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1.  Welkom en mededelingen 
 

 Thelma van Petersen opent de vergadering om 15.00 uur. Voor het eerst in meer dan twee 
jaar tijd is de FO daadwerkelijk fysiek. Alle aanwezigen stellen zich kort voor 
 

 Afscheid 
 
 Anja Nobel deelt mede dat zij per 1 september 2022 haar functie als Regionaal 

Coördinator Zorgadministratie zal  neerleggen. Vanaf die datum zal zij zich voor wat 
betreft haar werkzaamheden volledig richten op Gouda. . In augustus wordt bekend 
gemaakt wie Anja gaat opvolgen. Het e-mailadres van de zorgadministratie blijft 
gehandhaafd.  

 Niek Verberkmoes, ad interim Coördinator RDS, zal zijn functie neerleggen per 1 
september 2022 en wordt opgevolgd door Dennis Bruin.  

 Thelma van Petersen deelt mede dat zij per 1 september 2022 haar functie neerlegt als 
directeur en ze een functie bij de gemeente Den Haag aanvaard heeft.  

 
 
2. Concept verslag en actielijst d.d. 16 maart 2022 
 

 Het verslag van 16 maart 2022 wordt vastgesteld door de Fysieke Overlegtafel Jeugd.  
 
3. Uitwerking afbakening JH + Wmo 
 

 Tijdens de FO van 16 maart 2022 heeft Niek aangekondigd dat de uitgangspunten van de 
afbakening van Jeugd en WMO verder wordt aangescherpt. Inmiddels is de Memo met de tien 
uitganspunten goedgekeurd door de colleges. Eind maart is hierover communicatie geweest 
naar alle zorgaanbieders binnen de regio. Niek geeft aan dat dit niet alleen binnen de regio 
Midden-Holland speelt maar ook in andere regio’s. Niek benadrukt dat er in lopende 
beschikking geen veranderingen plaatsvinden, maar dit wel het geval kan zijn bij verlengingen 
en herbeschikkingen. Het is met name belangrijk om hier aandacht voor te hebben als er een 
verzoek op toewijzing wordt gedaan door huisartsen of Gecertificeerde Instellingen.   

 
Zorgboerderij Kinderen op Stap vraagt zich af of er bij het opstellen van het Memo ook 
rekening is gehouden met pleegzorgkinderen.  



 

 

Barbara geeft aan dat zij hier nog op terug zal komen.  
 
4. Deelnemers FO (ter kennisname) 
 

 De Regio Midden-Holland gaat de deelnemers van de FO te wisselen. Een aantal 
zorgaanbieders is in het verleden al een aantal keer afwezig geweest bij de FO. De Regio zal 
bij het selecteren van nieuwe zorgaanbieders voor de FO Jeugd voornamelijk letten op de 
diversiteit van de groep. Het streven is om alle soorten Jeugdzorg zo veel mogelijk 
vertegenwoordigd te hebben bij dit overleg. In het memo dat op de NSDMH site bij dit verslag 
zal worden toegevoegd zijn de (voorgestelde) wijzigingen beschreven.  
 

 
5. Toelichting Inkoop 2025 (Presentatie)  
 

 Barbara Wapstra geeft een presentatie m.b.t. het nieuwe inkoopproces. Alle aanbieders zullen 
op gelijke wijze betrokken worden. Deze presentatie zal tezamen met de verkennende 
rapportages gepubliceerd worden op de NSDMH-website. De inkoop betreft een breed palet 
dat opnieuw ingekocht moet worden. Inmiddels zijn er 3 verkenningen uitgevoerd waaronder 
het onderzoek door RadarAdvies (bureau voor sociale vraagstukken). Aandachtspunten zijn 
onder andere de stijgende uitgaven, Wmo stijging in begeleiding en de gemiddelde kosten per 
cliënt bij Jeugdhulp. 
 
Wat voor type aanbesteding wordt het?  
Barbara geeft aan dat dit nog niet bekend is.  
 
Een half jaar om de contractering op te zetten lijkt weinig, hoe zien jullie dat?  
Dit realiseert de regio zich ook, daarom is het belangrijk dat het implementatieplan voldoende 
duidelijkheid verschaft. 
 
 

 Wat wordt er bedoeld met segmenteren? 
 Op dit moment worden veel producten op dezelfde manier ingekocht. Maar het is de vraag of 
 dat bij de nieuwe inkoop nog steeds wenselijk is of dat meer specifiek wordt gekeken per 
 product en/of categorie 
 
 Worden maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen? Bijvoorbeeld de stijgende prijzen.  
 Maatschappelijke ontwikkelingen worden meegenomen. Op moment is het echter te vroeg in
 het proces om hier dieper op in te gaan. In een later stadium zal dit wel aan bod komen.  
 
 Wanneer wordt de tariefstelling bekend?  
 Als het inkoopplan vaststaat. Dit zal worden opgenomen in het inkoopdocument.  
 
 Wordt de input van cliënten nog meegenomen?  
 Ja, dit is bij de verkenning gebeurd, waarbij cliëntenraden zijn geraadpleegd.  
 
 
6. Toelichting dashboard per zorgaanbieder 
 

 Niek licht toe dat er zoals aangekondigd een eenvoudig dashboard door de RDS is ontwikkeld 
dat gebruikt zal worden bij de contractmanagementgesprekken. Dit dashboard met acht 
basisindicatoren zal bij de agenda voor een cm-gesprek toegevoegd worden. Het is belangrijk 
om rekening te houden met vertraging in de cijfers daarom geven ze niet een actueel beeld,  
maar het geeft een goed beeld om te zien of er signalen zijn waarover in gesprek moet 
worden gegaan.  

 
Aanbieders reageren positief op deze ontwikkeling. Wel wordt als advies meegegeven om ook 
te kijken of er kwaliteitsindicatoren kunnen worden meegenomen in het dashboard.  

 
 
 



 

 

7. Rondvraag/W.v.t.t.k.   
 
8. Aansluitend hapje en een drankje 
 
 

Bijlage 1: presentielijst 
 

ASVZ Claudia Karels 

Curium/LUMC Eline Odding 

De Forensische Zorgspecialisten Renske van Schaik 

Dunya Zorg en Welzijn Lionel Amstelveen  

Gemiva Griet Vries 

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

Kinderen op stap Carola Willems 

Kwintes Bas van Polanen 

Lelie Zorggroep Emelia van de Voorde 

Prodeba Koosje Willems 

Ihub Jill Thoen 

Vakgroep GZZ Sabine Scheele-Verheggen 

ASVZ Cees den Hartigh 
 
 
Afwezig: Ad Astra*,De Rading, Enver*, Forta Jeugd*, Kernkracht*, Parnassia* 

*Afmelding gemeld door deelnemer 

 

Aanwezig namens het NSDMH 

Directeur Gemeente Gouda Thelma van Petersen 

Beleidsmedewerker regio Midden-Holland Barbara Wapstra 

Coordinator RDS Niek Verberkmoes 

Contractmanager RDS Andres Peña Rivera 

Coördinator RAU Jeugd/Wmo Anja Nobel 

Contractbeheerder RDS (notulist) Domenico Matera 

 

 


