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VERSLAG EN ACTIELIJST 1
e
 (reguliere) Fysieke Overlegtafel Jeugd 18 juni 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’; 
-het deel van het voorgenomen Sociale Team dat zich richt op jeugdhulp, wordt in dit verslag 

aangeduid als ‘jeugdteam’. 
 

1. Opening 

Woord van welkom. Voor deelnemers aan de eerste overlegtafel  Jeugd d.d.18 juni: zie 

presentielijst (bijlage 1 bij verslag). Aangekondigde eindtijd van het overleg is 15.30 uur vanwege 

de voorbereidingen voor installatie van de Goudse wethouders in het Huis van de Stad. 

 

2. Mededelingen, ingekomen stukken en Lijst van Vraag en Antwoord 

De ingekomen brief van 11 juni 2014 van een deel van de aanbieders komt aan de orde bij 

agendapunt 4.  

 

3. Concept verslag en Actielijst vorig overleg 

Niet van toepassing. 

 

4. Toelichting en bespreking toekomstscenario gemeenten voor ontwikkeling Jeugdhulp in 

Midden-Holland en wijze van bekostiging 

Michel Tettero, beleidsmedewerker en projectleider Jeugdhulp gemeente Zuidplas, schetst de 

weg die tot nu toe is afgelegd: o.a. kadernota Gebundelde Krachten, Regionaal 

Transitiearrangement (RTA) en AEF-rapport Maatwerkvoorzieningen Jeugd. Speerpunten zijn 

focus op preventie en verlaging van administratieve lastendruk. De ambitie is te komen tot één 

trajectprijs op basis van het huidige aanbod. De Gemeente heeft van een deel van de aanbieders 

een gezamenlijke brief ontvangen (en gepubliceerd op de website) waarin zij hun zorgen uiten 

over de snelheid van invoering van het toekomstbeeld, te weten per 1 januari 2015. Belangrijkste 

aandachtspunten zijn continuïteit van zorg en van infrastructuur. De Gemeente ziet deze 

kritische kanttekeningen als belangrijke input om tijdens dit overleg te verkennen onder welke 

voorwaarden inhoudelijke vernieuwing is te realiseren. 

Voor de aanbieders is het van belang dat de Gemeente helderheid geeft over de plannen voor 

onder meer jeugdteams, Crisisdienst en expertteams. Onder voorbehoud van bestuurlijke 

goedkeuring, is de lijn als volgt. Binnen de jeugdteams wordt een zorgplan (werktitel) opgesteld. 

Dit zorgplan vormt de basis voor de beschikking waardoor voor de cliënt formeel het recht op 

een individuele voorziening ontstaat. In Gebundelde Krachten is gesteld dat de vormgeving van 

de Sociale Teams lokaal is belegd. In hoeverre het wenselijk is om jeugdteams (toch) regionaal in 

te richten, wordt naar verwachting 1 juli 2014 duidelijk. Aan de ontwikkeling van het onderdeel 

Toegang (organisatievorm en personele invulling) wordt op dit moment de laatste hand gelegd.  

 

In het belang van de contractering is het nodig te beschikken over een inventarisatie van de 

huidige producten die aanbieders leveren, tegen welk tarief en hun visie op de gepaste vorm van 

bekostiging hiervan. Er zijn vier soorten bekostiging te onderscheiden:  

beschikbaarheidsfinanciering, populatiegebonden bekostiging, productbekostiging en 

resultaatbekostiging. Parallel aan de inventarisatie wordt een ontwikkelagenda opgesteld van 

onderwerpen die vanaf 1 oktober 2014 gezamenlijk worden uitgewerkt.  
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Actiepunt Gemeente: aanleveren van uitvraagformat (plaatsen op website).  

Actiepunt aanbieders: uitvraagformat ingevuld indienen bij het NSDMH via nsdmh@gouda.nl.  

Uit de hierop volgende discussie komen de volgende thema’s naar voren die de Gemeente 

toevoegt aan de concept deelovereenkomst (actiepunt Gemeente): 

a. definities aanvullen: ‘niet vrij toegankelijke voorziening’in relatie tot huisarts, 

jeugdprofessional, verwijzer 

b. toeleiding, toewijzing (rol verwijzers en gemeente) 

c. duur toewijzing (innovatie regelen via zorgplan) 

d. prioritering (jeugdigen die worden aangemeld via GI hebben prioriteit)  

e. wachtlijst versus doorverwijzing naar vervangende zorgaanbieder 

f. communicatie (duidelijkheid waar cliënt naartoe kan, input via Horizon/Thomas Meijer) 

g. werkwijze zorgplan (werktitel) 

h. acceptatieplicht 

i. keuzevrijheid cliënt en mogelijkheid te wisselen van aanbieder of van hulpverlener 

binnen de organisatie 

j. diagnoseteam versus jeugdteam 

k. expertteam (expertise kan worden ingezet in preventie?)  

l. kwaliteitseisen; o.a. verwijzing naar kwaliteitskader in paragraaf 4.3 Jeugdwet, 

competentieprofielen en data (input via Stek Jeugdzorg/Thea Roelofs) 

m. verbinden van verplicht en niet vrij toegankelijk 

n. ontwikkelagenda 

o. financiële verantwoording: controleprotocol (helderheid uitvraag, tegen zo laag 

mogelijke accountantskosten) 

p. materiële controle (steekproefsgewijs?)    

q. inhoudelijke verantwoording (te leveren beleidsinformatie door aanbieders) 

r. innovatie 

s. no show 

t. continueren van DBC-systematiek 

u. wijze van financiering (bevoorschotting?) 

v. opnemen van een afspraak om te investeren in preventie op grond van deskundigheid’. 
 

5. Deelovereenkomst voor het leveren van Niet vrij toegankelijke voorzieningen Jeugdhulp 

Bespreking van de concept deelovereenkomst wordt geagendeerd voor de volgende Fysieke 

Overlegtafel. Het verzoek aan de aanbieders is vast te kijken naar de juridische aspecten; de 

Gemeente zal de bijlagen aanvullen met besproken thema’s.  

 

6. Vervolgafspraken 

-Het verzoek is om een powerpointpresentatie van Stipter op de website te plaatsen die is 

toegespitst op Jeugd. Indien dit relevant is, pakt de Gemeente deze actie op (actiepunt 

Gemeente).  

-Vragen/suggesties/informatie s.v.p. mailen naar het centrale e-mailadres van NSDMH: 

nsdmh@gouda.nl; deze oproep zal ook verschijnen op de website (actiepunt Gemeente). 

-Voor de Fysieke Overlegtafel Jeugd volgen twee extra data (augustus/september).  De geplande 

Fysieke Overlegtafel Jeugd van dinsdag 1 juli 2014 gaat gewoon door.  

 

7. Wat verder ter tafel komt 

- AEF-rapport Maatwerkvoorzieningen Jeugd is te vinden op de website via de tabs Jeugd en  

Achtergrondinformatie & Ingekomen stukken.   

mailto:nsdmh@gouda.nl
mailto:nsdmh@gouda.nl
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-De vraag ligt voor of bij Jeugd een Dynamisch Selectiemodel gehanteerd wordt. Aanbieders 

geven aan dat dit kostenverhogend zou werken. De Gemeente neemt deze kanttekening in de te 

maken afweging mee (actiepunt Gemeente).  

-Op  10 juli 2014 vindt een bijeenkomst met cliënten plaats. De suggestie wordt gedaan om dan 

in het kader van voorlichting het Dynamisch Selectiemodel te presenteren. Dit neemt de 

gemeente in beraad (actiepunt Gemeente).  

8. Sluiting. 

Voorzitter Tim Robbe dankt alle aanwezigen voor een vruchtbaar overleg.  

 

Actie aanbieders 

Nr Actie 

1 Uitvraagformat ingevuld indienen bij het NSDMH via nsdmh@gouda.nl.  

Bij onderwerp: inventarisatie huidige producten, tarief en vorm van bekostiging. 

2 T.b.v. concept deelovereenkomst: 

aanleveren input communicatie (duidelijkheid waar cliënt naartoe kan, input via 

Horizon/Thomas Meijer) 

 

3 T.b.v. concept deelovereenkomst: 

Aanleveren input data kwaliteitseisen (via Stek Jeugdzorg/Thea Roelofs) 

 

4 Beoordelen juridische aspecten van de concept deelovereenkomst.  

5 Aanhouden van centraal e-mailadres van NSDMH: nsdmh@gouda.nl.  

 

Actie Gemeente 

Nr Actie 

1 Aanleveren van uitvraagformat en plaatsen op website.  

Bij onderwerp: inventarisatie huidige producten, tarief en vorm van bekostiging. 

2 Opnemen van tekstvoorstellen voor benoemde thema’s in concept deelovereenkomst. 
3 Indien relevant:  

powerpointpresentatie van Stipter toegespitst op Jeugd, plaatsen op website. 

4 Oproep op website plaatsen: 

Aanhouden van centraal e-mailadres van NSDMH: nsdmh@gouda.nl. 

5 Bekendmaken twee extra data Fysieke Overlegtafel Jeugd (augustus / september).  

6 Gebruik van Dynamisch Selectiemodel bij Jeugd?  

7 Presentatie van Dynamisch Selectiemodel tijdens bijeenkomst met cliënten (10-7)? 
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Presentielijst fysieke overlegtafel Jeugd regio Midden-Holland van 18 juni 2014 

Organisatie Naam Opmerking 

Humanitas Anette de Jong   

Ad Astra begeleding  Ben Verdonk   

Jutters Carey Gardien   

Stichting Ipse de Bruggen  Fred Fillekes   

Gemiva-SVG  Gerard Gerding namens Ben Eijsink   

GGD HM H. Marx   

Rivierduinen Jacques van Zoelen   

De Buitenwereld Marije Veen   

Kindertherapie Midden-Holland Marit van Vliet (vertegenwoordigt 10 

zelfstandige kindertherapeuten)   

Stichting Kwintes  Mary Halter   

Vereniging van zorgboeren Peter van der Hoog   

ZOG MH Petra van Buren   

Kwadraad R. Verkuylen   

Bureau Jeugdzorg Rob Klein   

VGZ Sandra van Roermund    

ASVZ Sigrid Schopman   

Psy-MH  Tanja van Hengel   

Stek Jeugdhulp  Thea Roelofs   

Horizon Thomas Meijer   

Mee Vervanger van Annelein Theeuwsen    

Pluryn Hoenderloo Groep Vervanger van Erwin Duits   

      

namens de gemeenten Tim Robbe   

  Jan Braam   

  Michel Visser   

  Michel Tettero   

  Antoni Mets   

  Lammert Mulder   

  Liesbeth Zaat   

 


