
 
 

CONCEPTVERSLAG EN ACTIELIJST 1
e
 fysieke overlegtafel Jeugd (Dyslexie) van 30 oktober 2014. 

 

Algemene aanwijzingen:  

-de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in 

dit verslag als  partij weergegeven via de aanduiding  ‘de Gemeente’; 
 

Aanwezigen: 

Manon Beunes (Regionaal Instituut voor Dyslexie), Jasper Clemens (O3 Schoolpsychologie),  

Mark van Graafeiland (Van Graafeiland psychologie), Tanja van Hengel (Psy-MH), Chris Knuever  

(1 2-learn), Marian Ruitenberg (Driestar Educatief), Linda Schlundt Bodien (Onderwijs Advies),  

Gemeente: 

Bart  van Eijck (voorzitter), Ernstjan van Dam, Lammert Mulder, Anneke Ros (tot punt 4), Michel 

Tettero, Hanneke van der Hoek (verslag). 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Er hebben eerder geen separate overleggen dyslexie plaatsgevonden. De Gemeente plaats de agenda 

van de overlegtafels en ingekomen stukken op de website www.nsdmh.nl. Indien er nieuwe stukken 

gepubliceerd zijn, ontvangt men per mail een notificatie hiervan. De Gemeente stuurt de 

uitnodigingen in het vervolg per e-mail en/of via de outlookagenda. Het is niet bekend wanneer de 

volgende fysieke overlegtafel dyslexie plaatsvindt.  

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

3. Procesafspraak vaststelling verslagen 

De Gemeente publiceert het conceptverslag op de website. Eventuele aan- en/of opmerkingen mag 

men mailen naar nsdmh@gouda.nl, zodat de vergadering het verslag in het eerstvolgende overleg 

vast kan stellen.  

 

Mevrouw Ros verlaat de vergadering. 

4. Tariefkorting, productie en proces van contracteren 

Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering de bespreking van agendapunt 4, 5 en 6 samen 

te voegen tot 1 agendapunt. 

 

Voor de regio Midden-Holland is het niet mogelijk om voor 1 november 2014 tot contracteren te 

komen. Er zijn een aantal stappen genomen om een versnelling in het proces aan te kunnen brengen. 

Het team van de regionale inkooporganisatie is versterkt. Vanuit het ministerie heeft het NSDMH 

extra ondersteuning gekregen van het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD).  

 

Het probleem om tot contractering te komen ligt vooral in de onduidelijkheid over de budgetten. In 

de stuurgroepvergadering van 21 oktober jl. is er gesproken over toegang en solidariteit. De toegang 

wordt versterkt en verbreed. Er is 3,15 miljoen ruimte uit het macrobudget voor inzet van de RTA-

partners in de toegang. Ook wordt de onderlinge gemeentelijke solidariteit uitgebreid. De 

gemeenten gaan de financiële risico’s, bijvoorbeeld voor inwoners met een grotere zorgvraag,  voor 

circa 50% met elkaar delen. Dit betekent onder andere dat er regionale afspraken gemaakt worden  

over de toegang, informatie en budgetbeheersing. 



Financieel kader, 

De regio Midden-Holland heeft een vanuit het Rijk opgesteld budget van 54 miljoen. Er is 11,5 

miljoen beschikbaar voor Jeugd GGZ, inclusief Dyslexie. Met dat bedrag ziet de Gemeente graag een  

verschuiving naar de voorkant om de Sociale Teams te versterken. Dit houdt in een daling bij de 

maatwerkvoorzieningen en een toename bij de standaardvoorzieningen. Met als doel het volume 

richting de relatief kostbare maatwerkvoorzieningen te laten dalen. 

De Gemeente presenteert een kortingspercentage van 17% op het Nza-tarief, het maximeren van 

behandeling op 2.999 minuten, op DBC 135 en hoger kan niet worden gedeclareerd. De Gemeente 

verwacht om op basis van de gestelde percentages tot contracteren te komen.  

Er ontstaat een discussie over het declarabel zijn van de tweede DBC. De Gemeente laat een 

individueel gesprek inplannen met O3Schoolpsychologie over dit onderwerp in relatie tot het aantal 

behandelminuten.  

 

De Gemeente wil aansluiten op wat er ook nu al op de scholen gebeurt. De vergadering vindt het 

belangrijk dat zorg door de scholen zelf zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd. De link met de 

thuissituatie is belangrijk. Er wordt gewerkt aan het verstevigen van de basis van de sociale 

wijkteams.  

 

Het traject van contracteren verloopt via het NSDMH vanuit gastheergemeente Gouda. De gemeente 

Gouda is door de overige regiogemeenten gemandateerd om over te gaan tot ondertekening van de 

contracten. Dit houdt in dat het NSDMH namens de deelnemende gemeenten bevoegd is te 

contracteren. 

 

De voorzitter deelt mede dat er één regionale Back Office ingericht wordt voor de financiële stroom. 

Voor 1 januari 2015 moet deze Back Office ontwikkeld zijn. De zorgcontinuïteit moet gewaarborgd 

worden en de geldstroom moet op gang komen. Er wordt gewerkt met bevoorschotting, op basis van 

een goede uitvraag. Per tak worden er verschillende afspraken gemaakt. Het NSDMH neemt deze 

Back Office op in de organisatie. 

 

Vraag: hoe moet er om worden gegaan met het uitwisselen van privacygevoelige informatie? 

Zorgaanbieders willen zo snel mogelijk starten met hun behandeling.  

Antwoord: er komt een schakelfunctionaris voor de Sociale Teams binnen het onderwijs. Er moet 

binnen de scholen gekeken worden naar een oplossing zodat men snel verder kan met het 

behandeltraject.  

Vraag: wie stelt het gezinsplan op?  

Antwoord: de toegang wordt verder ontwikkelt door een kwartiermaker. Voor 1 januari 2015 moet 

bekend zijn wat het budget is en hoe de toegang geregeld is.  

 

Er worden volumeafspraken gemaakt met de grotere aanbieders. Op dit moment ligt de grens naar 

grote aanbieders op een omzet van 3 ton of hoger. Dit kan indien nodig worden bijgesteld, indien dit 

plaatsvindt worden de deelnemers hierover geïnformeerd door de Gemeente. 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 10.25 uur, zodat de zorgaanbieders met elkaar in besloten 

kring het voorstel kunnen bespreken, en heropent de vergadering om 10.40 uur. 

De aanwezige zorgaanbieders die deelnemen aan het fysieke overleg staan positief tegenover het 

voorgestelde tarief. Het voorstel wordt als reëel en verantwoord beoordeeld. Er wordt aangegeven 

dat we gas moeten geven op de contractering. Enkele aanwezigen geven aan dat zij het tarief intern, 

binnen hun eigen organisatie, moeten bespreken.  

De vergadering is het erover eens dat het van belang is dat een beschikking, indien juridisch mogelijk, 

op een snelle manier gegeven wordt.  



De vergadering besluit om gedurende het jaar 2015 periodiek met elkaar te blijven overleggen om 

nader kennis te maken en om verbetermogelijkheden op te sporen. Er worden voor volgende week 

individuele gesprekken ingepland tussen de Gemeente en de zorgaanbieders.  

 

Tijdens de individuele gesprekken worden de eerder aangeleverde praktijkcijfers besproken. De 

Gemeente stuurt morgen een intentieverklaring toe met de vraag of de zorgaanbieders deze op 

bestuursniveau willen laten bekrachtigen. De Gemeente gaat een deelovereenkomst opstellen.  

 

Volgende week wordt de Deelovereenkomst Dyslexie opgestuurd aan de zorgaanbieders die lid zijn 

van deze fysieke overlegtafel. De voorzitter verzoekt de zorgaanbieders de deelovereenkomst binnen 

drie dagen te (laten) ondertekenen. De Gemeente voert nog een controle uit op alle ingestuurde 

basisovereenkomsten en Eigen Verklaringen. Een van de inkopers neemt contact op met de 

zorgaanbieder indien er papieren niet, onvolledig of onjuist in het bezit zijn van de Gemeente. 

 

5. Rondvraag  

Er zijn geen vragen. 

 

6. Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor zijn/haar komst, de positieve inbreng van eenieder en 

sluit de vergadering. 

 

Actie gemeente 

Nr Actie 

1 Indien er nieuwe stukken gepubliceerd zijn, per mail een notificatie sturen.  

4-1 Individueel gesprek in laten plannen met O3Schoolpsychologie over DBC irt aantal 

behandelminuten. 

4-2 In laten plannen van individuele gesprekken tussen de Gemeente en de zorgaanbieders. 

4-3 Deelovereenkomst opstellen en volgende week toesturen. 

4-4 Controle uitvoeren op alle ingestuurde basisovereenkomsten en Eigen Verklaringen.  

 

Actie zorgaanbieder 

Nr Actie 

3 Opmerkingen verslag mailen naar nsdmh@gouda.nl. 

4-1 Intern tarief bespreken.  

 


