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Aan  Deelnemers gecombineerde Fysieke Overlegtafel Jeugd-Wmo-BW  

     

 
1. Welkom en mededelingen 

 

 Thelma van Petersen opent de vergadering om 13.00 uur. Zij heet iedereen welkom en vraagt 
Niek Verberkmoes om zich voor te stellen. Niek is de nieuwe coördinator team RDS en de 
opvolger van Hans Ruiter. 

 Het doel van deze Fysieke Overlegtafel is het verstrekken van informatie en het vragen van 
reacties van de deelnemende zorgaanbieders. Na bespreking van de tussentijdse 
(gecombineerde) FO Wmo, Jeugd en BW, wordt het voorstel en de reacties ter besluitvorming 
voorgelegd aan de vijf colleges van de NSDMH-regio. 

 Lumc-curricum is niet aanwezig bij dit overleg. Zij hebben schriftelijk gecommuniceerd en 
vinden het lovenswaardig dat Midden Holland het voorstel van de VNG wil overnemen en 
implementeren. Zij gaan akkoord met het voorstel.  

 
2. Herijking Indexatie tarieven voor 2022 – Bijlage 1 

Het rijk wil een verbetering van de salarissen in de zorg en heeft besloten dat de middenlonen 
met 1,5% moeten stijgen. Dit is landelijk in overleg tussen rijk en werkgevers praktisch 
vertaald naar een stijging van de OVA met 1,13% bovenop de huidige indexatie.  Hiernaast 
speelt dat de onderhandelingen over de cao-jeugdzorg zijn vastgelopen. In dit kader hebben 
de VNG, rijk en werkgevers twee oproepen gedaan. 
  

Oproep VNG 
Oproep 1: verhoog de indexatie van de looncomponent met 1,13% 
Oproep 2: indexeer conform de OVA van 2,74% en de PPC van 1,83% 
Resultaat van beide oproepen is dat VNG oproept tot een indexatie van de looncomponent 
met 3,87% (2,74 + 1,13). Waarbij de VNG uitgaat van een indexatie van de prijscomponent 
met 1,83%. 

 
Vorig jaar hebben de colleges zich uitgesproken om zich te committeren aan deze oproep en 
uitvoering aan te geven. Dit betekent dat we een hogere indexatie toepassen dan in 2021 en 
deze per 1 februari 2022 in werking zal treden. Dit houdt tevens in dat er tekstuele wijzigingen 
worden doorgevoerd en aangepast in de contracten. Regie Midden-Holland verwacht hiermee 
volledig te voldoen aan de oproep van de VNG. 
 
 



 

 

Reacties zorgaanbieders Jeugd-Wmo-Beschermd Wonen: 
 
Cor Boom-Zorgpartners 
Waarom is er gekozen voor de herijking tarieven per 1 februari 2022 en niet per 1 januari 
2022 met terugwerkende kracht? Antwoord: Zorgaanbieders hebben al gefactureerd over 1 
januari. De voorgestelde ingangsdatum van 1 februari is de eerste mogelijkheid om de nieuwe 
indexatie in te laten gaan, zonder dat er gerectificeerd moet worden. Gezien het minimale 
verschil tussen de nieuwe voorgestelde tarieven (voor 1 januari heeft er immers al een 
indexatie plaatsgevonden) lijkt er geen voordeel bij een eerdere ingangsdatum. 
Desalniettemin zal de reactie van Zorgpartners  worden meegenomen in het voorstel naar 
B&W.  
 
Cor begreep dat de OVA verhoging zal worden toegepast boven op de indexering. Nu wordt 
de indexering gelijk met de verhoging aangepast naar de PPC. Dit biedt weinig effect voor zijn 
organisatie. Antwoord: Er is gekozen om op percentage aan te sluiten en tegemoet te komen 
aan de oproep van de VNG 
 
Bert Mos-Parnassia 
Voor de verdeling van verblijf diensten wordt tevens het rekenkundig gemiddeld gebruikt van 
de indices OVA en PPC (50% OVA en 50% PPC) en Bert vindt dit nadelig voor zijn 
organisatie. Antwoord: Deze reactie zal  worden meegenomen in het voorstel naar B&W. 
 
Martin van der Elst-Cedrah 
De weging van de indices OVA en PPC (50% OVA en 50% PPC) voor diensten op locaties 
doen tekort. 
Antwoord: Er zijn in het verleden al  intensieve discussies gevoerd over de percentage 
verdelingen. Deze zijn tevens besproken tijdens de Fysieke Overlegtafels. De reactie wordt 
meegenomen in het voorstel naar B&W. 
 
Marie-Louise Freling-T-zorg 
Wanneer er besloten wordt om de indexering per 1 februari te laten ingaan, welke tarieven 
gelden er dan per 1 januari 2022? Antwoord: De tarieven die worden gebruikt zijn de tarieven 
die eerder zijn gecommuniceerd naar de zorgaanbieders en op de website zijn gepubliceerd. 
Deze gelden per 1-1-2022.  
 

 Marie-Louise geeft aan content te zijn met de toekomstige indexatie. In de  
memo op pagina 2 staat aangegeven; De index over een bepaald jaar wordt in het najaar 
voorafgaand aan dat jaar geraamd. Het najaar is een breed begrip, kan hier meer duidelijkheid 
komen?  Welke maand hier wordt bedoeld? Antwoord; Er is nog niet goed duidelijk wanneer 
de VNG de indexatie publiceert. Indien dit helder is, zal dit een stuk eenvoudiger zijn om te 
verwerken. Dit wordt uitgezocht, er komt een voorstel in de overeenkomst die duidelijkheid 
geeft over het moment waarop de indexatie wordt bepaald..  
 
Anne ter Steege-Vierstroom 
Allereerst geeft Anne haar complimenten voor het opvolgen van de oproep VNG en waardeert 
dit enorm. Zij vraagt zich af of er niet een tussenoplossing mogelijk is voor de nieuwe tarieven 
die per 1 februari ingaan in plaats van 1 januari 2022. Is er wellicht een mogelijkheid om 
facturen uit te sturen voor alle uren die hier tussen vallen? Antwoord: Deze reactie zal worden 
meegenomen in het voorstel naar B&W 
 
Er zijn verder geen reacties. Dit wordt gezien als instemming met de reacties die eerder zijn 
voorgelegd. 
 

3. Rondvraag  
 
Marije Veen-Ad Astra 
Hoe gaan we om met de no show nu er zoveel afmeldingen zijn qua personeel en cliënten 
door de zeer besmettelijke Omikron? Antwoord: Vanuit het rijk is er nog geen enkele 
toezegging richting de gemeentes in compensatie betreft de effecten corona. Wel is er een 



 

 

oproep om dit lokaal te bespreken met de zorgaanbieders. Er wordt gekeken hoe hier verder 
mee om te gaan. 
 

 Zorgenaanbieders Parnassia, Prodeba, Lelie zorggroep, Enver,en Gemiva ervaren ook veel 
hinder door de no Show vanwege de vele coronabesmettingen. 

 
4. Sluiting 

Thelma van Petersen sluit de vergadering om 13:40 uur.  
 
Presentielijst 
 
Ad Astra      Marije Veen  

ASVZ       Cees den Hartigh   

Boba       Jeroen van Anrooij  

Cedrah       Martin van der Elst   

De Forensische Zorgspecialisten    Renske van Schaik  

Driestar       Marlinde Verhaar  

Eleos       Matthijs Paalvast  

Gemiva Svg      Griet Vries  

Ihub       Jill Thoen  

Ipse de Bruggen     Jurgen van den Berg  

Kinderen Op Stap     Marije Spruit  

Kwintes       Eline van Basten  

Leger des Heils      Maike Ouddijk  

Lelie Zorg groep     Emelia van de Voorde  

Parnassia      Bert Mos  

Praktijkhouder Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor Danielle Bax-Goedhart MSc  

Prodeba      Kelly Droge  

Tzorg       Marie-Louise Freling.   

Vakgroep GGZ      Sandra) A Campo  

Vierstroom      Anne ter Steege  

Zorgpartners      Cor Boom 

  

  

Afgemeld; Lumc-Currium, Zorgboeren Zuid-Holland 


