
 

 

 
 

Verslag 
 
Fysieke Overlegtafel Jeugd 

 

 
   
     
     
Datum 
 
Tijd                         

 16 maart 2022 
 
10.00 – 12.00 uur 

 
 

 
 

Locatie  ZOOM   

     

     

 
1. Welkom en mededelingen 

 
Thelma van Petersen opent de vergadering om 10:00 uur en heet iedereen welkom.  

 
 

 Stand van zaken rondom vergoeding omzetderving als gevolg van maatregelen Corona 2022  
(ter info) 

 
Jan-Willem van der Wilt (contractmanager RDS)  is voor het eerst aanwezig  bij de Fysieke 
Overlegtafel Jeugd en stelt zichzelf voor. Jan-Willem geeft aan dat er zich een aantal 
zorgaanbieders hebben gemeld in verband met ‘no shows’ door Corona. Deze signalen zijn 
verzameld en er is onderzocht hoe om te gaan met deze signalen. Hierbij is ook gekeken naar 
hoe andere omliggende regio’s hiermee omgaan. Hieruit is geconcludeerd om de richtlijnen 
van de VNG te volgen; voor zowel de meerkosten als de maatwerkregeling omzetderving. 
Mocht formele besluitvorming hiervoor nodig zijn dan zal dit op korte termijn nog plaatsvinden. 
Zorgaanbieders die zich hebben gemeld vanwege de no shows in 2021 en 2022 zijn 
geïnformeerd en hebben de gelegenheid gehad om aan te geven of ze op basis van de 
richtlijnen in aanmerking komen voor de regeling. 
 
 

 Uitgangspunten afbakening Jeugdwet en Wmo (ter info) 
 

Niek Verberkmoes geeft aan dat er bij de colleges van de 5 gemeenten een memo ter 
besluitvorming ligt. Deze bevat de uitgangspunten afbakening Jeugdzorg en Wmo. De 
aanleiding voor deze afbakening is om scherp te krijgen wat er nu daadwerkelijk onder Wmo 
en onder Jeugdzorg valt. De afgelopen jaren is hier een redelijk grijs gebied ontstaan, met 
name bij aanbod op het grensvlak met andere zorgwetten en onderwijs. Dit ‘grijze’ gebied 
wordt niet alleen regionaal gevoeld, maar ook landelijk is hier onduidelijkheid over. Dit heeft 
afgelopen jaren geleid tot de nodige jurisprudentie en verduidelijking door de minister. Deze 
jurisprudentie en verduidelijking door de minister is meegenomen bij het opstellen van het 
memo. Let op: Het betreft hier geen wijziging in beleid. Wanneer het besluit is genomen wordt 
dit gecommuniceerd naar de zorgaanbieders in de regio Midden-Holland. 

 
 
 
 
 



 

 

Zorgboerderij Kinderen op Stap: kan het zijn dat kinderen uit zorg worden gehaald?  
 

Niek geeft aan dat dit niet de bedoeling is. Het zal voornamelijk gaan om nieuwe 
cliënten/toewijzingen en verlengingen. Voor vragen over individuele casuïstiek is wordt 
geadviseerd om contact op te nemen met de lokale toegang.  

 
 

 Eerste verkenning t.b.v. inkoop 2025 (ter info) 
 

Thelma van Petersen legt uit dat er vorig jaar is besloten om de contracten te verlengen tot 
2025. Dit is dan ook gelijk de einddatum van de huidige inkoop. De verkenning voor de nieuwe 
inkoop is opgestart. In dit stadium worden er zaken onderzocht als: in welk regioverband er zal 
worden ingekocht en op welke schaal wordt er ingekocht. Daarnaast wordt naar verschillende 
scenario’s gekeken en wordt de huidige inkoop onder de loep genomen. Het streven is om de 
uitgangspunten aan het einde van deze zomer helder te hebben. De huidige verkiezingen en 
de vorming van een nieuwe college kan hierin complicerende factor in zijn. RadarAdvies is 
bezig met een ronde langs de Zorgaanbieders om de huidige inkoop in kaart te brengen. Het 
is dus mogelijk dat aanbieders worden benaderd door RadarAdvies.  

 
Griet Vries (Gemiva-SVG): is het mogelijk dat NSDMH door de nieuwe inkoop uit elkaar valt?  

 
Dit is niet de verwachting, maar is in theorie wel mogelijk. Het streven is om de gemeenten die 
nu onder de NDSMH vallen bij elkaar te houden. Griet geeft zelf ook aan dat het haar 
voorkeur heeft dat het bij elkaar blijft omdat dit alleen al in de administratieve lasten veel werk 
scheelt.  

 
Griet Vries (Gemiva-SVG): gaan jullie een shortlist maken?  

 
Thelma geeft aan dat het nog lang niet zo ver is en dat alle modellen op dit moment nog op 
tafel liggen. 

 
Sabine Scheele (De Bovenkamer): wordt het cliëntenperspectief nog meegenomen in de 
nieuwe inkoop?  

 
Ja, dit wordt meegenomen. RadarAdvies zal ook uitvragen doen bij cliënten.  

 
 
2. Concept verslag en actielijst d.d. 6 oktober 2021 – Bijlage 1 

 
Het verslag van 6 oktober 2021 wordt vastgesteld door de Fysieke Overlegtafel Jeugd.  

 
Vanuit het vorige overleg stond het punt nog open of de Fysieke Overlegtafel in het vervolg 
fysiek wordt gehouden of digitaal. Er wordt besloten om de Fysieke Overlegtafel eenmaal per 
jaar fysiek plaats te laten vinden en de andere keren blijft het digitaal.  
 
Concept verslag en actielijst d.d. 28 januari 2022 – Bijlage 2 

 
Het verslag van de Fysieke Overlegtafel van 28 januari 2022 wordt vastgesteld.  

 
3. Verlenging dichtzetten contractering voor alle producten (besluitvormend) – Bijlage 3 

 
Bij de Fysieke Overlegtafel van 3 maart 2021 is besloten om alle diensten binnen de regio 
NSDMH dicht te zetten. De reden hiervoor was dat er veel gecontracteerde partijen binnen 
NSDMH zijn en voldoende dekkend zijn voor een compleet zorglandschap. Aan het eind van 
2021 is dit geëvalueerd en is geconcludeerd dat het dichtzetten positieve effecten had op het 
contractmanagement, zonder dat het tot problemen heeft geleid voor wat betreft een dekkend 
zorglandschap. Daarom is besloten om de dichtzetting voort te zetten tot en met tenminste 31 
december 2024. Hierbij is afgesproken dat er een mogelijkheid blijft voor toetreding van een 
nieuwe zorgaanbieder, indien dit noodzakelijk is voor continuïteit van zorg. Dit te beoordeling 
van het CMT. Dit voorstel wordt door Thelma van Petersen voorgelegd aan de deelnemers 



 

 

van de Fysieke Overlegtafel. Alle aanwezige stemmen in met de voortzetting van de 
dichtzetting voor nieuwe aanbieders.  

 
4. Rondvraag/W.v.t.t.k.  

 
Carola Willems (Kinderen op Stap): komt er een evaluatie moment van de budgetplafonds? 

 
Niek Verberkmoes geeft aan dat deze er komt, maar dat het op dit moment te vroeg is om 
goede evaluatie te doen.    

 
Koosje Willems (Prodeba): wat is de stand van de van het tussenproduct 
begeleiding/behandeling?  

 
Jan-Willem de Wilt geeft aan dat er intern hierover wordt gesproken en dat hij zo snel als 
mogelijk hier op terug komt.  
 

Sabine Scheele (De Bovenkamer): kan er meer duidelijkheid worden gegeven over de grens 
van de accountantsverklaring grens van 50.000? 

Op dit moment kan dat niet. Landelijk zitten hier ook regels aan vast, waardoor verandering op 
dit punt moeilijk te realiseren is. Niek Verberkmoes zal hierover nog contact opnemen met 
Sabine Scheele.  

 
Vanuit meerdere aanbieders wordt er gevraagd hoe om te gaan met getraumatiseerde 
kinderen (en ouders) uit Oekraïne? 

 
Vanuit de fysieke overlegtafel blijkt dat meerdere aanbieders het belangrijk vinden om hierin 
de samenwerking op te zoeken. Intern wordt gekeken welke coördinerende rol het NSDMH 
hierin kan spelen.  

 
Danielle Bax-Goedhart MSc (Een Stap Voor): geeft aan vaak de discussie aan te moeten 
gaan met scholen omdat (voor scholen) niet altijd duidelijk is wat er valt onder de Jeugdwet en 
wat er onder Onderwijs valt.  

 
Niek Verberkmoes geeft aan dat het komende jaar aandacht wordt besteedt aan dit ‘grijze 
gebied’. Hij geeft tegelijkertijd ook aan dat het een langer proces zal worden.  

 
 

5. Sluiting 
 

Om 11.00 uur bedankt Thelma van Petersen de aanwezigen en sluit de Fysieke Overlegtafel 
Jeugd.  

 
 

  



 

 

 
Bijlage 1: presentielijst 
 
Ad Astra Marije Veen 
Curium/LUMC Jerome Sigmond 

De Forensische Zorgspecialisten Renske van Schaik 
Gemiva Griet Vries 
Kinder- en Jeugdpraktijk Een Stap Voor Danielle Bax-Goedhart MSc 

Kinderen op stap Carola Willems 
Kwintes John D. 
Leliegroep Emelia van de Voorde 
Prodeba Koosje Willems 
Ihub Jill Thoen 

Vakgroep GZZ Sabine Scheele 

Parnassia Bert Mos 

ASVZ Cees den Hartigh 
 
 
Afwezig: Dunya Zorg en Welzijn, Forta Jeugd, De Rading 

 

Aanwezig namens het NSDMH 

Directeur Gemeente Gouda Thelma van Petersen 
Coordinator RDS Niek Verberkmoes 
Contractmanager RDS Jan-Willem van der Wilt 
Coördinator RAU Jeugd/Wmo Anja Nobel 
Contractbeheerder RDS (notulist) Domenico Matera 
 

 
 
 


