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OPLEGGER 

Algemeen 

Onderwerp Contract Viersprong levering MST 
Verspreiden Nee 
Contactpersoon Rik Post 
Eenheid Sturing 
E-mail r.post@regoigv.nl  
Kenmerk 18.0009226 
Datum 6 december 2018 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Het voorstel ‘Contract Viersprong levering MST’ vaststellen. 

Voorstel 2.  Het addendum met de Viersprong voor de levering van MST’ vaststellen. 

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
30-10-18 Uitvoeringsoverleg Adviseren Positief advies 
06-11-18 Klankbordgroep SD Adviseren Positief advies 
6-12-18 Directie-overleg Vaststellen Positief advies, met toevoeging dat de 

omvang van de pilot expliciet wordt 
gemaakt. Dit is in de stukken gedaan. 
De pilot telt in totaal 25 cliënten.  

20-12-18 Portefeuillehoudersoverleg Vaststellen Volgt  
 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
Het voorstel is om met de Viersprong een contract aan te gaan voor levering van Multi Systeem 
Therapie (MST) met terugwerkende kracht per 1 januari 2018. Deze interventie is effectief, past bij 
de doelstelling om uithuisplaatsingen te voorkomen en levert een kostenbesparing op.   

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1.  Voorstel contract viersprong MST 
Bijlage 2.  Addendum MST 
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VOORSTEL 

Algemeen 

Onderwerp Contract Viersprong levering MST 
Verspreiden Ja 
Contactpersoon Rik Post 
Eenheid Sturing 
E-mail r.post@regoigv.nl  
Kenmerk 18.0009227 
Datum 23 oktober 2018 

 
Voorstel 

1. Het voorstel ‘Contract Viersprong levering MST’ vaststellen. 
2. Het addendum met de Viersprong voor de levering van MST’ vaststellen. 

 
Kernboodschap 
Multi Systeem Therapie (MST)  is een doel- en resultaatgerichte behandeling die zich richt op jongeren 
(12-18 jaar) met ernstige gedragsproblematiek en thuis niet meer te handhaven zijn en/of in aanraking 
komen met justitie. MST geeft bij de start van de therapie de zekerheid dat de 
afgesproken doelen worden bereikt. 90% blijft thuis wonen ondanks dat merendeel van deze jongeren 
op punt stonden uit huis geplaatst te worden. Daarmee is het een aantrekkelijk, beter  en goedkoop 
alternatief bij wachttijden voor residentiele voorzieningen. Met name de Jeugdzorgplus die we bij 
Intermetzo gecontracteerd hebben.  
 
Aanleiding 
De Viersprong levert al sinds 2015 het bewezen effectieve product MST in het Landelijk Transitie 
Arrangement (LTA).Belangrijkste criteria daarbij is dat het ingezet wordt in een justitieel/forensisch  
kader. Het tarief binnen het LTA is ruim €18.000 uitgaand van een functiemix. Vanaf eind 2017 hebben 
een aantal USD dit MST product incidenteel ingezet in complexe situaties waarbij er nog geen justitiële 
maatregel was. Formeel kan dat dan niet uit het LTA bekostigd worden. In overleg met de Viersprong 
is gekeken hoe we dit product passend konden maken binnen onze eigen open house 
inspanningsgerichte regionale inkoopsystematiek met individuele budgetplafonds. Dat heeft even 
geduurd maar is met deze afspraken goed gelukt. 
 
Doel 
Met deze contractering realiseren we dat we gebruik kunnen maken van een goed en krachtig 
alternatief voor uithuisplaatsing van jongeren met agressief gedrag naar ouders en leeftijdsgenoten, 
uitval- wangedrag op school, crimineel intimiderend gedrag en/of verslaving.  
 
Argumenten 
1.1. Gemeenten zijn dit product zelf al gaan inzetten voor die situaties waarin het naar hun inschatting 

passend is. De Regio zorgt met deze contractering dat gemeenten dit product rechtmatig kunnen 
inzetten voor andere doelen dan het LTA beoogt 
 

1.2. Door het NJI is deze interventie beschreven als effectief. Onderzoek laat zien dat:  
 80% van de jongeren niet recidiveert. 
 83%  een zinvolle dagbesteding heeft. 
 90% kan thuis blijven.  

Deze resultaten houden ook op de lange termijn stand. In de regio Brabant is bewezen dat deze 
interventie een zinvol alternatief is voor Jeugdzorgplus. 
 
1.3. De inzet van MST past bij de beweging die gemeenten willen maken: investeren in hulp thuis. En: 

de ervaring nu is dat er een grijs gebied zit tussen ‘intensieve hulp’ thuis en uithuisplaatsingen. We 
hebben te weinig ‘tussen-aanbod’. Daar speelt MTS op in. 

 
1.4. De Viersprong heeft het tarief inzichtelijk gemaakt en in overleg grotendeels aangepast aan onze 

GGZ inkoopsystematiek.  
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1.5. Het levert als het goed wordt ingezet een kostenbesparing. 
Als dit product goed wordt ingezet zou het er voor moeten zorgen dat de instroom bij Jeugdzorgplus 
beperkt blijft, niet verder groeit. Daarmee nemen de totale jeugdzorgkosten  dus niet of minder toe dan 
zonder de inzet van dit product.  
 
Vooralsnog hebben we een pilot afgesproken van maximaal 15 jongeren. Daarnaast zijn er al 10 
jongeren buiten de pilot om in zorg gekomen vanaf eind 2017. In volume betekent dit €425.000. Indien 
we geen MST hebben ontvangen deze jongeren andere vormen van zorg en een deel zal residentieel 
worden opgevangen. Een traject van een half jaar vergelijkbaar met de duur van MST kost dan globaal 
€50.000. Op 25 trajecten een totaal som van €1.250.000. Dit laat zien dat MST kostenbesparend is. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Het product wordt als gevolg van te weinig residentiele capaciteit  door de USD mogelijk ook 

ingezet voor andere (makkelijkere) doelgroepen waar niet zozeer uithuisplaatsing dreigt. Daar kan 
dan een kostenopdrijvend effect van uit gaan. Viersprong wil zelf de cliëntpopulatie voor deze 
interventie blijven bewaken ook omdat het een gelicenseerd  product is. In het handboek zullen we 
daarnaast voor consulenten beschrijven voor wie deze interventie het meest passend is. 

1.2. Het product is in het LTA hoger in kostprijs dan ons budgetplafond. Daarom betalen we boven het 
budgetplafond de beschikbaarheidsbijdrage en een resultaatbonus. Dit past niet in onze 
inkoopsystematiek. Op deze manier betalen wij de Viersprong toch de door hun onderbouwde 
kostprijs en kunnen wij in het jaar na afloop van de behandeling als garantie zo nodig een 
kosteloze behandeling ontvangen.    

 
Financiën 
Viersprong kende alleen een prijs per product. Alles is teruggerekend naar uren en functieniveaus 
opdat het past in onze declaratiesystematiek naar functieniveau. En is gemaximeerd op ons 
budgetplafond van €15.000. De bereikbaarheidstoeslag die je normaal niet hebt bij een ambulant 
product wordt apart gefactureerd evenals een resultaatsbonus 1 jaar na afloop van de behandeling als 
de behaalde doelen van de behandeling nog steeds staan. 
 
Uitvoering 
Er wordt nog gecommuniceerd met uitvoeringsdiensten dat deze interventie gecontracteerd is en in 
welk soort situaties deze ingezet zal kunnen worden.(Handboek) 
Binnen de plannen van het transformatiefonds zal met GI en kinderrechter overlegd gaan worden dat 
als jeugdzorgplus dreigt de inzet van deze MST interventie ook nog afgewogen willen zien.   
  
Bijlage(n) 
Overeenkomst met de Viersprong. 



 

 

        

 

 

Addendum 

Jeugd GGZ 

 

 

tussen 

 

Regio Gooi en Vechtstreek, bestaande uit: 

 

Gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren , Weesp en Wijdemeren 

 

en 

 

 

Stichting De Viersprong

Ons kenmerk:  

Datum: 05-09-2018 

Contactpersoon: M. van der Spek-Stikkelorum 

E-mail: contractbeheer@regiogv.nl 
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Ondergetekenden 

Gemeente Blaricum statutair gevestigd te Blaricum, kantoor houdende aan de Kerklaan 16 (1261 JB) 

te Blaricum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32168837, ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. van der Spek-Stikkelorum, contractmanager sociaal 

domein Regio Gooi en Vechtstreek, daartoe ingevolge artikel 171 tweede lid van de Gemeentewet 

aangewezen door de burgemeester en handelend op basis van afgegeven volmacht verlening d.d. 27 

november 2017. 

   

Gemeente Gooise Meren statutair gevestigd te Bussum, kantoor houdende aan de Brinklaan 35 (1404 

EP) te Bussum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64935345 , ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. van der Spek-Stikkelorum, contractmanager sociaal 

domein Regio Gooi en Vechtstreek, daartoe ingevolge artikel 171 tweede lid van de Gemeentewet 

aangewezen door de burgemeester en handelend op basis van afgegeven volmacht verlening d.d.  27 

november 2017.  

 

Gemeente Hilversum statutair gevestigd te Hilversum, kantoor houdende aan het Dudokpark 1 

(1217 JE) te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32170443, ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. van der Spek-Stikkelorum, contractmanager sociaal 

domein Regio Gooi en Vechtstreek, daartoe ingevolge artikel 171 tweede lid van de Gemeentewet 

aangewezen door de burgemeester en handelend op basis van afgegeven volmacht verlening d.d. 27 

november 2017.  

 

Gemeente Huizen statutair gevestigd te Huizen, kantoor houdende aan de Graaf Wichman10  

(1276 KB) te Huizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32166112, ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. van der Spek-Stikkelorum, contractmanager sociaal 

domein Regio Gooi en Vechtstreek, daartoe ingevolge artikel 171 tweede lid van de Gemeentewet 

aangewezen door de burgemeester en handelend op basis van afgegeven volmacht verlening d.d.  

27 november 2017.  

 

Gemeente Laren statutair gevestigd te Laren, kantoor houdende aan de Eemnesserweg 19 (1251 NA) 

te Laren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32169164, ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer M. van der Spek-Stikkelorum, contractmanager sociaal domein Regio 

Gooi en Vechtstreek, daartoe ingevolge artikel 171 tweede lid van de Gemeentewet aangewezen door 

de burgemeester en handelend op basis van afgegeven volmacht verlening d.d. 27 november 2017.  

 

Gemeente Weesp statutair gevestigd te Weesp, kantoor houdende aan de Nieuwstraat 70a (1381 BD) 

te Weesp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32165235, ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer M. van der Spek-Stikkelorum, contractmanager sociaal domein Regio 

Gooi en Vechtstreek, daartoe ingevolge artikel 171 tweede lid van de Gemeentewet aangewezen door 

de burgemeester en handelend op basis van afgegeven volmacht verlening d.d. 27 november 2017.  

  

Gemeente Wijdemeren statutair gevestigd te Loosdrecht, kantoor houdende aan de Rading 1 (1231 

KB) te Loosdrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32165063, ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. van der Spek-Stikkelorum, contractmanager sociaal 

domein Regio Gooi en Vechtstreek, daartoe ingevolge artikel 171 tweede lid van de Gemeentewet 

aangewezen door de burgemeester en handelend op basis van afgegeven volmacht verlening d.d.  27 

november 2017.   

hierna tezamen en afzonderlijk te noemen: “Opdrachtgever” 

en 



 

 

 

 

Pagina 3 van 5 

 

Stichting De Viersprong statutair gevestigd te Halsteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 41113368 rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr./Mw. Franken.   

 

hierna te noemen “Opdrachtnemer” 

Overwegende dat: 

 De Regio Gooi en Vechtstreek namens de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten 

met Stichting De Viersprong statutair gevestigd te Halsteren, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 41113368 rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr./Mw. Franken.  

 De overeenkomst met nummer 17.0013548  in het kader van de contractering aangepast dient 

te worden met betrekking tot een pilot.  

 Partijen volledige overeenstemming hebben bereikt en thans hun afspraken in dat kader 

schriftelijk wensen vast te leggen, waartoe zij hierbij overgaan. 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

1. Het addendum (ergo de pilot) is geldig van 1 januari 2018 tot en met 1 juli 2019. 

2. In de pilot worden 25 trajecten gefinancierd.  

3. Deze MST-trajecten vallen niet in het forensisch kader. Wanneer het een MST-traject betreft in 

het forensisch kader, verloopt de financiering via het Landelijk Transitie Arrangement. 

4. De contra-indicaties (exclusie criteria) van een MST-traject liggen op het gebied van 

problematiek op het gebied van autisme, acute psychiatrie en een IQ van een jeugdige welke 

niet lager mag zijn dan 70.  

5. De verwijzer van de MST-trajecten die in deze pilot vallen, is altijd de gemeentelijke 

Uitvoeringsdienst.  

6. Aan het begin van het traject stelt de gemeenteconsulent (de verwijzer) resultaten zo specifiek 

en meetbaar mogelijk vast aan de hand van de resultaatgebieden; aanwezigheid van 

dagbesteding, woonachtig bij opvoeders (thuis dan wel in eigen netwerk) en afname in 

regelovertredend gedrag. 

7. De financiering van de MST-trajecten geschiedt via drie delen (zie lid 8 t/m 11).   

8. Indien de geformuleerde resultaten van de consulent (conform lid 6) één jaar na het afsluiten 

van het traject behaald zijn, mag Stichting De Viersprong een bonus van €1000,- in rekening 

brengen. Dit geschiedt middels een declaratie via Vecozo op de code XXX . Indien blijkt dat 

door het ontstaan van nieuwe externe factoren na het  afsluiten van he traject dit resultaat niet 

behaald is, is dit niet toe te wijden aan de Vierspong.  

9. Om de functie bereikbaarheid 24/7 te financieren binnen het MST-traject, wordt er een bedrag 

van €2467,92 bekostigd per cliënt.  Dit mag in rekening worden gebracht bij de Regio Gooi en 

Vechtstreek middels een declaratie via Vecozo op de code XXX.  

10. Het resterende gedeelte van de financiering van de MST-trajecten vindt plaats op basis van 

het huidige contract (op het afgegeven persoonsvolgend budgetplafond wordt gedeclareerd 

conform een uurtarief op basis van het functieniveau).  

11. Standaard wordt een persoonsvolgend budgetplafond afgegeven van €15.000.  Indien dit 
budget niet voldoende is, kan Stichting De Vierspring geen budgetverhoging aanvragen 

conform de huidige overeenkomst Het is immers een trajectprijs met resultaatgarantie. 

12. Voor deze MST-trajecten mag niet het product ‘nazorg’ geleverd worden uit het Jeugd GGZ 

contract, omdat de Viersprong een resultaatgarantie afgeeft. Indien De Viersprong nazorg 

levert, dient zij dit te doen uit eigen financiële middelen (hierbij is onderaannemerschap 

toegestaan). 

Aldus overeengekomen en getekend door Opdrachtgever:  

 

 Namens de Gemeente Blaricum 
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 Namens de Gemeente Gooise Meren 

 

 Namens de Gemeente Hilversum 

 

 Namens de Gemeente Huizen 

 

 Namens de Gemeente Laren 

 

 Namens de Gemeente Weesp 

 

 Namens de Gemeente Wijdemeren 

        

   

De heer Marco van der Spek-Stikkelorum, 

Contractmanager Sociaal Domein Regio Gooi en Vechtstreek 

 

 

………………………………  

   

Datum:  

 

 

……………………………… 

 

Aldus overeengekomen en getekend door Opdrachtnemer:  

 

Namens  

Dhr/ Mw. Franken 

Stichting De Viersprong 

 

………………………………        
 

Datum:  

 

 

……………………………… 
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