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Fysieke Overlegtafel Jeugd 

 

 
   
     

     

Datum 
 
Tijd                     

 5 oktober 2022 
 

10.00 – 12.00 uur 

 
 

 
 

Locatie  Zoom   

  
 

  

 
    

 
1. Welkom en mededelingen 

 

 Dennis Bruijn opent de Fysieke Overlegtafel om 10:00.  

 Dennis Bruijn is de nieuwe Regionaal Coördinator van de RDS. Dennis is de vervanger van 
Niek Verberkmoes. Alle aanwezigen stellen zich kort voor.  

 Huishoudelijke mededelingen:  
o Afmelding ontvangen van Kernkracht. 
o In december 2022 wordt een extra FO jeugd georganiseerd. De exacte datum volgt. 

  

 De agenda wordt besproken.  
o Agendapunt 6 (wachtlijsten) is komen te vervallen.   

 
2. Concept verslag en actielijst d.d. 9 juni 2022- Bijlage 1 
 

 Het verslag van 9 juni 2022 wordt vastgesteld door de Fysieke Overlegtafel Jeugd.  
 
3. Behandelmethodieken J&O – Bijlage 2 
 

 Michel Mulderij geeft een inhoudelijke toelichting over Bijlage 2 (Richtlijn 
Behandelmethodieken Ambulante J&O). Het voorstel gaat over de producten: Individueel 
Ambulant Jeugd en Opvoedhulp (45A65 en 45A69 (dus excl. Diagnostiek). Gesignaleerd 
wordt dat er goede kwaliteit zorg wordt geleverd in de regio, maar er zijn ook signalen dat er in 
bepaalde situaties onvoldoende methodisch wordt gewerkt. Daarom is er een nieuwe richtlijn 
opgesteld. Er wordt een ondergrens opgesteld om vast te stellen waar behandelaren aan 
dienen te voldoen. Elke behandelaar dient ten minste geschoold zijn in één erkende 
methodiek De aanbieders hebben input kunnen leveren tijdens sessies en per mail.  

 De betrokkene vanuit de vakgroep GGZ merkt op dat het prettig is hoe de richtlijnen zijn 
ontwikkeld.  

 Er wordt aandacht gevraagd voor het thema veiligheid. Michel Mulderij benoemt dat dit 
standaardeisen betreft waaraan de aanbieder moet voldoen. Dit is niet dermate relevant voor 
deze deelovereenkomst.   

 Stemming: Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd.  

 Het voorstel wordt verder uitgewerkt en wordt voorgelegd aan de bestuurders van de Regio 
Midden-Holland. 

 
 



 

 

 
4. Richtlijnen voor Ondersteuningsplannen – Bijlage 3 
 

 Félicité Adams geeft een toelichting op Bijlage 3, het Voorlopige voorstel invoering regionale 
richtlijnen ondersteuningsplannen en evaluatieverslagen voor begeleiding, dagbesteding en 
beschermd wonen in de regio Midden-Holland met ingang van 1 januari 2023. Dit voorstel is 
erop gericht om op een eenduidige wijze bij de start van begeleiding en dagbesteding 
ondersteuningsplannen vast te leggen en tussentijds of bij herindicatie de voortgang te 
evalueren. De richtlijnen zijn inhoudelijk, aanbieders bepalen zelf de vorm. Het toekomstplan 
in bijlage 7 van de huidige deelovereenkomst wordt met dit voorstel ook vervangen. Daarmee 
vervalt het verschil tussen de uiterlijke leeftijd waarop het toekomstplan gereed moet zijn zoals 
genoemd in artikel 36.1 en in de huidige bijlage 7. We gaan met de richtlijnen aan de slag en 
in de zomer van 2023 maken we de balans op van de eerste ervaringen. Indien nodig, stellen 
we de werkwijze bij. De contractmanagementgesprekken kunnen worden gebruikt om 
tussentijds vragen te stellen over de richtlijnen en per aanbieder de voortgang te volgen.  

 Aanbieders vinden het prettig om zelf de vorm te mogen bepalen. 

 Er wordt gevraagd of een fysieke handtekening noodzakelijk is voor het vastleggen van een 
ondersteuningsplan, omdat daar niet altijd mee wordt gewerkt. Félicité Adams geeft aan dat 
aanbieders voor het vastleggen van het ondersteuningsplan de bij hen gebruikelijke werkwijze 
kunnen hanteren en dat de richtlijnen hierop worden aangepast. 

 Vanuit de Vakgroep GGZ wordt gevraagd in hoeverre deze afspraken rekening houden met 
privacy, aangezien dit bij behandeling een aandachtspunt vormt. Félicité Adams licht toe dat 
ook bij informatieuitwisseling rond begeleiding en dagbesteding de AVG in acht wordt 
genomen. Aanvullend wordt opgemerkt dat aanbieders ook wel toestemming vragen aan 
cliënten om gegevens te delen.  

 Stemming: Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd. 

 Het voorstel wordt verder uitgewerkt en wordt voorgelegd aan de bestuurders van de Regio 
Midden-Holland. 

 
5. Inkoop 2025 
 

 In de vorige FO is een introductie gegeven op de inkoop 2025 door Barbara Wapstra. Om dit 
een vervolg te geven wordt een marktverkenning georganiseerd. Deze wordt fysiek 
georganiseerd. Dit betreft 22 november 2022 in de middag en begin van de avond. Nadere 
informatie volgt.  

o Dennis Bruijn gaat kijken of de presentatie beschikbaar kan worden gemaakt (ACTIE 
RDS).  

 

 Huishoudelijke mededeling: Thelma Petersen zat voorheen de Fysieke Overlegtafels voor. Er 
zal voor de toekomst worden afgestemd welke persoon namens Regio Midden-Holland de 
tafel zal voorzitten.  
 

6. Rondvraag/W.v.t.t.k.  
  

 Budgetplafonds: Er ontstaan problemen, omdat aanbieders J&O begeleiding problemen 
ervaren door de budgetplafonds.  

o Een van de aanbieders merkt op dat ze het budgetplafond naderen, hierdoor moeten 
ze zorg wellicht stopzetten of afbouwen.  

o Er wordt benoemd dat de afbouw gesloten jeugdzorg leidt tot meer individuele 
begeleiding en een plotselinge uitnutting van het budgetplafond. Men wenst dat hier 
iets aan wordt gedaan.  

o Dit wordt ook bevestigd door andere zorgaanbieders.  
o Michel Mulderij benoemt dat de aanbieders deze constateringen kunnen bespreken 

met hun contractmanager, waarin aan de orde komt hoe de zorgaanbieder zal sturen 
op het plafond. In bijzondere gevallen dient de gemeente ook de opties te bekijken en 
het budget eventueel op te hogen. De contractmanager en beleidsadviseur willen 
graag de trends in het zorglandschap begrijpen.   
 

 Er wordt een vraag gesteld over het tussenproduct aan Michel Mulderij. Michel Mulderij deelt: 
De voorstellen zijn bijna klaar. Deze worden binnenkort voorgelegd. Het is een afbouwproduct 



 

 

na een traject met opvoedhulp. Er zal worden gekeken of het product ook gelimiteerd voor 
andere situaties kan worden gebruikt. Dit wordt later toegelicht.  

 Er wordt een vraag gesteld over een indexatie als gevolg van de kostenontwikkelingen in 
2022. Dennis Bruijn benoemt dat de regio Midden-Holland de adviezen van de VNG afwacht 
en de ontwikkelingen van de OVA-index. De aanbieder benoemt de gevolgen van de 
loonontwikkeling en energieprijzen en vraagt wat hier door de RDS wordt gedaan?  

o Dennis Bruijn benoemt dat het advies van de VNG wordt afgewacht. Met een 
indexering wordt zorgvuldig omgegaan:  
 

De tarieven in de regio Midden-Holland zijn met ingang van 2022 geïndexeerd op basis van de OVA-
index en de PPC. Nu de definitieve index percentages bekend zijn voor 2022 is het verzoek om (met 
terugwerkende kracht) de tarieven aan te passen. Dit hoeft gelukkig niet. Beide index percentages 
kennen een systeem van ‘ramingen en nacalculatie’. In het kort betekent het dat het verschil tussen 
het tijdelijke OVA indexcijfer over 2022 van 3,87% en het definitieve percentage van 4,42%, wat altijd 
pas in het voorjaar beschikbaar is, opgeteld wordt bij het tijdelijke index cijfer voor 2023. 
 
Meer informatie over indexatie bij Jeugdhulp en WMO , zie https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-
jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning. 

 
o Dennis Bruijn benoemt dat de RDS de tarieven volgt. 

 De vakgroep GGZ ondervindt problemen als gevolg van verandering van het 
woonplaatsbeginsel. Er worden veel non-declarabele uren gedraaid als het gevolg van een 
gemis aan contracten. 

o Een andere aanbieder sluit zich aan bij de vakgroep GGZ. Er worden veel losse 
maatwerkcontracten afgesloten. Het is lastig om contact te krijgen met gemeentes 
buiten regio Midden-Holland.  

o Er wordt benoemd dat de G4 bezig is met een plan voor de verantwoordelijkheden 
van de gemeenten.  

o Verschillende aanbieders delen de ervaringen over het woonplaatsbeginsel. 
o Dennis Bruijn benoemt dat het werkproces verbetering behoeft en dat hij dit inmiddels 

intern heeft opgepakt. De toegang dient te worden belast met het bovenal plaatsen 
van kinderen.  

o De vakgroep GGZ benoemt dat er een overdracht zou moeten zijn van gemeente op 
gemeente. Dennis bevestigt dat er cliëntgegevens zijn overgedragen, inclusief 1 
contactpersoon per regio, maar niet naar alle contactpersonen van de gemeenten 
binnen de regio’s. 
 

 Dennis Bruijn rondt de Fysieke Overlegtafel af om 11:10. Hij bedankt de deelnemers voor de 
deelname.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning
https://vng.nl/artikelen/indexatie-bij-inkoop-jeugdhulp-en-wmo-ondersteuning


 

 

Bijlage 1: presentielijst 
 

Ad Astra Eline de Buck 

De Forensische Zorgspecialisten Renske van Schaik 

De Rading Henriette Bottinga 

Enver Margo ter Heegde 

IHUB Kim Berkeloo 

Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor Danielle Bax-Goedhart  

Leliegroep Emelia van de Voorde 

Vakgroep GGZ Sabine Scheele 

Gezinshuis Zonnevos Monica Zonneveld 

Gemiva  Griet Vries 

ASVZ Cees den Hartigh 

Parnassia Anouk Gieskes 

Zorgboerderij Kinderen op Stap Carola Willems 

Curium Eline Heek 

Prodeba Koosje Willems 
 
 
Afwezig: Kernkracht*, Forta Jeugd^  

*Afmelding gemeld door deelnemer, ^niet afgemeld door deelnemer.  

Aanwezig namens het NSDMH 

Regionaal Coördinator regio Midden-Holland Dennis Bruijn 

Beleidsadviseur regio Midden-Holland Michel Mulderij  

Contractmanager RDS Jan-Willem van der Wilt 

Contractbeheerder RDS (notulist) Remco van Dijke  

Contractbeheerder RDS  Angenie Snijders-Ramcharan  

Beleidsadviseur regio Midden-Holland Félicité Adams  

Secretariële Ondersteuning  Yvonne Brouwer 

 

 


