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Aanleiding

• Vorig jaar is besloten om de logeeropvang 

(Kortdurend Verblijf) open te stellen per 1 januari 

2017.

• In 2016 heeft een marktconsultatie plaatsgevonden 

met zorgaanbieders. In die consultatie zijn nadere 

criteria opgehaald en aanbieders toegelaten op basis 

van bestaande definities.

• Het proces in 2017 beoogt het volgende:

– Productspecificaties opstellen voor deze zorgvorm. 

– Het doorlopen van een kostprijsonderzoek.



Logeeropvang 2017
Beschrijving

kortdurend verblijf, maximaal vier etmalen per kalendermaand, in een 

beschermende woonomgeving voor kinderen of jongeren. Onder de 

logeeropvang valt de hulp / ondersteuning direct verbonden aan het 

verblijf, het logeerverblijf, het verstrekken van eten en drinken, het 

schoonhouden van de logeerruimte en andere ruimten en roerende 

voorzieningen waarvan het kind / de jongere gebruikmaakt. 

Doelstelling

1. Ontlasten van mantelzorgers (ouders en/of andere familie) 

2. Ontwikkeling cliënt stimuleren.

Huidige aanbieders

’s Heeren Loo, Ambulante Zorg op Maat, Careander, Coöperatie Boer 

& Zorg, Dr. Leo Kannerhuis, Jagerhuis, Lindenhout, Pluryn, Reinaerde, 

Stichting Breder, Stichting Driestroom, Stichting Rooz, Stichting Siza, 

TiCuro, Zideris



Opdracht
De opdracht is voor logeeropvang te komen tot:

1. Productspecificatie
Productspecificatie moet:

- Inhoudelijk duidelijk zijn.

- Gestelde doelen bevatten (als voorbeeld ontlasting mantelzorgers/cliënten en definiëring gewenste 

persoonlijke ontwikkeling).

- Werkbaar zijn voor lokale teams: verwijzende lokale teams moet naar zorgzwaarte problematiek en 

beoogde doelen de juiste diagnose en zorgvorm kunnen indiceren. 

- Werkbaar zijn voor aanbieders; zorgaanbieders moeten weten op basis van welke financieringsgrond ze 

mogen declareren.

- De eisen bevatten die we stellen ten aanzien van bijvoorbeeld fysieke locatie, wijze van opvang, setting 

en nabijheid van de geleverde zorg.

- De eisen bevatten die we stellen ten aanzien van opleidingsniveau en pedagogisch klimaat van 

begeleiders.

2. Kostprijsonderzoek logeeropvang tot uniforme onderbouwde tarief
Het doorlopen van een kostprijsonderzoek op basis van inzet:

- Personeel in relatie tot groepsgrootte;

- Inzet type personeel;

- Inzet Cliëntgebonden tijd.



Product en Proces

Product

De nieuwe productspecificatie (definitie en eisen) en tarief 

wordt verwerkt in nieuwe deelovereenkomst(en)

Procesvoorstel

Aangezien wij in Jeugdhulpregio FoodValley werken op basis 

van Bestuurlijk Aanbesteden zal een specificering van het 

product logeeropvang de formele route moeten doorlopen via 

de adviestafel tot BO (besluitvorming).

Overleg Data Actie

FAT 23 maart 2017 Procesvoorstel + Deelnemers inventarissen

Werkgroepsessies 1 april tot 23 mei ‘17 Uitwerking productspecificatie en 

kostprijsonderzoek tarief

FAT 15 juni 2017 Voorleggen nieuwe criteria en tarief 

Logeeropvang

BO 29 juni 2017 Vaststellen (gewijzigde) deelovereenkomsten

1 juli tot 31 december ‘17 Formaliseren contracten en implementatie

1 januari 2018 Start uitvoering Logeeropvang



Vragen

Wij streven naar een gevarieerde vertegenwoordiging van zorgaanbieders in de werkgroepsessies. Kijkend 

naar de diversiteit van organisaties, variërende schaalgrootte en afvaardiging van bestaande en nieuwe 

aanbieders stellen wij voor om een werkgroep te vormen met:

- Stichting Rooz

- Boer en Zorg

- Stichting Breder

- Jagershuis

1. Willen deze zorgaanbieders in de werkgroepsessies meewerken aan de uitwerking van de 

productspecificatie en kostprijsonderzoek?

2. Zijn er opmerkingen/aandachtspunten m.b.t. het proces(voorstel)?

3. Overige vragen?


