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1 Inleiding 

Voor u ligt de rapportage van de maand maart waarmee wij een eerste beeld krijgen over het 
eerste kwartaal van 2015. De aangeleverde informatie van de zorginstellingen en de WBW 
gemeenten heeft als basis gediend voor deze rapportage. Met behulp van deze rapportage 
trachten we de belangrijkste (financiële) ontwikkelingen binnen de jeugdzorg in kaart te 
brengen. De regionale werkbegroting wordt als financieel startpunt gebruikt. De door de 
regionale werkgroep ‘sturen en verantwoorden’ opgestelde financiële indicatoren worden 
gebruikt om financiële analyses te maken. Deze analyses gebruiken we om tijdige en 
adequaat te anticiperen  op de (financiële) ontwikkelingen.  
 
Voordat we ingaan op de belangrijkste financiële ontwikkelingen over het eerste kwartaal 
willen we benadrukken dat het nu nog te vroeg is harde conclusies te verbinden aan de 
cijfers. Zo is het nog te vroeg om onderscheid te maken tussen zaken die een tijdelijk 
karakter hebben en dingen die structureel van aard zijn. Ook hebben niet alle zorgverleners 
en gemeenten hun gegevens aangeleverd waardoor in sommige gevallen gegevens op basis 
van bepekte informatie is geëxtrapoleerd. Verder is in een aantal gevallen de aangeleverde 
informatie te beperkt om degelijke analyses op te verrichten. Met behulp van bruikbare 
informatie komen we over het eerste kwartaal tot volgende conclusies: 
1) Het zorggebruik bij het Regionale Transitiearrangement (RTA-partners) (40% van het 

totaalbudget: 33 miljoen) wisselend is. Er tekent zich een lijn bij de RTA-partners van 
zorgleveranciers die tegen of over 105% productiewaarde zitten. Dit is het geval bij Juzt 
en Amarant. Bij Juzt ligt het percentage tegen de 105% productiewaarde. Bij Amarant ligt 
de productie circa 4% boven 105% productiewaarde. In het geval van Amarant zal dit na 
uitname Wlz bij ongewijzigde zorgverlening meer dan 105% bedragen, 

2) De Viersprong, GGZ WNB, GGZ Breburg en SDW leveren op dit moment minder tot 
beduidend minder dan de 96% budgetafspraken, 

3) Een aantal zorgaanbieders wijzigingen hebben aangebracht op de reeds aangeleverde 
cijfers van januari en februari In de komende accountgesprekken gaan we hier op en 
zullen hier de volgende rapportage nader over rapporteren. Het Zi2T wordt de lijn 
aangehouden om te werken met gefixeerde gegevens, omdat het effect van rapporteren 
anders verloren gaat.  

4) Zorgverlening door overige aanbieders – naar  huidige inzichten en op basis van 
beperkte informatie – is minder dan het geraamde budget. Op dit moment ligt het 
percentage onder de 50% van het budget. Ten opzichte van de vorige rapportage is dit 
een substantiële daling. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan; daling van 
zorgkosten in maart en het naar beneden bijstellen van de extrapolatie, 

5) De doorverwijzing naar het RTA wisselend is. Er is een aantal gemeenten wat gemiddeld 
genomen meer doorverwijst naar het RTA en er is een aantal gemeenten wat hier onder 
zit. In de rapportage wordt hier nader op ingegaan, 

6) Een aantal gemeenten gemiddeld genomen meer door verwijst naar de overige 
aanbieders terwijl de doorverwijzing naar het RTA nog onder het gemiddelde ligt,  

7) De informatie over PGB gebruik nog onvoldoende is (aanlevering door gemeenten 
onvolledig c.q. niet tijdig). Uit de beperkte informatie maken we op dat het PGB gebruikt 
schommelt tussen 15% en 20% (o.b.v. aantal trajecten). Financieel kan vanwege 
onvoldoende informatie nog geen conclusies aan de geleverde informatie verbonden 
worden, 

8) De zorgprofielen 31, 62, 103 en 134 meer dan gemiddeld voorkomen.
                                                      
1 Zorgprofiel 3: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met ontoereikende opvoedvaardigheden.  

2 Zorgprofiel 6: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren (psychiatrisch en/of somatisch).  

3 Zorgprofiel 10: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden normale intelligentie
. 

4 Zorgprofiel 13: Jeugdigen met een noodzaak tot uithuisplaatsing  
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Totaaloverzicht zorggebruik onderdeel zorg in natura 
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Bergen op Zoom 184 3.713€       72.741€        -  -          79.252         3 9.599€       20.650€      159 7.120€    
Etten-Leur 116 4.060€       165.821€      -  -          481              117 1.847€       -3.772€       16 7.120€    
Halderberge 74 3.949€       -114.624€     -  -          9.924           8 3.525€       -15.186€     64 7.120€    
Moerdijk 110 4.449€       -140.250€     -  -          -8.709          38 1.461€       53.604€      38 7.120€    
Roosendaal 254 4.352€       301.486€      -  -          -9.782          6 2.780€       79.560€      195 7.120€    
Rucphen 58 3.389€       -47.907€       -  -          -29.497        5 1.479€       13.912€      40 7.120€    
Steenbergen 60 3.561€       14.982€        -  -          2.034           1 19.538€     -12.550€     50 7.120€    
Woensdrecht 59 3.055€       21.205€        -  -          -710             0 589€          9.663€        54 7.120€    
Zundert 57 7.483€       -249.067€     -  -          -27.625        36 2.260€       -50.781€     2 7.120€    
Totaal 972 24.387€        15.369         214 95.100€      618
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Bergen op Zoom 19 6.111€       106.761€      76 2.721€    122.989€     212      1.233€    cijfers nog niet stabiel

Etten-Leur 34 7.315€       64.176€        14 1.093€    -10.412€      170      464€       cijfers nog niet stabiel

Halderberge 11 6.978€       -6.671€         24 3.777€    -6.308€        112      816€       cijfers nog niet stabiel

Moerdijk 15 6.345€       11.144€        17 3.106€    62.277€       100      674€       cijfers nog niet stabiel

Roosendaal 39 10.121€     -139.845€     122 3.553€    118.449€     280      855€       cijfers nog niet stabiel

Rucphen 6 3.537€       17.364€        10 2.870€    113.965€     53        628€       cijfers nog niet stabiel

Steenbergen 6 6.072€       -30.917€       25 4.356€    45.307€       93        983€       cijfers nog niet stabiel

Woensdrecht 7 5.881€       -13.078€       16 3.051€    3.043€         67        1.367€    cijfers nog niet stabiel

Zundert 12 7.673€       -53.224€       6 1.165€    -5.818€        50        684€       cijfers nog niet stabiel

Totaal 149 -44.289€       310 443.493€     0 -              1.137   Totaal

Totaal aantallen 1121 310 214 -              1755 3.400€        

* Cijfers op basis van januari en februari 

 */# cijfers obv februari en gemiddelde prijs is indicatief 

** Cijfer van 30 naar 50 geextrapoleerd 

  
 
Met het bovenstaande overzicht trachten we een totaalbeeld te geven van het zorggebruik in 
een overzicht waar we in de rapportage nader op ingaan. In de volgende rapportage willen 
we dit overzicht uitbreiden met de andere onderdelen. 
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2 Advies 

1. Wederom adviseren wij om de rapportage in het juist perspectief te plaatsen waarbij 
wij het nog te vroeg vinden om op basis van de eerste drie maanden en onvolledige 
informatie harde conclusies te trekken. Zeker op het onderdeel overige aanbieders is 
het nog te vroeg om nu al conclusies te trekken. De cijfers op dit onderdeel fluctueren 
behoorlijk. Daarnaast zijn de aannames op dit onderdeel nog niet stabiel.  

2. In de rapportage trachten we waar mogelijk inzicht te geven in de budgetuitputting tot 
nu toe. Bij de RTA-partners doet zich een trend voor waaruit blijkt dat een aantal 
gemeenten duidelijk onderschrijdt of overschrijdt. In de rapportage gaan we hier 
verder op in.  

3. Het eerdere afgegeven advies om naar de RTA-partners die naar huidige inzichten 
nog niet op de 96% van de toegezegde productiewaarde zitten door te verwijzen in 
plaats van de overige aanbieders geldt nog steeds. Op basis van huidige cijfers zijn 
dit GGZ WNB, GGZ Breburg, SDW en in mindere mate De Viersprong.  

4. Hoewel aanlevering van gegevens vanuit de gemeenten beter op gang komt, merken 
we naar aanleiding van de gegevens van maart op dat de aanlevering van informatie 
over het zorggebruik nog sterk achterblijft bij de informatiebehoefte. We benadrukken 
dat het van belang is dat gemeenten hier ons zoveel als mogelijk over informeren. De 
informatie over het zorggebruik in onze regio hebben we binnenkort hard nodig. 
Gemeenten en het Zi2t werken op dit moment aan een inkoopstrategie voor 2016. 
Belangrijke elementen hiervoor zijn het aantal klanten en het soort zorggebruik. 
Enerzijds om de populatie te bepalen en anderzijds om de zorgbehoefte in onze regio 
in beeld te krijgen. We hebben in het kader van de inkoopstrategie een uitvraag 
gedaan bij de RTA-partners. Uit hun reactie verwachten we een antwoord op deze 
vragen te krijgen, omdat er een tegengesteld financieel belang is: de zorgaanbieders 
hebben een omzet- en een winstdoelstelling en de gemeenten hebben te maken met 
oplopende kortingen Het is dus voor de gemeenten vanuit dit perspectief belangrijk 
om het zorggebruik in beeld te hebben. De aantallen bepalen uiteindelijk de prijzen 
waar we straks voor gaan tekenen. Als we deze te laag schatten en wij redeneren 
vanuit het beschikbaar budget dat hebben we er twee manieren last van: de prijzen 
zullen verhoudingsgewijs hoger uitvallen en voor de aantallen waar we niet op 
gerekend hebben, zullen we apart moeten betalen.  

5. Daarnaast hebben we de gegevens nodig voor de regionale werkbegroting 2016. 
Tevens willen we binnenkort rapporteren over het onderdeel verrekenen en 
verzekeren. De uitgaven in het kader van zorgcontinuïteit bij de Pgb’s en de overige 
aanbieders maken deel uit van het beginsel verrekenen en verzekeren. Voor actuele 
informatie omtrent het verloop van de Pgsb’s zijn we sterk afhankelijk van de 
informatieaanlevering door gemeenten. 

6. Tenslotte leidt kwalitatieve (actueel en juist) informatievoorziening tot betere 
rapportages waarmee we gerichter kunnen sturen en de kosten beter kunnen 
beheersen. 
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3 Financiële monitor  

In de regio West Brabant West (WBW) gaat er circa 80,4 miljoen om in de jeugdzorg (begrote cijfers, na uitname €2.770.000,- voor Wet langdurige zorg (Wlz) 

. De onderstaande grafieken geven weer hoe dit budget over de verschillende onderdelen van de jeugdzorg is verdeeld. In deze weergave is de Koraalgroep 

toegevoegd aan het onderdeel RTA. 
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3.1 Vast budget afspraken 
Onder vaste budgetafspraken onderscheiden de volgende peilers: 

- de zeven grote aanbieders (inclusief innovatievergoeding),  

- het terrein van veiligheid, 

- de jeugdzorg plus en  

- de boven regionale en de landelijke arrangementen.  

 

De afspraken met de zeven grote aanbieders beslaan een budget van circa € 33 miljoen (na uitname wlz en toevoeging Koraalgroep). De andere vaste 

budgetafspraken  bedragen circa twaalf miljoen. De omvang vaste budgetafspraken vertegenwoordigt een waarde  van 45 miljoen wat overeenkomt met een 

klein 60% van het regionale budget. 

 

3.2 Uitgaven RTA partners 
Aan de groep grote aanbieders (RTA-partners) is de Koraalgroep toegevoegd aan de groep RTA. Het bedrag wat met de overeenkomst is gemoeid, is  

€ 1.385.000,-. De dekking voor aansluiting van Koraal Groep als RTA partner wordt gevonden in het budget voor de overige jeugdzorgaanbieders met een 

raamovereenkomst en is daarmee geen extra last voor de regio. Voor het overeengekomen bedrag levert De Koraalgroep zorg met een productiewaarde tot 

105% (= € 1.454.277,30). Wanneer de Koraal Groep de 105% overstijgt factureert de organisatie tegen de in de overeenkomst van alle RTA partners 

geldende tarieven.  

 

Medio april heeft het ministerie bekend gemaakt hoe groot de uitname Wlz is. Voor de regio WBW betekent dit dat de Rijksinkomsten met ongeveer €2,8 
miljoen naar beneden worden bijgesteld. Hier staat tegenover dat de voorziening niet door de gemeenten verstrekt zal worden. Verwacht wordt dat deze 

uitname voornamelijk gekort zal worden op het budget van het RTA (SDW en Amarant). SDW heeft een eerste indicatie gegeven van de omvang van het 

bedrag wat bij hen met de Wlz is gemoeid. Volgens hen gaat er bij hen circa €1,3 miljoen om in de Wlz. In de analyse is dit meegenomen. Het resterende deel 

zal vooral betrekking hebben op klanten van de Amarantgroep. 

  

Het Zi²T heeft de RTA-partners gevraagd om inzicht te geven in de hoeveelheid onderhanden werk en dit te vertalen naar benodigde budgetten voor dit jaar. 

Op basis hiervan ontstaat inzicht in de verhouding tussen begroting en de geprognosticeerde uitgaven op basis van werkelijke cliënt gegevens. In de 

grafieken is de lineaire lijn opgenomen die de betaling aan de betreffende zorgaanbieder weergeeft (96%) en de lineaire lijn die de 105% weergeeft die 

daarvoor theoretisch maximaal geleverd dient te worden. Tevens is de daadwerkelijk geleverde zorg opgenomen. 
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3.2.1 Juzt 

Verloop uitgaven  

 

 

1. De totale budgetgarantie in de WBW regio 
bedraagt 14.931.000, -. De productie van 105% 
vertegenwoordigt een waarde van €16.331.000, -. 
Maandelijks komt de 105% productie overeen 
met een bedrag van €1.360.000, -  
(budgettoezegging: € 1.244.000). In het eerste 
kwartaal kwam de productie op ruim € 4 miljoen, 
net onder 105% productiewaarde. 

2. Afgezet tegen de budgetten uit de regionale 
werkbegroting geeft het verloop bij Juzt op 
gemeenteniveau het volgende weer: 

a. Gemeente Halderberge, Rucphen en 
Zundert geven beduidend meer dan 
105% van de toegezegde 
productiewaarde uit.  

b. Gemeente Steenbergen geeft in lijn met 
het budget en net iets minder dan de 
105% productiewaarde. 

c. Bergen op Zoom, Etten-Leur, 
Roosendaal en Woensdrecht geven 
relatief gezien minder dan de 96% 
budgettoezegging. 

3. Opvallend zijn de uitgaven bij de gemeente 
Halderberge, Rucphen en Zundert. De uitgaven 
bij deze gemeenten bedragen meer dan 130% 
t.o.v. 105% toegezegd productiewaarde. Vooral 
gemeente Zundert zit nu al op circa 60% van de 
105% toegezegde productiewaarde op jaarbasis. 

Een aantal kanttekeningen die bij de bovenstaande 
uiteenzetting gemaakt moet worden, is:  dat we met Juzt in gesprek zijn om de signalen 

over wachtlijsten te kwalificeren en te 
kwantificeren  (aantallen en financieel),  dat we met Juzt in gesprek gaan over de 
toegepaste tarieven,  dat we Juzt om uitleg gaan vragen over de 
substantiële bijstelling voor de eerste twee 
maanden, welke wij buiten deze rapportage 
hebben gehouden. 

4. Juzt heeft op dit moment  972 cliënten in 
behandeling. Roosendaal is met 254 cliënten de 
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Zorggebruik 

 

 
Met was wordt bedoeld: wat de aantallen waren bij de vorige opgave. 

grootste afnemer. Het aantal trajecten (geopende 
dbc’s) bedraagt 1581. Het aantal cliënten met 
meerdere trajecten (o.b.v. oude dbc’s!) is 360 
(ruim 1/3). Meest voorkomend is een cliënt met 
twee trajecten (dbc’s): 60%. In twee gevallen 
hebben cliënten een zorgverlening bestaande uit 
8 dbc’s (trajecten). 

5. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat Juzt de 
stap naar het rapporteren o.b.v. de zorgprofielen 
aan het maken is. In 30% van de behandelingen 
is men nog niet in staat geweest er een 
zorgprofiel aan te hangen. Daar waar de 
zorgprofielen wel gekoppeld zijn aan de 
behandeling blijkt dat: 

a) Zorgprofielen
5
 13 en 3 het meest voor 

komen, respectievelijk 22% en 15%. 
b) De zorgkosten zijn het hoogst in het 

zorgprofiel 13. 
6. De kosten per cliënt per gemeente varieert van  

€ 3.100,- tot €7.500,-. Bij de meeste gemeenten 
schommelt de prijs tussen €3.100,- en € 4.400,-. 
Uitzondering hierop is de gemeente Zundert met 
een gemiddelde prijs per cliënt van €7.500,-.    

                                                      
5
 13. Jeugdige met noodzaak tot uithuisplaatsing en 03. jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met ontoereikende opvoedvaardigheden 
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3.2.2 SDW  

Verloop uitgaven  

 

 

1. Met SDW is een overeenkomst gesloten voor  
€ 7.044.000, -. Dit budget wordt naar alle 
waarschijnlijkheid met circa €1,36

 miljoen naar 
beneden bijgesteld in verband met de 
uitname voor  Wlz. Dit maakt dat het herziene 
lumpsumbudget uitkomt op circa € 
5.750.000,- (daling van bijna 19%). De 
tegenprestatie van 105% vertegenwoordigt 
een bedrag van  
€ 6.280.000,-. Maandelijks vertegenwoordigt 
105% een waarde van  € 523.000, - 
(budgettoezegging:  € 479.000, -).  

2. De productie bedroeg in het eerste kwartaal 
gemiddeld  €330.000,- per maand. De 
productie van maart is t.o.v. de eerste twee 
maanden met ongeveer 30% toegenomen. 

3. Na correctie voorlopige uitname Wlz  
bedraagt de onderproductie circa 30 % t.o.v. 
96% budgetgarantie. M.u.v. Etten-Leur, 
Halderberge en Zundert ligt de zorgverlening 
bij SDW  bij de andere WBW-gemeente onder 
de 96% budgetafspraak. Rekening houdend 
met een mogelijke overproductie bij 
Amarant, bevelen wij aan om in de 
toewijzing hier rekening mee te houden. 

4. SDW heeft op dit moment  310  cliënten. Met 
122 cliënten is gemeente Roosendaal de 
grootste afnemer. Opvallend is dat de kosten 
per cliënt bij de gemeente Etten-Leur en 
Zundert ver onder het gemiddelde ligt. Per 
cliënt liggen de kosten op ongeveer € 2.900,-. 
Bij deze twee gemeenten liggen de kosten 
per cliënt op circa €1.100,-. Bij de gemeente 
Halderberge, Roosendaal en Steenbergen ligt 
deze weer ver boven het gemiddeld 
(variërend tussen €3.600,- tot €4.400,-). Dit 
kan erop duiden dat er vanuit deze 
gemeenten alleen “de zwaardere gevallen” 

                                                      
6
 Eerste indicatie vanuit SDW. In overleg met het zorgkantoor vindt er nog afstemming plaats waarna het bedrag definitief wordt.  
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Zorggebruik 

 

 

worden doorverwezen naar SDW. Een ander 
argument (signaal uit het accountgesprek) is 
dat doorverwijzing per gemeenten erg 
wisselend is. Zo zijn er gemeenten die sneller 
doorverwijzen en er zijn gemeenten die eerst 
eea via de toegang doen voordat ze overgaan 
tot doorverwijzing. 

5. In totaal zijn er 512 trajecten (dbc’s) gestart. 
6. Het aantal cliënten met meerdere dbc’s 

bedraagt 129: 2 dbc’s: 72 keer, 3 dbc’s: 45 
keer, 4 dbc’s:8   keer en 5 dbc’s: 4 keer. Van 
de 14 zorgprofielen wordt het zorgprofiel 10

7
  

het meest afgenomen (40%). Relatief gezien 
zijn de uitgaven in zorgprofiel 8 het duurste: 
aandeel in aantal is 20% en in geld uitgedrukt 
komt het percentage uit op 30. 

Twee kanttekeningen die bij de bovenstaande 
uiteenzetting gemaakt moet worden, zijn:  De budgetten als gevolg van definitieve 

uitname Wlz en de verdeling ervan kan 
wijzigen.  dat we SDW om uitleg gaan vragen over de 
bijstelling voor de eerste twee maanden, 
welke wij buiten deze rapportage hebben 
gehouden. 

 
 

 

                                                      
7 Zorgprofiel 10: Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden normale intelligentie  
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3.2.3 GGZ WNB  

Verloop uitgaven 
De aangeleverde informatie is nog niet voldoende om degelijke analyses op te maken. Voor maart is GGZ WNB niet is staat geweest om tijdig de 
opgevraagde gegevens aan te leveren. Voor deze rapportage baseren we onze analyse op de gegevens van februari en het accountgesprek wat we onlangs 
met GGZ WNB hebben gehad. Uit dit gesprek blijkt dat de aantallen iets zullen wijzigen t.o.v. de eerste twee maanden.  Met betrekking tot omzet is de 
verwachting dat men nog steeds in lijn is met de eerdere opgave. GGZ WNB verwacht o.b.v. het aantal cliënten op een productievolume van 88% uit te 
komen. Dit komt overeen met een productiewaarde van € 4.400.000, -. Dit is circa €850.000, - minder dan de toegezegde maximale productie van 105% 
(5.250.000, -). 
 
Zorggebruik 

 

 

 

1. Uit de regio WBW zijn er 618 klanten in 
behandeling. 

2. Gemeente Roosendaal is met195 
cliënten (32%) de grootste afnemer. 

3. Gemeente Zundert is met twee cliënten 
de kleinste afnemer bij GGZ WNB. 

4. Zorgprofiel 6 wordt het meest afgenomen 
(79%) en zorgprofiel 14 het minst (1%). 

5. Van 618 cliënten hebben 61 cliënten 2 of 
meerder zorgprofielen. 

6. In een geval is er sprake 3 zorgprofielen 
tegelijk. 
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3.2.4 De Viersprong 

 

 

 

De vaste budgetafspraak bedraagt  
€ 1.228.000,-. Tegenover deze vergoeding 
heeft de viersprong een toezegging gedaan 
dat zij tot 105% productie zullen leveren. 
Financieel komt dit overeen met een 
productiewaarde van € 1.289.000,-. 
Maandelijks komt de 96% budgetafspraak 
overeen met €102.000,- (105% is € 
112.000,-). 
 
De productie in het eerste kwartaal ligt iets 
onder de 96% budgetafspraak. 
 
Op gemeenteniveau blijkt dat:  Gemeente Bergen op Zoom en 

Halderberge relatief gezien veel 
minder uitgeven dan het 
overeengekomen budget,  de meeste gemeenten net iets 
meer of minder dan 105% 
productiewaarde uitgeven.  Gemeente Zundert, Rucphen en 
Moerdijk relatief gezien veel meer 
dan de 105% productiewaarde 
uitgeven.  

De zorgvormen die het meest voorkomen 
zijn: 
000131: Aandachtstekort - en gedrag - 
vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 
(20%), 
000031: Aandachtstekort - en gedrag - 
vanaf 3000 tot en met 5999 minuten (15%), 
000030: Aandachtstekort - en gedrag - 
vanaf 1800 tot en met 2999 minuten (13%). 
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3.2.5 GGZ Breburg 

Verloop uitgaven  

 

 

1. Met GGZ Breburg is een budgetafspraak 
van € 2.197.000,- overeengekomen. 
Maandelijks komt dit overeen met een 
bedrag van €183.000,-.  

2. De omvang van de productie in het eerste 
kwartaal komt overeen met een waarde van 
€ 454.000, - (83%). De maandelijkse 
productie ligt op ongeveer € 151.000,-.  De 
productie vanaf januari kent een dalende 
lijn van €164.000,- naar €137.000,- (of wel 
een daling van 17% vanaf januari). 

3. Als de totale productie over het eerste 
kwartaal zich voortzet dan komt de totale 
productie uit op circa €1.800.000, - . Dit 
komt overeen met 83% van de 96% 
budgettoezegging. Met andere woorden de 
onbenutte productie komt hiermee uit op 
circa € 400.000,- 

4. Grootste afnemer van GGZ Breburg is de 
gemeente Etten Leur, gevolg door de 
gemeente Zundert. Beiden zijn goed voor 
65% van de realisatie in het eerste 
kwartaal. 

5. Relatief gezien geven gemeente 
Halderberge, Steenbergen en Zundert 
meer dan 105% productiewaarde. De 
productie bij de gemeente Roosendaal blijft 
met 17% van het budget sterk achter.  

6. In maart heeft Breburg 200 cliënten uit 
WBW. Vanaf januari zijn er 14 cliënten 
uitgestroomd. In het eerste kwartaal zijn er 
226 DBC’s geopend, inmiddels zijn er 45 
ervan gesloten.75% van de 
productiewaarde is ambulant. De rest is 
klinisch. 
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3.2.6 Amarant 

Verloop uitgaven 

 

 

 
1. Met Amarant is een budgetafspraak gemaakt 

van € 3.949.000,- (96%).Tegenover de 
bovenstaande budgetafspraak staat een 
productie van 105% wat gelijk is aan € 
4.312.000,-. Een kanttekening die gemaakt moet 
worden bij de bovenstaande punten is dat de 
bedragen in verband met Uitname voor Wlz 
gaan wijzigen.  We hebben Amarant gevraagd 
om dit in beeld te brengen en we streven ernaar 
om dit bij de volgende rapportage mee te 
kunnen nemen in de analyse. 

2. De productie in het eerste kwartaal komt uit op 
ruim € 1,12 miljoen. Dit is circa 4% meer dan de 
105% productiewaarde.   

3. Het verloop van het zorggebruik uit WBW is 
wisselend en schetst het volgende beeld weer: 

a. Gemeenten die binnen het budget 
blijven: Bergen op Zoom, Etten-Leur en 
Rucphen. Totale voordeel €200.000,-, 

b. Gemeenten die meer dan 105%, maar 
minder dan 150% van het budget 
(Moerdijk en Halderberge). 

c. Gemeenten die boven de 150% van het 
budget zitten: Roosendaal en 
Woensdrecht, 

d. Gemeenten die meer dan de helft of 
geheel hun jaarbudget hebben benut  
(Steenbergen en Zundert).  

Twee kanttekeningen die bij de bovenstaande 
uiteenzetting gemaakt moet worden, zijn:  De budgetten als gevolg van uitname zal 

wijzigen.  dat we om uitleg gaan vragen over de bijstelling 
voor de eerste twee maanden, welke wij buiten 
deze rapportage hebben gehouden. 
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Zorggebruik 

 
‘* aantal was: is gecorrigeerd. 

4. Amarant heeft 149 cliënten in behandeling uit 
WBW. Het aantal behandeltrajecten bedroeg 
259. Zorgtypes: H325 Behandeling basis JLVG, 
H896 Vervoer dagbesteding extramuraal kind en 
H334 Behandeling IOG (j)lvg zijn het meest 
voorkomende zorgvormen. Relatief gezien zijn 
de kosten het hoogst in de zorgvorm: (Z533) Per 
dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB (aandeel in het 
aantal trajecten is 7%, aandeel in de kosten is 
31%). 

5. Gemeente Roosendaal is op basis van het 
aantal klanten de grootste afnemers (ook 
financieel).Gemeente Rucphen en Steenbergen 
nemen tot nu toe met 6 cliënten het minst af bij 
Amarant. 

6. Het aantal gestarte zorgtrajecten is 259 
trajecten. Het aantal cliënten met meerdere 
trajecten bedraagt 41. Meest voorkomend aantal 
trajecten is 2 trajecten. Hoogst aantal traject bij 
een en dezelfde cliënt is 4 trajecten. 

7. Gemiddelde kostprijs per cliënt bedraagt € 
7.500,- (laagste is € 3.500,-, gemeente Rucphen 
en de hoogste is gemeente Roosendaal met 
€10.100,- per cliënt).  
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3.2.7 Koraalgroep 

Bestuurlijk is inmiddels afgesproken de Koraalgroep wordt toegevoegd aan het RTA. Dit is ter bekrachtiging aan de individuele colleges van de negen 
gemeenten voorgelegd. Het voordeel hiervan is dat het niche-karakter waarin de Koraalgroep zich begeeft een goede aanvulling is, het expertteam versterkt 
wordt en de Koraalgroep in het reguliere contractmanagement wordt meegenomen. 
 
De kwantitatieve rapportage van de Koraalgroep is nog niet op gang gekomen; deze zal in de volgende rapportage worden verwerkt. 
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3.3 Veiligheid 
Onder veiligheid hebben scharen we in deze rapportage de onderdelen  AMHK en José Drang. Met 

de zorgverleners van deze zorgtypes zijn vast budgetafspraken gemaakt. De omvang van alle 

afspraken bedraagt circa € 2.305.000,-
8
. 

 

3.3.1 AMHK (€1.605.000) 
Per 1 januari zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling (AMK) samengegaan. De naam van het gecombineerde meldpunt wordt 'Veilig 
Thuis'. Door de fusie wordt de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak 
van kindermishandeling geïntegreerd. Voor het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling is overeengekomen dat de regio West Brabant West voor € 1.605.000,- bijdraagt 
in de kosten.  
 
Het AMHK heeft beperkte informatie aangeleverd waaruit het volgende geconcludeerd kan worden: 

- het aantal cases wat behandeld is meer dan begroot, 
- de kosten tot nu in lijn zijn met de begroting, 
- op basis van bovenstaande lijkt dus het AMHK vanuit kostenoogpunt effectiever is dan vooraf 

werd verwacht. 
 

3.3.2 José Drang (€700.000,-) 
Jeugd Opvoeden in/en Safety Expert. Als de veiligheid en of ontwikkeling van een kind wordt bedreigd 
komt JOSE in beeld. JOSE heeft de mogelijkheid om Drang- en Dwangmaatregelen in te zetten. Op 
dit moment zijn we in gesprek met Bureau Jeugdzorg over het aantal plekken wat zij in behandeling 
verwachten te nemen uit de regio WBW. In de werkbegroting is uitgegaan van circa 250 plaatsen. Op 
basis van huidige inzichten blijkt dat dit aantal aan de hoge kant is en dat het aanzienlijk neerwaarts 
bijgesteld zal moeten worden. Financieel betekent dit dat het huidige budget van €700.000,- bijgesteld 
kan worden naar €300.000,-.  
 

3.4 Jeugdzorg plus (€2.925.000,-) 
In het kader van de jeugdzorg plus is begin maart gestart met het opvragen van gegevens. Uit 

hetgeen wij ontvangen hebben blijkt dat uit de regio WBW 15 cliënten een jeugdzorg plus traject 

doorlopen bij Almata en bij Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB) is een cliënt voor gelijksoortig traject 

aangemeld. Van de andere instellingen hebben we nog geen informatie ontvangen. 

 

 
                                                      
8
 In dit bedrag wordt voor José Drang gerekend met €700.000,-. Waarschijnlijk zal dit bedrag uiteindelijk lager uitvallen en 

uitkomen op circa €300.000, -. 
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3.5 Gecertificeerde instellingen (GI) en LWI (Landelijk werkende 

instellingen, reclassering) (€6.786.000,-) 
Aangezien we de gesprekken over aanleveren van gegevens begin maart zijn gestart en omdat er in 

sommige gevallen een afspraak gemaakt is gemaakt om per kwartaal te rapporteren, was niet voor 

iedereen mogelijk tijdig gegevens aan te leveren. Voor april hebben De William Schrikker Groep en 

het Leger des Heils hun opgave gedaan. We streven ernaar om in de volgende rapportage dit 

onderdeel volledig te maken. 

 

3.5.1 William Schrikker Groep (WSG) 

De William Schrikker Groep (WSG) is een instelling die zich bezighoudt met 

jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. De WSG richt zich op kinderen met een 

beperking of chronische ziekte, maar ook op kinderen van ouders met een beperking. In geval dat in 

een gezinssituatie ernstige opvoedingsproblemen ontstaan wordt hulp, advies en ondersteuning 

aangeboden. 

Uitgaven per gemeente 

 
Ondertoezichtstelling (OTS) en  CRIEM staat voor Criminaliteit in Relatie tot Integratie van Etnische Minderheden. 

 

De uitgaven op totaalniveau (alle onderdelen, alle gemeenten) zijn in lijn met de ramingen (een 
minimaal overschot van € 60.000 op een begroting van 1,6 miljoen). Dit overschot wordt vooral 
veroorzaakt door de onderschrijding bij de gemeenten Bergen op Zoom en Halderberge (€170.000,). 
Ook de gemeente Moerdijk heeft tot nu toe een voordelig saldo. De andere WBW-gemeente komen 
o.b.v. huidige cijfers op een tekort uit. Als de cijfers zich in deze lijn voortzetten, is de grootste 
overschrijding toe te schrijven aan de gemeente Zundert (€45.000,-; bijna twee keer zoveel als het 
geraamde budget). 
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Gedragsbeïnvloedende Maatregel (GBM) 

 
 
Verloop aantal trajecten JB/JR 
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OTS korter dan jaar = twee keer zoveel als geraamd (raming 26, realisatie 50. Tarief 9101). M.u.v. 
gemeenten Halderberge en Woensdrecht is bij de WBW een overschrijding op dit onderdeel. Als de 
lijn zich zo voortzet dan zal de overschrijding op dit onderdeel circa €170.000,- bedragen. Gemeente 
Roosendaal heeft met ca. € 100.000,- overschrijding het grootste aandeel hierin. 
 
Op het onderdeel OTS langer dan een jaar is naar verwachting een onderschrijding van ca. € 
140.000,-. De rest van het overschot is toe te schrijven aan de andere onderdelen. 
 
 
 
 

3.5.2 Bureau Jeugdzorg 

Voor deze rapportage is niet gelukt om gegevens aan te leveren. Het streven is om bij de volgende 
rapportage te rapporteren over dit onderdeel.  
 

3.5.3 Overige 

 
Leger des Heils 

 

 
 

3.6 Landelijk arrangement (€3.039.000,-) 
Met betrekking tot dit onderdeel proberen we een modus te vinden hoe we over de meest bruikbare 

informatie kunnen beschikken. In beginsel zetten we in op de gegevensaanlevering vanuit de 

deelnemende gemeenten, omdat we uit de signalen die we hierover krijgen niet overtuigd zijn dat 
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VNG (als inkoper) op korte termijn in staat is om gegevens hierover aan te leveren. We streven ernaar 

om in de rapportage van april hierover te rapporteren. Uit de gegevens die wij van De Viersprong 

ontvingen blijkt dat zij over de periode tot en met maart voor meer €180.000,- aan zorg op dit 

onderdeel hebben verleend. Via het kanaal van de overige aanbieders hebben we een opgave van € 
16.000.-. Deze opgave is niet volledig, omdat niet alle aanbieders een opgave hierover hebben 

gedaan. 

 

3.7 Persoonsgebonden budget (Pgb) 

 
Voor dit onderdeel is de analyse sterk afhankelijk van gegevensaanlevering door de deelnemende 
gemeenten. Idealiter zouden de beschikkingen en de daarbij behorende verplichtingen een beeld 
moeten kunnen geven over de omvang van het Pgb. De informatie die we tot nu toe hierover hebben 
ontvangen, is nog te beperkt  om een goede financiële weergave van besteding van het Pgb te 
maken. Uit de aangeleverd gegevens blijkt dat:  het aantal cliënten dat gebruik maakt van het Pgb varieert van 15% tot 20%. Deze verhouding 

lag in de vorige rapportage hoger (13% tussen 29%). Een verklaring hiervoor is dat de 
gegevensverwerking omtrent zorg in natura uitgebreid is waardoor een beter beeld ontstaat in 
de verhouding tussen Pgb en zorg in natura. Als de kosten van de Pgb’s verhoudingsgewijs 
(per cliënt) lager liggen dan de kosten bij zorg in natura dat kan op basis van deze beperkte 
cijfers voorzichtig geconcludeerd worden dat het budget toereikend is. Het budget voor het 
onderdeel Pgb bedraagt circa € 15,6 miljoen. Dit komt overeen met 19% van het totale 
budget.  de uitgaven Pgb vooral gebaseerd worden op maandelijks, tweemaandelijks cq kwartaal 
voorschotten van het geraamde PGB-budget. Gemeenten hebben een zekere mate van 
vrijheid om zelf de hoogte van het tarief voor het pgb te bepalen. Hierbij krijgen de gemeente 
ook ruimte om indien gewenst te kiezen voor differentiatie binnen de tarieven. Wel wordt van 
gemeenten verwacht dat zij in de verordening vastleggen hoe zij de tarieven voor het Pgb 
bepalen.  
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3.8 Vrijgevestigden (overige aanbieders) 
Circa 150 vrijgevestigde hebben zich als zorgaanbieders gemeld. Voor deze rapportage hebben er  35 tijdig gereageerd. Van hen heeft een 30 tal zorg 

verleend. Op basis van huidige inzichten verwachten we dat er ongeveer een vijftigtal overige aanbieders daadwerkelijk zorg zal gaan verlenen. Dit aantal is 

ten opzichte van de vorige rapportage naar beneden bijgesteld (was 75). Als we de ontvangen gegevens extrapoleren naar het totaal van vijftig aanbieders 

krijgen we het volgende beeld 

 

Verloop uitgaven 

 
Rode lijn is gebaseerd op opgave van 30 zorgleveranciers. Groene lijn geextrapoleerd naar het totaal aantal 
verwachte zorgleveranciers van 50. 

1. Op basis van extrapolatie blijkt dat de 
uitgaven in het eerste kwartaal naar 
verwachting ruim binnen het budget 
blijven. Ten opzicht van vorige 
rapportage  tekent zich een beter beeld 
van het aantal zorgverleners wat zich 
heeft aangemeld en ook daadwerkelijk 
zorg verleent cq zal verlenen in onze 
regio. In de vorige rapportage gingen 
we ervan uit dat van de 150 
aanmeldingen er ongeveer de helft zorg 
zal verlenen. In het eerste kwartaal 
hebben 30 zorgleveranciers hun 
gegevens aangeleverd.  

2. Ondanks dat we o.b.v. deze prille cijfers 
ruim binnen het budget blijven 
adviseren wij om bij de doorverwijzing 
naar de overige aanbieders het verloop 
bij de RTA-partners in oogschouw te 
nemen. Zeker bij de RTA-partners die 
op dit moment beduidend onder de 
105%-productie zitten. Naar huidige 
inzichten zijn dit GGZ WNB, SDW, GGZ 
Breburg en in mindere mate De 
Viersprong.  

3. Zoals gezegd op totaal geven de WBW 
gemeenten tot nu toe veel minder uit 
dan het budget. Deze ontwikkeling doet 
zich voor bij alle gemeenten. Ten 
opzichte van de vorige rapportage zien 
we dat de uitgaven in maart met circa € 
157.000,- dalen (daling van circa 40%). 
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Zorgverbuik 

 

Ook het naar beneden bijstellen van de 
extrapolatie zorgt ervoor dat de 
verwachte uitgaven veel lager uitvallen.   

4. 30 zorgleveranciers hebben 682 

cliënten uit de regio WBW in 

behandeling. In totaal zijn er 794 

trajecten (behandelingen) gestart. Als 

we deze lijn doortrekken naar 50 

zorgaanbieders dan komt het aantal 

uit op 1137 cliënten (aantal 

behandelingen 1323). Doordat we de 

extrapolatie hebben aangescherpt 

kunnen de aantallen beter geschat 

worden. Gemeente Roosendaal heeft 

met 25% de meeste klanten. 

5. Zorgprofiel 6
9
 is veruit het meest 

gebruikte zorgprofiel (in aantallen en 
in geld). Omdat Sommige aanbieders 
bij het zorggebruik geen opgave 
hebben gedaan, is het niet 
uitgesloten dat dit percentage in 
werkelijkheid hoger ligt. Ook hebben 
sommige aanbieders gerapporteerd 
o.b.v. de DBC’s systematiek.  

   

                                                      
9
 Zorgprofiel 6: Jeugdigen met ontwikkelings en gedragsproblemen door kindfactoren (psychiatrisch en/of somatisch)  
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3.9 Verrekenen en verzekeren 
 Het verrekenen en verzekeren is een vorm van solidariteit voor beperking van de financiële risico’s 
voor de gemeenten in West-Brabant West waarbij wel ingezet wordt om de prikkel voor de individuele 

gemeente om de beïnvloedbare kosten van de jeugdzorg zoveel mogelijk te beperken. De vaste 

regionale kosten en de openeinderegelingen met onbeïnvloedbaar risico, worden door de gemeenten 

gezamenlijk bekostigd. Voor afwijkingen van meer dan 10% kan aanspraak worden gedaan op 

financiële bijstand uit de regio. De negen gemeenten dragen gezamenlijk de kosten boven deze 10% 

naar rato van het aantal jeugdigen. De kosten die door de gemeenten wel beïnvloedbaar zijn worden 

afgerekend per gemeente. De afspraak geldt voor één jaar. In september 2015 wordt de afspraak 

geëvalueerd ten behoeve van een afspraak voor 2016. Tussentijds zal het Zi2t over dit onderdeel 

rapporteren. Aangezien de cijfers nog niet stabiel zijn, is nog te vroeg om op dit onderdeel een 

degelijke analyse te verrichten. We zetten in om hier vanaf juni mee te starten en gaan ervan uit dat 

de informatie hierover pas na het tweede kwartaal kwalitatiever wordt. Een element dat samenhangt 

met het verrekenen en verzekeren is zorgcontinuïteit door middel van het Pgb en zorgcontinuïteit door 

overige zorgaanbieders. Volledige en kwalitatieve gegevensaanlevering door gemeenten over deze 

onderdelen is dus cruciaal. 

 
 

3.10 Rijksinkomsten 
In december 2014 is de Wet langdurige zorg (Wlz) vastgesteld door de Eerste Kamer. Met vaststelling 

van de wet is ook het grijs gebied tussen de Jeugdwet en Wlz verkleind. Een aantal, dat betrekking 

heeft op jeugd was oorspronkelijk middels de Jeugdwet als taak aan de gemeenten toebedeeld, maar 

wordt alsnog aan de Wlz toegevoegd. Dit betekent dat het budget dat hiermee gemoeid is ook 

overgaat van de Jeugdwet naar de Wlz. Er zal daarom een uitname plaatsvinden uit de in de 

meicirculaire toegezegde Jeugdbudgetten. Voor de regio WBW gaat het een bedrag van circa € 2.8 

miljoen. De twee RTA partners die deze vormen van zorg aanbieden, Amarant en SDW, zijn inmiddels 

op hoogte gesteld van deze uitname en inmiddels heeft SDW een eerste indicatie gegeven van hun 

uitname (1,3 miljoen).
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Bijlage 1: Omschrijving zorgvormen 

 

Zorgomschrijving Amarant 

Deelprestatie verblijf E 

Verblijf zonder overnachting 

Z430 Per dag ZZP 3VG kind excl.BH excl.DB 

Z543 ZZP 4LVG kind incl.BH incl.DB 

H300 Begeleiding kind 

H816 Begeleiding groep kind zwaar 

H329 Behandeling kind gedragswetenschapper 

H330 Behandeling kind paramedisch 

H896 Vervoer dagbesteding extramuraal kind 

H815 Begeleiding groep kind midden 

H940 Toeslag dagbesteding kind licht 

H325 Behandeling Poli JLVG 

Z523 Per dag ZZP 2LVG kind incl.BH incl.DB 

Z979 Toeslag woonzorg GHZ jeugd 
H328 Behandeling kind arts verstandelijk 
gehandicapten 

H152 Begeleiding kind niet aangeboren hersenletsel 

(H334) Behandeling IOG (j)lvg 

(Z543) Per dag ZZP 4LVG incl.BH incl.DB 

(Z533) Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB 

(Z523) Per dag ZZP 2LVG incl.BH incl.DB 

(H325) Behandeling basis jlvg 

(P045) Diagnostiek deeltijd 

(H328) Behandeling basis som, pg, vg, lg 

(H891) Pdgdl. dagactiv. JLVG 

(P037) Specialistische jeugdhulp ambulant (Thuis) 

(Z912) Per dag Toeslag ZZP Observatie 

(H896) Vervoer dagbestedingdagbeh. Kind extramuraal 

(Z553) Per dag ZZP 5LVG incl.BH incl.DB 

 Behandeling kort - vanaf 400 minuten 

 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

 Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

 Diagnostiek - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten 

 Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

 Diagnostiek - vanaf 1 tot en met 99 minuten 
 

Zorgomschrijving De Viersprong 

000007: Diagnostiek - vanaf 1 tot en met 99 minuten 

000008: Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 

000009: Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 

000030: Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

000031: Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

000038: Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

000042: Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

000066: Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

000118: Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

000131: Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

000162: Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 

000169: Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 



30 
 

000175: Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten 

000203: Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

000206: Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

000207: Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 

000215: Behandeling kort - vanaf 1 tot en met 99 minuten 

000216: Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten 

000217: Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten 

000232: Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

000237: Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

000238: Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

000239: Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

000242: Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten 

000243: Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 

000253: Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 

000264: Behandeling kort - vanaf 400 minuten 
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