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Namens De Buitenwereld en Ad Astra heeft Ben Verdonk verzocht de volgende punten ter bespreking 
op de agenda te plaatsen: 
 
1) De actuele situatie rond de overeenkomsten voor de Sociale Teams en de Flexibele Schil. 
a) Wat is de reden dat de overeenkomsten die op 30 maart door Diana Bak zijn voorgelegd aan de 
aanbieders, nu na twee maanden nog niet ter ondertekening gereed zijn? 
b) Is te verwachten dat deze  overeenkomsten alsnog worden getekend of moeten we tot de conclusie 
komen dat de inzet van de aanbieders in de ST’s en Schil niet door de voorliggende overeenkomst 
gaat worden geregeld? 
c) Wat betekent dat voor de voorbereidende- en uitvoerende activiteiten van de aanbieders voor de 
Flexibele Schil? 
 
2) Er wordt door enkele aanbieders een gebrek aan afstemming gevoeld tussen de werkwijze rond het 
afgeven van Beschikkingen door de verschillende regio gemeenten 
a) De doorlooptijd die leidt tot het bekend-worden van een Beschikking bij de aanbieder, is erg 
verschillend en levert onzekerheid op bij cliënt en aanbieder. 
b) Beschikkingsnummers lijken niet consistent en eenduidig te zijn en worden in een aantal gevallen 
eenvoudigweg niet standaard naar de aanbieder gecommuniceerd. In veel gevallen moet er naar de 
betreffende gemeente achteraan gebeld worden om het beschikkingsnummer te bemachtigen. Zonder 
beschikkingsnummer is facturatie onmogelijk. De verschillen per regiogemeente zijn groot. 
 
3) Volgens de Deelovereenkomst is in alle gevallen bij een nieuwe jeugdige gaandeweg het 
zorgtraject (maar bij voorkeur aan het begin) een 1G1P noodzakelijk. De gegevens worden bij de 
meeste regiogemeenten opgeslagen en toegankelijk gemaakt via de applicatie Gezin in Beeld. 
Inmiddels is duidelijk dat in ieder geval de gemeente Waddinxveen een eigen systeem gaat 
gebruiken.  
a) Zijn er andere regiogemeenten die afstappen van Gezin in Beeld? 
b) Is te overzien tot wat voor implicaties dat leidt voor de aanbieders, de ST’s, de cliënten én de 
regionale samenhang als er verschillende applicaties gebruikt gaan worden?  
c) In welke mate helpt het gebruik van verschillende applicaties bij de kostenreductie in de Jeugdzorg, 
rekening houdende dat voor elke applicatie zorgmedewerkers opgeleid moeten worden en 
gekwalificeerd moeten zijn om toegang tot de data te krijgen? 
 


