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E-mailadres:  b.verdonk@kleineaanbieders-mh.nl 
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Geachte heer Verdonk, 
 
Op 29 september hebben wij van u een brief ontvangen waarin u uw zorgen uitspreekt over de 
vormgeving van het sociaal team en de keuze van de gemeenten om de onderhandelingen aan de 
fysieke overlegtafel sectoraal in te richten. U bent van mening dat hierdoor innovatie wordt bemoeilijkt. 
In deze brief leest u onze reactie. 
 
Sociaal teams:  
De gemeenten in Midden Holland zijn bezig met het vormgeven van de sociaal teams. Bij de 
samenstelling van de sociaal teams worden lokaal keuzes gemaakt waarbij de aanwezige expertise 
kan verschillen. Voor de continuïteit van zorg en infrastructuur is een deel van de huidige 
toegangsmedewerkers van het huidige bureau Jeugdzorg en de overdracht van dossiers noodzakelijk. 
Voor het werkgeverschap van deze medewerkers hebben de gemeenten in Midden Holland gekozen 
om dat onder te brengen bij STEK Jeugdhulp. Dat betekent nadrukkelijk niet dat het monopolie in het 
sociaal team daarmee bij STEK Jeugdhulp komt te liggen. Omdat de invulling van het sociaal team 
lokaal wordt vormgegeven kan het zicht op dit proces lastig zijn voor aanbieders.  
 
Overlegtafels: 
De fysieke overlegtafels zijn gesplitst op verzoek van de aanbieders nadat op verzoek van de 
aanbieders is afgestapt van de lijn om tot een beperkt aantal integrale integrale trajecten te komen 
voor de gehele jeugdhulp. De huidige wijzen van bekostiging van de drie sectoren is dermate 
verschillend dat overleg over bekostiging, afrekening en bevoorschotting aan een integrale fysieke 
overlegtafel niet efficiënt is. Zolang deze elementen niet sectoraal zijn afgerond ligt een integrale 
fysieke overlegtafel niet voor de hand.  
 
Voor aanbieders die niet aan de fysieke overlegtafel zitten wordt het proces moeilijker te volgen. Wij 
zullen zorgdragen voor tijdige verslaglegging en plaatsing van stukken op de website. 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Netwerk Sociaal Domein Midden Holland 
 
Lammert Mulder 
Zorginkoper NSDMH 
 
 


