Verslag
Fysieke Overlegtafel Jeugd

Datum

06 oktober 2021

Tijd

14.30 – 16.30 uur

Locatie

ZOOM: verdere info volgt later per mail.

Aan

Deelnemers Fysieke Overlegtafel Jeugd

1. Welkom en mededelingen


Thelma van Petersen opent de vergadering om 14.30 uur. Zij heet iedereen welkom en geeft
degene die voor het eerst bij dit overleg aanwezig zijn, de gelegenheid zichzelf voor te stellen.



Anja Nobel heeft een mededeling met betrekking tot het veranderende woonplaatsbeginsel
dat per 1 januari 2022 actief is. Anja geeft aan dat zorgaanbieders hier rekening mee moeten
houden en verwijst voor meer informatie naar het Ketenbureau.



Sandra a Campo geeft aan dat zij een agendapunt heeft ingebracht, maar dat deze niet op de
agenda staat. Het punt gaat over het aanleveren van de accountantsverklaring als aanbieders
een jaarlijkse omzet van meer dan € 50.000,- hebben.
Hans Ruiter zal contact opnemen met Sandra a Campo om een afspraak in te plannen. (Dit is
inmiddels gebeurd).

2. Verslag en actielijst d.d. 02 juni 2021 – Bijlage 1


De notulen van de Fysieke Overlegtafel van 2 juni 2021 worden vastgesteld.



Van de actiepuntenlijst van 2 juni 2021 staat nog een punt open wat betreft de zorgaanbieders
die regelmatig afwezig zijn zonder afmelding. Dit punt zal worden opgepakt in de komende
tijd.

3. Inkoop Groepsbehandeling Plus J&O en SGGZ (ter info)
Ilse Hofman (gemeente Waddinxveen) licht aan de hand van een PowerPoint presentatie toe,
hoe de pilot Groepsbehandeling Plus J&O en SGGZ tot stand is gekomen en wat de beoogde
doelen zijn. De pilot heeft een duur van twee jaar en loopt 31 december 2021 af. Door de
bestuurders sociaal domein is de wens uitgesproken voor de inkoop van deze dienst per 1
januari 2022.

Else Hofman (LUMC-Curium) gaat verder in op hoe de Groepsbehandeling in de dagelijkse
praktijk wordt vormgegeven bij De Schelp. Else geeft aan positief te zijn over de pilot en ziet
mooie resultaten.
Jolanda Littel (Enver) gaat dieper in op wat deze dienst van een aanbieder vraagt qua type
personeel, ervaring, scholing en andere eisen die gesteld worden aan deze (nieuwe) dienst.
Er worden een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de presentatie.


Zijn deze kinderen al in beeld bij andere instanties? Hebben zij alle lopende trajecten? Zijn dit
casussen die langs de experttafel zijn gegaan?
De kinderen die in deze groep zitten hebben een lang voortraject en zijn dus al in beeld. Tot
op heden zijn er geen casussen aangemeld die ook op de experttafel zijn besproken.



Zijn er nog gelegenheden om meer vragen hierover te kunnen stellen?
Ja, die mogelijkheden zullen gecreëerd worden.



Wordt er ook gedacht aan de uitstroom? Blijven kinderen niet langer dan nodig in deze groep?
Ja, daar wordt aan gedacht. Kinderen blijven nooit langer dan nodig is. Wat ook helpt is dat de
lijntjes naar het onderwijs kort zijn, waardoor kinderen vaak gelijk kunnen doorstromen.



Zijn ouders tevreden? En hoe wordt dit gemonitord?
Ouders geven feedback en vullen vragenlijsten in. Hieruit blijkt dat de feedback positief is. Het
gemiddelde cijfer dat wordt gegeven is boven de 8.
Ilse Hofman legt uit dat het voornemen is, om van deze pilot een regulier product te maken.
Hier zal in oktober/november lokale besluitvorming over worden genomen. Hierna zal qua
vervolgproces de productomschrijving en het tarief worden gedeeld via de NSDMH-website en
zal de dienst open gaan voor intekening. Publicatie hierover volgt nog.
Michel Mulderij voegt hieraan toe dat de RDS in gesprek zal gaan met aanbieders die
interesse hebben in het aanbieden van deze dienst en hiervoor willen intekenen.

4. Gewoon Thuis Jeugd, toekomstplan (ter info)
Corline Bijkerk legt uit dat het toekomstplan van Midden-Holland een update heeft gekregen
om meer aan te sluiten bij jongeren in samenwerking met ExpEX.
Het toekomstplan is een hulpmiddel voor jongeren vanaf 16 jaar die begeleiding krijgen
richting zelfstandigheid. Het helpt hen:



bij het bedenken en laten slagen van hun plannen
bij het regelen van dingen die je moet regelen als je volwassen wordt
Zorgaanbieders zijn verplicht om met jongeren een toekomstplan te maken. Als gemeenten
doen we navraag naar het gebruik van een toekomstplan en reiken we ons standaardformat
aan ter ondersteuning. De uitgangspunten zijn:
Het toekomstplan is een hulpmiddel voor jongeren vanaf 16 jaar die begeleiding krijgen
richting zelfstandigheid.










Het helpt jongeren bij het laten slagen van hun plannen en bij het regelen van dingen die je
moet regelen als je volwassen wordt.
In het plan komen verschillende levensdomeinen aan bod, jongeren kiezen in welke volgorde
ze aan de slag gaan met de thema’s.
Het toekomstplan is en blijft van de jongere.
Perspectief en acties wijzigen in de loop van de tijd.
In het plan zijn ook tips te vinden
Het gebruik van het toekomstplan is in contracten van aanbieders verplicht gesteld.
Uiterlijk zes maanden voor het bereiken van 18 jaar wordt een warme overdracht
georganiseerd
Bij voorkeur wordt er ook een contactpersoon/coach gekoppeld aan de jongeren waarop de
jongere ook kan blijven terugvallen.



Voor het informeren van jeugdigen en hun gezin/netwerk worden ervaringsdeskundigen
ingezet
Naast een digitale versie is er ook een printversie beschikbaar via
shabnam.noorzy@gouda.nl.
Aanbieders geven aan blij te zijn met dit nieuwe toekomstplan. Er is afgesproken dat de
NSDMH dit plan breed verspreidt. Ook is afgesproken om het plan op de NSDMH-site te
plaatsen zodat het toegankelijk is voor iedereen.

5. Rapportage over 2021 (ter info)
Hans Ruiter wil de PowerPoint met de halfjaarrapportage delen, echter lukt dit helaas niet. De
presentatie zal bij dit verslag gevoegd worden, zodat deze ingezien kan worden.
De RDS is steeds beter in staat om de performance en realisatie van zorgaanbieders te
monitoren. Daarom kan er ook strakker worden gestuurd en beter het gesprek aan worden
gegaan met individuele aanbieders.
6. Aanschaf contractbeheersysteem (ter info)
Hans Ruiter kondigt aan dat er een nieuw contractbeheersysteem binnen de RDS gebruikt zal
worden. Dit om het contractmanagement nog strakker in te kunnen regelen. In eerste instantie
zullen zorgaanbieders hier niks van merken. In een later stadium kan het zijn dat de
Zorgkeuzemodule wordt vervangen door dit systeem.
7. Plan van aanpak jeugdbeschermingsregio ZW, tijdig passende hulp (ter info)
Feitze van Zwol legt uit dat de regio Midden-Holland onder verscherpt toezicht staat omdat er
veel jeugdigen te lang moeten wachten. Daarom zal onderzoek moeten worden gedaan naar
wat de knelpunten zijn in het aanbod. Er zal contact op worden genomen met zorgaanbieders
om hier meer duidelijkheid over te krijgen.
Er wordt samen met de vier regio’s die onder verscherpt toezicht staan een verbeterplan
opgesteld.
8. Ervaringen rondom budgetplafonds, productieverwachtingen, ontwikkelplannen,
eindejaarplannen en CM-gesprekken daarover (discussie)





Hans Ruiter blikt terug op de ervaringen die zijn opgedaan met budgetplafonds en productieverwachtingen. Hans Ruiter legt uit dat er een feedbackmoment is geweest om ervaringen
over de budgetplafonds en productieverwachtingen te delen. Er zijn hieruit een aantal punten
naar voren gekomen:
De gesprekken met de contractmanagers van de RDS worden als zinvol ervaren en passend
bij de ontwikkeling van partnerschap
De lokale toegang is in het proces cruciaal. Het is daarom belangrijk om de lijntjes met de
toegang kort te houden.
Probeer het simpel en beheersbaar te houden. Hanteer alleen de budgetplafonds en bij een
overzichtelijk aantal zorgaanbieders.
Aanbieders herkennen zich in deze feedback. Meerdere aanbieders geven aan het open
gesprek als positief te ervaren. Daarnaast wordt ook meegegeven om de professional meer in
dit proces te betrekken. Op deze opmerking reageert Michel Mulderij met de oproep om
professionals vaker te laten aansluiten bij contractmanagement gesprekken.
Anja Nobel geeft aan dat het van belang is om het berichtenverkeer goed bij te houden om
goed te kunnen blijven monitoren op de budgetplafonds.

9. Rondvraag/W.v.t.t.k.


Bij de rondvraag wordt aangegeven om in het vervolg alle presentaties als bijlage toe te
voegen bij de agenda.



Griet de Vries vraagt zich af of we op dezelfde manier doorgaan met het ontwikkelplan. Michel
Mulderij bevestigt dat we inderdaad op dezelfde voet verder gaan en dat er in de toekomst
wordt voortgeborduurd op de huidige ontwikkelplannen.



Bij de volgende Fysieke Overlegtafel zal er een uitvraag worden gedaan met de vraag om de
Fysieke Overlegtafel digitaal te blijven houden, fysiek te gaan doen of een tussenvorm daarin
te vinden.

10. Sluiting
Thelma van Petersen sluit de vergadering om 16.10 uur.
Bijlage 1: actiepuntenlijst
Acties
Nummer
001

Actie
Bij de volgende Fysieke Overlegtafel zal er een
uitvraag worden gedaan met de vraag om de
Fysieke Overlegtafel digitaal te blijven houden,
fysiek te gaan doen of een tussenvorm daarin te
vinden.

Streefdatum
Volgend FO

Actiehouder
RDS

Bijlage 2: presentielijst
Ad Astra
Curium/LUMC

Marije Veen
Else Hofman

De Forensische Zorgspecialisten

Demi Raimond

De Rading

Rimco Viejou

Enver

Lilian Weeren, Jolanda Littel

Forta Jeugd

Charlotte Oele

Gemeente Gouda

Anja Nobel

Gemiva
Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor

Griet Vries
Danielle Bax-Goedhart MSc

Kinderen op stap

Carola Willems

Kwintes

Bas van Polanen

Leliegroep
praktijk de Bovenkamer

Emelia van de Voorde

Prodeba
Servicecentrum Ihub

Koosje Willems
Bo Maas

Stichting Lelie zorggroep

Coby Koudstaal

Zorg voor de Jeugd

Petra van Buren

Sandra à Campo

Afwezig: ASVZ, Dunya Zorg en Welzijn, Parnassiagroep

