 tot 10 maal per jaar ingezet. Deze afspraak met de Bascule
geldt niet voor de thuisregio’s die zelf een contract met de Bascule hebben gesloten.
Het afgesproken tarief is inclusief de pleegzorgvergoeding aan ouders.

Nieuw tarievenoverzicht
Het nieuwe tarievenoverzicht vindt u hier, met een paar wijzigingen voor de bestaande
aanbieders en de toevoeging van de aanbieders met wie wij per 1 januari 2016 een
raamcontract hebben afgesloten.

Tarief voor MST is aangepast omdat het oude tarief niet kostendekkend was, terwijl
MST wel heel belangrijk is in de transformatie en geldt voor trajecten die starten in
2016 en 2017;
MTFC-p voor de Bascule is toegevoegd en geldt per 1 januari 2016;
Tarieven van de nieuwe aanbieders per 1-1-16, deze zijn met budgetplafonds en
eindigen net als andere contracten ook op 31-12-2017.
FPKM tarieven zijn gewijzigd vanaf 1 januari 2016, zie bovenstaande toelichting;
Voor Yulius zijn met terugwerkende kracht de verblijfsprestaties B en G toegevoegd
aan de tarievenlijst; wel is met hen een plafond vastgesteld op het aantal
verblijfsprestaties per jaar om het totaal aan gedeclareerd verblijf niet te laten
groeien ;
Toevoegingen Fier (of eventueel Fier en Kompaan eruit omdat het landelijke pot
wordt)

Verantwoording uitnames
Verantwoording over uitnames vindt u op vng.nl/landelijkecoordinatie.
Wij krijgen door het jaar heen verantwoordingsinformatie van partijen die de VNG namens
gemeenten financiert. Alle verantwoordingsinformatie wordt naar ambtelijke en
bestuurlijke overlegtafels verzonden maar uiteraard publiceren we deze informatie ook. U
kunt deze inzien op www.vng.nl/landelijkecoordinatie onder ‘verantwoording aan
gemeenten’. Na de vergadering van de VNG-subcommissie Jeugd op 10 december jl.
wordt in elk geval nieuwe informatie gepubliceerd van alle stichtingen op het jeugdterrein
die de VNG financiert.

De landelijke coördinatiefunctie Sociaal Domein is ingericht om enerzijds de raamovereenkomsten Jeugd en Wmo
te beheren en anderzijds verantwoording af te leggen aan de leden over de collectief gefinancierde taken binnen
het sociaal domein.

afmelden

