
Verslag Ontwikkeltafel 29 april 2021     
van 13:00 tot 17: 00 uur, voorzitter Dhr. Robbe  
 
De stukken kunt u hier downloaden:  
 
https://jeugdhulphollandrijnland.nl/ontwikkeltafel-29-april-2021/  
 
 
1. Opening en inleiding (10 minuten)  
 
Dhr. Robbe (voorzitter) opent de ontwikkeltafel. Hij geeft een toelichting op het traject Inkoop 
Jeugdhulp 2022 en de rol van de Ontwikkeltafel hierin. De Ontwikkeltafel is het laatste moment 
waarop Holland Rijnland en jeugdzorgaanbieders elkaar consulteren over de te wijzigen 
overeenkomst per 1 januari 2022. Dit is het punt dat de stukken wel bijna in beton gegoten is. 
Daarnaast zijn gemeenten ook druk bezig met het herinrichten van de toegang. Gemeenten passen 
ook de verordeningen aan, om duidelijk te krijgen wat of geen jeugdzorg is. Dit hangt allemaal samen 
met het doel om de jeugdzorg beter te organiseren in 2022.  
 
Dhr. Robbe geeft een toelichting op het vervolg na de Ontwikkeltafel tot aan 1 januari 2022. Na deze 
ontwikkeltafel kan nog een korte schriftelijk reactie worden gegeven door aanbieders. Volgende week 
worden de laatste aanpassingen van de stukken gedaan en daarna gaat het richting de 
besluitvorming. Dhr. Robbe licht toe dat het niet vreemd is als tijdens dit soort gesprekken spanningen 
kunnen ontstaan, maar benadrukt dat aanbieders en gemeenten elkaar uiteindelijk nodig hebben om 
de jeugdzorg zo goed mogelijk te organiseren.  
 
2. Nota van Inlichtingen (30 minuten)  
 
Tijdens de dialoogrondes zijn zowel in de sessies als via het online formulier veel reacties 
binnengekomen. Het is gezien het aantal vragen niet mogelijk tijdens de Ontwikkeltafel alle vragen 
individueel te beantwoorden. Daarom lichten de gemeenten toe wat zij op hoofdlijnen met de 
ontvangen input is gedaan en gaan zij specifiek in op niet verwerkte reacties en het waarom.  
 
Mevr. Van den Berg (TWO) licht toe dat ze de vragen één voor één doorloopt. De door Holland 
Rijnland vastgestelde doelen, moeten niet als resultaatverplichting voor de aanbieder gezien worden, 
ze worden wel opgenomen in het contract. Er waren veel vragen over de extra administratieve lasten 
door de nieuwe productcodes. Zoals verwoord in de brief (brief ontwikkeltafel 29 april 2021) willen 
gemeenten meer informatie over de inzet van jeugdhulp, meer inzicht in de knelpunten en de 
oplossingsmogelijkheden, daarom komen er meer nieuwe productcodes. Gemeenten nemen het 
signaal van de extra lasten wel serieus. Na de ontwikkeltafel wordt contact opgenomen voor een 
gesprek over deze productcodes.  
 
Mevr. Van den Berg (TWO) en Mevr. Kamerling (gemeenten) vervolgen met het geven van 
onderstaande presentatie.  
 

26-04-2021 - 

presentatie FOT.pptx  
 
 
Er is ruimte voor een korte vraag- en antwoordronde, maar geen inhoudelijk debat.  
 
Mevr. Neefjes (Cardea) reageert op nummer 34 (zie presentatie) over het perspectiefplan, ze vindt dat 
er vrij kort gereageerd is op het verzoek om het perspectiefplan vanaf 16,5 jaar in te laten gaan. Er 
staan zoveel zaken in de bijlage van het perspectiefplan waar de organisaties aan moeten voldoen, ze 
zou graag willen dat de vormgeving wat globaler wordt. Dus dat de inhoud wat minder specifiek hoeft, 
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omdat jongeren van 16,5 jaar vaak niet heel veel verder kunnen denken dan 1,5 jaar verder. Mevr. 
Kamerling (gemeenten) reageert dat het inderdaad niet de bedoeling is de vorm vast te leggen. Ze 
hoort dat de format toch wel erg specifiek is. Zij zegt toe dat in de segment Overlegtafels hier 
aandacht aan besteed wordt passend bij de inhoud van de zorg. Maar kan hierover nog geen 
toezegging doen.  
 
Dhr. Van Polen (de Waag) geeft aan dat het niet gelukt is met de regio in gesprek te gaan over de 
positionering van de Forensische zorg, dit is verreweg het laagste tarief binnen de Waag. Hij wil weten 
of het mogelijk is een gesprek te hebben over de manier waarop het tarief is opgebouwd. Met wie is 
dit gesprek? Dhr. Robbe antwoord dat agenda punt drie over de tarieven gaat: dan wordt de vraag 
beantwoord.  
 
Mevr. Van der Plas (Cardea) heeft een vraag met betrekking tot de crisishulp. Ze is blij te horen over 
de beschikbaarheidsvergoeding voor crisishulp. Ze geeft aan dat het starten binnen 24 uur echt niet 
altijd haalbaar is. Ze wilt graag nader in gesprek over wat precies bedoelt wordt met ‘starten’, wat is de 
verwachting precies. Mevr. Kamerling (gemeenten) snapt de oproep, en denkt zeker dat dit onderdeel 
van het gesprek zal zijn tijdens de segment specifieke tafel.  
 
Dhr. Groot (’s Heeren Loo) geeft aan dat steeds meer verschillende bestedingsruimtes ontstaan, 
waardoor het niet overzichtelijker wordt. Hij vraagt of hier nog naar gekeken kan worden, en of de 
bestedingsruimte per dienst niet geskipt kan worden. Mevr. Van den Berg (TWO) reageert dat elke 
aanbieder een maximale bestedingsruimte heeft, welke opgebouwd is uit de bestedingsruimten per 
segment. De bestedingsruimte per dienst geldt niet voor alle diensten en aanbieders. Aanbieders 
worden hier individueel over geïnformeerd.   
 
Dhr. Hensen (Inzowijs) heeft een korte vraag over de Nota van Inlichtingen, specifiek punt vier op 
bladzijde twee over de samenwerking tussen Holland Rijnland en aanbieders.  Er is een brief gestuurd 
vanuit grote aanbieders aan de wethouders over de samenwerking. Hier is ook nog over gesproken 
met Holland Rijnland. Wat zou de invloed van die brief nog kunnen zijn op dit proces? Mevr. Baard 
(gemeenten) licht toe dat één van de effecten is dat ze nog serieus naar de oproep over de 
administratieve zijn gaan kijken: dit was het concreet resultaat van het overleg. Het verslag van het 
gesprek wordt gedeeld met aanbieders.  
 
Dhr. Siebelink (Curium) reageert op punt 109 (zie presentatie), hij denkt dat de essentie van de vraag 
niet goed is verwoord. De verbazing lag bij Curium ligt niet bij de Centrale Intake per se, maar Curium 
is verbaasd dat als zij een intensieve ambulante behandeling willen inzetten, ze eerst langs de 
Centrale Intake moeten om daar toestemming voor te krijgen. Mevr. Kamerling (gemeenten) laat 
weten dat de trekkers van segment 1 in de vormgeving van dit proces nog zeker naar dit soort vragen 
kijken, dus wanneer wel langs de centrale intake en wanneer niet. Gemeenten hebben op dit moment 
wel gekozen vast te houden aan de centrale intake zoals nu in het contract staat.   
 
Relevante stukken:  
Bijlage B: Nota van inlichtingen  
Bijlage C: Algemene Deel van de overeenkomst  
Bijlage D: Bijzondere Delen van de overeenkomst  
Bijlage 5: Dienstomschrijvingen  
 
3. Presentatie bekostiging en kostprijsberekening (20 minuten)  
 
Toelichting op de kostprijsberekening en de bekostiging. Korte vraag- en antwoordronde, maar geen 
inhoudelijk debat.  
 
Dhr. Van Osch (BMC) geeft onderstaande presentatie over de kostprijsberekening en de bekostiging.  
 

Presentatie 

bekostiging en kostprijsberekening .pdf 
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Dhr. Van Eekert (Stichting de Driestroom) vraagt naar de gezinshuisproducten licht, middel en zwaar: 
deze zijn overgenomen vanuit Centraal Gelderland. Hij vraagt naar de onderbouwing van de tarieven 
en waarom de tarieven 10% lager liggen dan in Centraal Gelderland. Hij ziet hier geen 
kostprijsonderbouwing voor?  
Dhr. Van Osch licht toe dat gebruik is gemaakt van de berekening die in 2017/2018 is gedaan voor de 
gezinshuizen, op basis daarvan is de personele mix aangepast. Hij denkt dat het beter is verder met 
de accounthouder in gesprek te gaan over de tarieven. Dhr. Van Eekert ziet graag een 
kostprijsonderbouwing tegemoet vanuit de regio.  
 
Dhr. Meenderink (Cardea) vraagt wie de intensiteit van de gezinshuizen bepaald? Daarnaast vraagt hij  
wanneer de tarieven van ontbrekende producten bekend worden? Dhr. Van Osch (BMC) licht toe dat 
hij de opdracht heeft gekregen over welke intensiteiten er waren, in de zin van formatie die nodig is 
voor het gezinshuis en op basis daarvan is een berekening gemaakt. Hij benadrukt dat als Dhr. 
Meenderink denkt dat de tarieven niet kloppen, hij hiervoor bij de accounthouder moet zijn. De 
planning over de ontbrekende tarieven is Dhr. Van Osch onbekend. Dit maakt TWO nog bekend.  
(Update: De zorgzwaarte wordt bepaald door de toeleider en de gezinshuisouder naar aanleiding van 
de zorgbehoefte van de jongere. 
Update: Er zijn nog tarieven noodzakelijk voor de volgende diensten: 

- Beschikbaarheid bij crisis:  
Dit is een ontwikkelopgave voor gemeenten en de jeugdzorgaanbieders. De huidige 
financiering blijft tot die tijd gehandhaafd.  Voor 1 januari moet dit de 
beschikbaarheidsfinanciering helder zijn 

- Zorg-onderwijs: Via een ontwikkeld rekenmodel obv bestaande tarieven worden deze nieuwe 
tarieven bepaald. Naar aanleiding van de plannen van jeugdzorgaanbieders kunnen tarieven 
aan de diensten gekoppeld worden. Het streven is voor 1 oktober a.s. de tarieven bekend te 
hebben. 

- Intensieve ambulante inzet in Segment 1:  
De aanbieder kan pas deze dienst leveren na instemming van de regio. De voorwaarden zijn 
opgenomen in de dienstomschrijving. In dit proces worden passende tarieven besproken.)  

 
Dhr. Gerding (Gemiva) vraagt naar de tarifering van het KDC: in 2020 was sprake van vier producten,  
in 2022 nog maar 3? Het valt op dat het meeste gebruikte tarief wegvalt en op basis van de 
dienstomschrijving moet gedeclareerd worden op een ander tarief. Dit tarief is voor Holland Rijnland 
ongeveer € 20 per dagdeel hoger? Hier hebben ze geen behoefte aan bij Gemiva. Dhr. Gerding wil 
graag het gesprek openen over de definiëring van een reële productomschrijving en een reëel tarief. 
Dhr. Van Osch geeft aan dat de tarieven zijn vormgegeven op basis van de wens om het weer terug te 
brengen naar vroeger. Hij denkt dat het goed is voor TWO te kijken naar de consequenties van de 
verschuivingen in de tarieven. Dhr. Gerding benadrukt dat het gaat om de combinatie van de 
dienstomschrijving en het bijbehorende tarief, daar ontstaat het probleem. Mevr. Lierssen (BMC) vult 
aan dat ze vooral goed moeten kijken naar de ‘was-wordt’ lijst, het hoeft niet per se één op één 
overgezet te worden, goed kijken naar hoe de omzetting juist vormgegeven kan worden.  
(Update:Het betreft hier maximale tarieven. Jeugdzorgaanbieders kunnen lagere tarieven factureren. 
TWO gaat in overleg over de geschetste categorieën van zorgzwaarte.)  
 
Mevr. Van Mullen (’s Heeren Loo) vraagt naar de ‘was-wordt’ lijst, waar een apart tarief voor respijt 
zorg wordt gegeven. Het valt op dat dit een heel laag tarief is, terwijl het vaak om hele complexe 
jongeren gaat. Het gaat hier echt om jeugdigen opvangen zodat een gezin het zo lang mogelijk vol 
kan houden en om uithuisplaatsing te voorkomen. Het gaat om dagbesteding/respijtzorg. Dhr. Van 
Osch legt uit dat het tarief wordt berekend op de combinatie van aantal kinderen en de functie. Als dit 
volgens mevr. Van Mullem niet overeenkomt, moet zij dit met de accounthouder doorlopen.  
(Update: TWO gaat in gesprek met ’s Heeren Loo om te bepalen of de dienst niet juist is geformuleerd 
wat betreft de zorgzwaarte of dat het tarief bij de dienstomschrijving niet past. Het antwoord bepaald 
de vervolgstappen.) 
 
Mevr. Ruitenberg (Driestar) zegt dat in de presentatie is gezegd dat extra gekeken is naar de EED-
tarieven, ook in afstemming met aanbieders. Ze heeft die afstemming niet echt gemerkt en vraagt of 
dit gesprek nog gevoerd mag worden. Dhr. Van Osch zegt dat hij een onderzoek heeft gedaan naar 
de methode hoe ze gekomen zijn tot de tarieven. Hij heeft gekeken naar de ontvangen input, 
vervolgens naar andere onderzoeken of deze niet afwijkend waren. Hij heeft niet gezegd dat hij met 



4 
 

zorgaanbieders gesproken heeft. Mevr. Ruitenberg wil hier toch graag nog over in gesprek, omdat het 
tarief erg laag is vergeleken met andere regio’s.   
 
Dhr. Robbe (voorzitter) belicht de eerdere vraag over de tarieven van de forensische zorg. Dhr. Van 
Osch verklaart dat de tarieven van 2020 zijn doorgetrokken naar 2021 en 2022, de tarieven zijn elk 
jaar geïndexeerd. Dhr. Van Polen (de Waag) begrijpt dit, maar benadrukt dat hij vaker bij 
accountgesprekken heeft aangegeven dat zij niet met het bestaande tarief uit de voeten kunnen, er 
ontstaat nu echt een knelpunt. In vergelijking met omringende regio’s is dit een extreem laag tarief en 
gaat dit bij De Waag voor grote problemen zorgen. Dhr. Van Osch geeft hier verder met de 
accounthouder over te spreken, en goed te kijken waar het verschil ligt en hoe dit is ontstaan.  
 
Relevante stukken:  
Bijlage E: Maximale tarieven 2022  
Bijlage F: Was-wordt-lijst  
Bijlage 5: Dienstomschrijvingen  
 
4. Pauze (15 minuten)  
5. Inventarisatie te bespreken artikelen (45 minuten)  
 
Dhr. Robbe presenteert de overeenkomst en loopt deze kort door van begin tot einde.  
De artikelen worden op basis van prioriteit doorlopen. Wanneer artikelen niet aan de orde kunnen 
komen dan bestaat een mogelijkheid per mail te reageren tot en met 4 mei 2021 met een 
wijzigingsvoorstel. 
 
Relevante stukken:  
Bijlage C: Algemene Deel van de overeenkomst  
Bijlage D: Bijzondere Delen van de overeenkomst  
Bijlage 5: Dienstomschrijvingen 
 
Korte toelichtingen op enkele artikelen door Dhr. Robbe (voorzitter). 
 
Algemene Deel van de Overeenkomst 
 
Art. 1.  
Bijlage 4 (aanvullende definities) wordt opgesteld als duidelijk is welke termen nog nadere definiëring 
nodig hebben. 
 
Art. 4.  
De datum 1 jan 2017 is correct, het betreft een gewijzigde overeenkomst. 
 
Art. 5.  
Gemeenten hebben hierin meer zichtbaar gemaakt dat zij als samenwerkingspartners willen opereren.  
Het zijn op zichzelf geen juridisch afdwingbare principes in het artikel. Bij sub n. moet bij individueel 
belang ook het organisatiebelang gelezen worden. Dit geldt zowel voor gemeenten als voor 
aanbieders. 
 
Art. 8.  
Holland Rijnland wil zich recht voorbehouden wijzigingen door te voeren. Dat is wel geclausuleerd, er 
moet consulatie hebben plaatsgevonden. Tenzij de aard van de opdracht veranderd, is dit niet van 
toepassing. Bij het uitvoeren van de overeenkomst zijn gemeenten altijd gebonden aan de beginselen 
van behoorlijk bestuur.  
 
Art 10.  
Komt nog toelichting en gebruiksaanwijzing over VendorLink. 
 
Art. 12.  
Verandering ten opzichte van het huidige contract, de segmenten worden gesloten per januari 2022, 
alleen bij uitzondering kunnen er nog nieuwe partijen toetreden. 
 
Art.15.  
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Nieuw artikel. Als aanbieders niet leveren, wordt het contract voor dat segment ontbonden. 
 
Art. 16.  
Als tekortkomingen van aanbieder dusdanig van aard zijn, kan directe ontbinding worden gehanteerd.  
 
Art. 17.  
Opschorting bij tekortkomingen die niet dusdanig van aard zijn dat directe ontbinding noodzakelijk is.  
 
Art. 18.  
Bedrag is verwijderd, nu objectiveerbare norm gesteld. Lid 2 is toegevoegd. Via artikel 9 (overlegtafel) 
kan tot een norm gekomen worden.  
 
Art. 23.  
Artikel wordt in contract opgenomen om malafide praktijken / zorgcowboys te weren. 
 
Art. 25.  
Meer ook voor kwaliteit.  
 
Art. 26.  
Overeenkomst kan worden aangepast op de wijzigingen binnen de GGZ per januari 2022. 
 
Art. 28.  
Zoek naar meer kwaliteit via dit artikel, de gemeenten gaan ervanuit dat de meeste aanbieders hier 
makkelijk aan kunnen voldoen. Alleen als een aanbieder niet kan aantonen dat wat hij doet, goede 
zorg is, dan is sprake van tekortkoming. 
 
Art. 30.  
De mogelijkheid om bij onvoldoende resultaat jeugdigen te herplaatsen tenzij dit niet aan de 
jeugdzorgaanbieder te wijten is.  
 
Art. 31.  
Artikel probeert medische verwijsroute gelijk te trekken met gemeentelijke verwijsroute zonder het 
verwijsrecht van de medische verwijzers aan te tasten. 
 
Art. 33.  
Inspanningsverplichting voor gemeente en jeugdhulpaanbieders voor normaliseren. 
 
Art. 34.  
Als afspraken worden gemaakt, wordt wel verwacht dat zorgaanbieders hier iets mee doen.  
 
Art. 40.  
Koppeling gemaakt met het ontwikkelingsperspectiefplan zoals geldt binnen onderwijsinstellingen, 
zodat de plannen wat meer op elkaar afgestemd zijn. 
 
Art. 41.  
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen spoedeisendheid en crisis. Link met segment 6.  
 
Art. 42.  
Naar sub a kan nog gekeken worden door gemeenten. (met betrekking tot perspectiefplan) 
 
Art. 45.  
Geldt wet en regelgeving voor. 
 
Art. 55.  
Zat als bijlage bij huidige overeenkomst, is nu toegevoegd als artikel. 
 
Art. 56.  
Voor nu nog zo, totdat de wetswijziging doorgaat. 
 
Art. 61.  
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Het zijn maximale tarieven, mag dus altijd lager. 
 
Art. 64.  
Wijziging naar één kalendermaand in lid 2. 
 
Art. 67.  
Zitten wat wijzigingen in dit artikel, maar overgrote gedeelte wel identiek gebleven. 
 
Art. 75.  
Toevoeging obv Nota van Inlichtingen. 
 
Bijzondere delen overeenkomst 
 
Segment 1 
Art. 1.  
Het zijn geen doelen waar aanbieders op worden afgerekend, de doelen zijn bedoeld om beleid af te 
rekenen, niet de aanbieder. Gemeenten willen hiermee richting geven aan ontwikkeling, met het 
tekenen van het contract zeg je als ware als aanbieder dat je het goede doelen vindt.  
 
Art. 3.  
Als je ontwikkelpartner bent, betekent dit ook dat je gaat meewerken aan pilots.  
 
Art. 4.  
Als wordt gevraagd aan ontwikkelpartners mee te werken aan bepaalde tafels, kan Holland Rijnland 
financiële vergoeding aan aanbieders geven.  
 
Segment 4 
Art. 6. Kaders beschreven in bijlage 5.  
 
Extra opmerking van Mevr. Kamerling (gemeenten): de dienstomschrijving voor crisis-verblijf wordt 
nog aangepast. Het woord crisisopvang vervalt. Crisisverblijf wordt breder gedefinieerd dan alleen 
crisisopvang.  
 
6. Pauze (15 minuten) 
 

7. Artikelen bespreken  

Via een online formulier geven aanbieders aan welke artikelen van de overeenkomst zij willen 
bespreken. Dhr. Robbe (voorzitter) en Dhr. Gijtenbeek (TWO Jeugdhulp) delen de uitkomst van de 
ingevulde formulieren. De algemene overeenkomst heeft de meeste reacties van aanbieders 
ontvangen.  

7.1. Algemene overeenkomst   

- Artikel 8: eenzijdige wijziging overeenkomst door gemeenten 

Dhr. Gerding (Gemiva) zegt dat een aanbieder voldoende ruimte moet hebben om ook de 
overeenkomst te beëindigen als zij de wijzigingen op basis van dit artikel niet accepteren. Dhr. 
Gerding zou graag willen zien dat als een zorgaanbieder na kennisname van de wijzigingen besluit de 
overeenkomst op te zeggen deze tijdens het opzegtermijn niet is gebonden aan de wijzigingen voor 
de resterende looptijd van de Overeenkomst.  Mevr. Hoenderdos (TWO Jeugdhulp) wijst op artikel 14 
waarin een opzegtermijn van 3 tot 6 maanden is opgenomen. Dhr. Robbe (voorzitter) voegt hieraan 
toe dat het eventueel tekstueel kan worden aangepast.  
(Update: Artikel 8.2 is aangepast. ) 

Dhr. Siebelink (Curium) ziet niet hoe dit artikel rijmt met artikel 5 waarbij wordt gesproken over 
betrouwbaarheid. De gemeenten kunnen onafhankelijk dingen toevoegen of veranderen als de 
gemeentelijke verordening daarin noodzaakt. Als gemeenten verenigen in dit contract kan het stuk 
over gemeentelijke verordening eruit.  
Mevr. Hoenderdos (TWO Jeugdhulp) geeft aan dat ook bij wijzigingen de algemene beginselen van 
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behoorlijk bestuur van toepassing zijn. Mevr. Bardai (gemeenten): gemeenten stemmen regionaal af 
om wijzigingen op gemeenteniveau te voorkomen. Dit zal ook tijdig bij de ontwikkeltafel worden 
ingebracht.  

Dhr. Van Polen en Dhr. Rijkens over lid 2 van artikel 8: Als sprake is van opzegging, dan is 
jeugdhulpaanbieder verplicht om per direct in overleg te treden met andere jeugdhulpaanbieders over 
de overname van personeel. Wat betekent dit? Dhr. Robbe (voorzitter): Dit is een wettelijke 
verplichting bij vertrek uit regio en bij personeel dat niet wordt gebruikt kan personeel in een andere 
regio worden overgenomen. 

 
- Artikel 46: Wachttijden 

Dhr. Gerding (Gemiva) zegt dat de administratieve druk door de Beschikbaarheidswijzer wordt 
verhoogd. Bij een eventuele plaatsing kan contact op worden genomen met de afdeling 
zorgbemiddeling van Gemiva. Mevr. Hoenderdos: De regio heeft gekozen voor de 
Beschikbaarheidswijzer zodat er een plek is waar het aanbod en de actuele wachttijden van alle 
zorgaanbieders te vinden is. Omdat meerdere regio’s gebruik maken van de Beschikbaarheidswijzer 
worden de administratieve lasten beperkt.  

Dhr. Van Polen vraagt naar een alternatieve beschikbaarheidswijzer. Er wordt verwezen naar artikel 
46 lid 4. Bij forensische zorg kan het voorkomen dat voor sommige producten erg lang gewacht moet 
worden. Wellicht kan het jaarlijks vastgesteld worden? Beschikbaarheidswijzer levert een 
administratieve druk op voor aanbieders die actief zijn in meerdere regio’s. Mevr. Hoenderdos zegt dat 
artikel 46 lid 4 al aangevuld is met ‘tenzij de jeugdzorgaanbieder aantoont dat geen alternatieve 
jeugdzorgaanbieders voor de diensten beschikbaar zijn.’ 

Dhr. Van Eekert vertelt dat binnen gezinshuiszorg niet wordt gewerkt met wachttijden. Dit past niet bij 
de zorgvorm. Bij aanmelding wordt gekeken waar een kind past. Mevr. Hoenderdos: het is mogelijk 
om een tekstuele aanvulling te geven in de beschikbaarheidswijzer. Dhr. Robbe: Als geen sprake is 
van wachttijden is dit artikel niet aan de orde.  

Dhr. Rijkens: vraagt naar de centrale intake bij artikel 46 lid 4 als zij een jeugdige krijgen toegewezen. 
Mevr. Hoenderdos: Bij segment 4 is dit geen issue. De Centrale intake geldt niet voor alle segmenten.  

 
- Artikel 70: Monitoring 

Geen inhoudelijke reacties vanuit jeugdzorgaanbieders.  

 
- Artikel 75: Klanttevredenheids- en klantervaringsonderzoeken 

Dhr. Gerding (Gemiva): Gemeente en aanbieder doen apart van elkaar een onderzoek. Vanuit het 
oogpunt onafhankelijk wordt door een derde onderzoek gedaan en door een in de branche gebruikelijk 
clientervaringsonderzoek toegevoegd. Bij Gemiva is dit het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Daar 
rapporteert Gemiva elk jaar aan. De uitkomst hiervan kan Gemiva beschikbaar stellen. Mevr. Baard 
(gemeenten): Gemeente is bereid het onderzoek van aanbieder over te nemen.  
(Update: artikel is aangevuld.) 

Mevr. De Grijs (Jouw Orthopedagoog) reageert op het uitgangspunt “onafhankelijk”. Vrijgevestigde 
partijen hebben geen erkend branche onderzoek? Mevr. Hoenderdos: In het verleden zijn geen 
richtinggevende kaders aangegeven. Gemeenten zijn bereid een richtlijn mee te geven. Mevr. Baard 
(gemeente) en Mevr. Bardai (gemeente) zijn het hiermee eens.  

 
- Artikel 64: Betaling  

Dhr. Meenderink (Cardea): vanaf 1 januari 2023 moeten aanbieders binnen 1 kalendermaand ipv 2 
kalendermaanden factureren. Hij vindt dit erg kort en stelt voor 2 maanden aan te houden. Mevr. 
Hoenderdos: de regio wil terug naar 1 maand. Als TWO Jeugdhulp niet over alle facturatie beschikt, is 
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het niet mogelijk actief te handelen in het veld. In de Nota van inlichtingen is op hetzelfde punt 
ingegaan waarbij voorgesteld is ditInlichtingen is verwoord dat de aanpassingen volgend jaar op de 
Ontwikkeltafel verder te bespreken. Mevr. Van Son (Raamwerk) zegt ook het met dit punt niet eens te 
zijn. Mevr. Tepper (De Forensische Zorgspecialisten) heeft een opmerking, maar is niet verstaanbaar. 
Dhr. Tim Robbe: er worden geen wijzigingen aangebracht.  

 

- Artikel 29: 1Gezin1Plan 

Dhr. Gerding (Gemiva) stelt voor bij voorkeur het JGT/gemeentelijke toegang toe te voegen aan het 
artikel. Regie is een verantwoordelijkheid van de toegang. Zij hebben een coördinerende functie, 
monitoring en voortgang etc. Mevr.Daarnaast kan deze inzet niet gefactureerd worden? Ivette 
Hoenderdos: dit is geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie. Er staan ook richtlijnen over 
regie op de website van www.1gezin1plan.nu. Dhr. van Polen (De Waag): Bij voorkeur van 
opdrachtgever als insteek houden. Tim Robbe (voorzitter): naar aanleiding van de opmerkingen zal de 
tekst worden aangepast. (Update: De regie uit dit artikel kan, inzien noodzakelijk, gefactureerd worden 
op de dienst Zorgcoördinatie. Artikel is aangepast.) 

- Artikel 6: Overlegtafel 

Dhr. Gerding (Gemiva) zegt dat de veelvuldigheid van tafels enorm veel tijd in beslag neemt van 
management en backoffice. Er zijn tafels over segmenten, algemeen, contractoverleg, accountoverleg 
etc. Mevr. Baard (gemeenten): gemeenten combineren contract- en accountoverleg met elkaar. Door 
de gesprekken kunnen gemeenten een inhoudelijke beweging maken. Ook gemeenten willen dit zo 
efficiënt mogelijk inrichten. Signaal is in ieder geval helder.  

Mevr. Van Mullen (’s Heeren Loo): als een aanbieder op 5 segmenten zorg biedt zijn het 30 
ontwikkeltafels. Zij vraagt gemeenten een andere manier te verzinnen. Het is moeilijk uit te leggen aan 
de achterban. Mevr. Baard (gemeenten): inbreng op 5 ontwikkeltafels is relevant voor inhoudelijke 
ontwikkelingen. Het draait niet om het aantal maar de inhoud van de gesprekken. Dhr. Siebelink 
(Curium) voegt hieraan toe dat het een gigantische belasting is voor een jeugdzorgaanbieder.  
 

- Artikel 74: Kwartaal kerngegevens 

Dhr. Gerding (Gemiva) verzoekt TWO Jeugdhulp te verklaren geen beroep te doen op dit artikel 74 lid 
1. Vervoerskosten kan Gemiva aanleveren, maar gemiddelde kosten per unieke jeugdige kan de TWO 
ook zelf uitrekenen. Ingezette mix van personeel is volgens hem niet te doen, zegt niks over kwaliteit 
van geleverde diensten. Hij ziet geen toegevoegde waarde van het verzamelen van deze informatie. 
Mevr. Hoenderdos: Artikel is niet gewijzigd ten opzichte van de oude overeenkomst. Als de informatie 
terug te vinden is in de facturatie wordt deze informatie niet opgevraagd bij de aanbieder. Bij de 
nieuwe overeenkomst worden diensten gewijzigd en een splitsing gemaakt. Het gaat om 
subcategorieën binnen een dienst.  

Dhr. Gerding stelt voor in een accountgesprek de bevindingen te bespreken en hier geen periodieke 
rapportageverplichting van te maken. Mevr. Bardai (gemeenten): artikel 74, lid 1c, e en f worden 
geschrapt en aan het artikel wordt toegevoegd dat informatie die uit de eigen systemen gehaald kan 
worden niet wordt opgevraagd bij de aanbieder. (Update: artikel is aangepast.) 

Dhr. Van Polen (De Waag) sluit zich aan bij de reactie van Dhr. Gerding. In het kader van 
terugdringen van administratieve last is dit geen goed voorbeeld.  
 

- Artikel 34: WLZ- in- en uitstroom 

Mevr. Meijer (Gemiva): WLZ aanvraag wordt door ouders gedaan en niet door de jeugdzorgaanbieder. 
Dhr. Robbe: dit wordt gewijzigd in het artikel. (Update: artikel is aangepast.) 

Dhr. Gerding (Gemiva): WLZ is een zogenaamde voorliggende voorziening. Bij de toegang moet 
worden gecheckt of jeugdige niet in aanmerking komt voor WLZ zorg. CIZ zal onder de leeftijd van 8 

http://www.1gezin1plan.nu/
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jaar geen WLZ zorg toewijzen. Als jeugdige eenmaal in zorg is en de leeftijd van 8 jaar nadert en blijkt 
dat jeugdige levenslange zorg nodig heeft zal het CIZ wel zorg toewijzen. Uit ervaring blijkt dat ouders 
niet het initiatief nemen om de procedure op te starten. Gemeenten moeten helpen om ouders te 
faciliteren. Mevr. Baard (gemeenten) heeft de suggestie gehoord.  
 

- Artikel 26: Regiebehandelaarschap 

Dhr. Clemens (O3): regiebehandelaar is niet gedefinieerd in de jeugdwet. Als de regio hieraan blijft 
vasthouden stelt hij voor een orthopedagoog-generalist BIG te laten registreren. Dhr. Robben neemt 
dit mee terug. Mevr. Hoenderdos stelt voor dit onderwerp op een segmentontwikkeltafel te bespreken.  

(Update: In de regeling generalistische basis-ggz - NR/REG-2114a wordt bij overgang vanuit de 
jeugdwet tevens als regiebehandelaar aangemerkt Kinder- en Jeugdpsycholoog Nip en 
Orthopedagoog Generalist NVO (BIG). Hiermee rekening houdend zijn deze beroepen tevens 
opgenomen als regiebehandelaar. Zie hiervoor ook de lijst van regiebehandelaren die is opgenomen 
in bijlage 5 dienstomschrijvingen bij de dienst 54001 Jeugd-ggz behandeling regulier/generalistisch.) 

7.2. Segment 1 

- Artikel 6: Gelijktijdige inzet niet mogelijk 

Mevr. Van der Plas (Cardea): Aanbieder is van segment 2 naar segment 1 gegaan. Gelijktijdige 
behandeling met verblijf naast jonge moeders met kinderen. Dit is een achteruitgang geworden. Zij 
stelt voor hierover met elkaar in gesprek te gaan. Dhr. Van den Hoonaard (gemeenten) heeft hierover 
in schriftelijke ronde vragen gekregen. Hij stelt voor diensten uit segment 1 naast elkaar in te zetten 
om verblijf te verkorten als overbruggingsperiode. Vanuit gemeenten is de controle om hier zicht op te 
hebben zodat geen onnodige producten bij elkaar worden ingezet. Alleen als er duidelijk aantoonbare 
redenen zijn via de Centrale Intake.  

Dhr. Siebelink (Curium): Regio Holland Rijnland wil de controle houden. Hoe verhoudt zich dit met 
artikel 5 van de algemene overeenkomst over vertrouwen, transparantie etc.? Lijkt eerder op 
wantrouwen. Dhr. Van den Hoonaard (gemeenten): het is niet vanuit wantrouwen, maar gemeente 
heeft graag inzicht wanneer diensten bij elkaar of naast elkaar bestaan. Er zijn mogelijkheden, 
dienend aan de praktijk, producten gelijktijdig te kunnen inzetten na instemming van de Centrale 
Intake.  

- Artikel 14: Centrale intake 

Dhr. Siebelink (Curium) ziet de centrale intake niet voor zich zonder enige administratieve lasten.  

7.3. Segment 4  

- Artikel 6: Kaders 

Dhr. Gerding (Gemiva): in alle artikelen van de segmentovereenkomst wordt gesproken dat Holland 
Rijnland opdrachtgever is en bij dit artikel is opdrachtgever de gemeente. Dhr. Robbe (voorzitter): dit 
wordt aangepast naar Holland Rijnland. (Update: artikel is aangepast.) 

Dhr. Van Polen (De Waag): de kaders in de dienstomschrijvingen zijn onvoldoende passend om 
forensische zorg vorm te geven. Hij stelt voor hierover in gesprek te gaan. Mevr. Heitmeijer 
(gemeenten) gaat graag het gesprek aan. Er staat al iets in de specialistische ggz van de 
dienstomschrijvingen.  

 
- Artikel 1: Doelen 

Dhr. Robbe: aanbieders worden niet afgerekend, maar het draait om het beleid dat wordt beoogd met 
afspraken. Verder geen inhoudelijke reacties van aanbieders ontvangen.  
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- Artikel 3: Ontwikkelpartners 

Dhr. Siebelink zegt dat hij vier keer kan meedoen aan een ontwikkeltafel maar ziet de belasting van 
aanbieders als een probleem.  Mevr. Heitmeijer (gemeenten) is zich ervan bewust en gemeenten 
proberen het zo werkbaar mogelijk te maken, maar er zijn aanbieders nodig om een ontwikkeling 
mogelijk te maken.  

Mevr. van der Plas (Cardea) stelt voor met ontwikkelpartners met meerdere segmenten in gesprek te 
gaan. Individuele gesprekken met partners kan veel opleveren.  

 
- Artikel 4: Opvang groei 

Dhr. Hensen (Inzowijs): is dit boven budget of normale groei? Mevr. Heitmeijer (gemeenten): groei van 
de vraag. Bepaalde ontwikkelingen zoals doorstroom van ene segment naar andere, afschalen en 
opschalen. Ambulantiseren om de groei het beste op te vangen.  

7.4. Segment 5 

- Artikel 4: Middelen, keuze onderwijsinstelling 

Dhr. Hensen (Inzowijs): school kan een aanbieder aanwijzen waar ze graag mee samenwerken. Hoe 
zorg je ervoor dat alle aanbieders aan bod komen? Wat is de rol om te sturen bij een mismatch ten 
opzichte van de vraag of laat je dit aan de markt over? Aan aanbieders de taak om bij elkaar aan te 
kloppen als hier sprake van is. Mevr. Huijbers (gemeenten): vanuit gemeente geen sturende rol in het 
maken van de keuze. De school bepaalt met welke aanbieder zij willen samenwerken. Holland 
Rijnland / gemeenten hebben geen sturende rol in de toewijzing. 

Mevr. Meijer (Gemiva): wat kan je doen als je als aanbieder geen contract hebt getekend voor dit 
segment maar een school wel met jou een samenwerking wil aangaan? Mevr. Huijbers (gemeenten): 
dit geldt niet voor dit segment, verloopt via segment 4. Alleen scholen waarvan de regio heeft 
aangegeven dat jeugdhulp zal plaatsvinden, geldt levering vanuit dit segment met een fte bekostiging. 
(Update: Correctie op het antwoord: Holland Rijnland geeft aan welke scholen in aanmerking komen 
voor segment 5, Jeugdhulp op School. Deze dienst kan alleen worden geleverd door aanbieders die 
een overeenkomst zijn aangegaan voor dit segment) 

7.5. Segment 3  

- Artikel 4: Onderwijszorgarrangement  

Mevr. Meijer (Gemiva): geldt dit plan ook voor bestaande arrangementen? Mevr. Wieling (gemeenten): 
voor bestaande arrangement zijn al plannen ingediend naar aanleiding van het Transformatie Fonds. 
Deze plannen kunnen ingediend worden met eventuele aanpassingen. Deze worden niet opnieuw 
beoordeeld.  
(Update: Correctie op het antwoord: De plannen worden wel opnieuw bekeken. Naar de huidige pilots 
wordt gekeken en bepaald of deze een reguliere dienst kunnen worden.)  

 
- Artikel 5: onderwijs in- en uitstroom  

Dhr. Siebelink (Curium: in dit artikel staat dat de aanbieder akkoord is gegaan met de door Holland 
Rijnland en onderwijsinstellingen gemaakte afspraken over in- en uitstroom.) Hoe verhoudt zich dit 
tussen eerder gemaakte afspraken tussen aanbieder en onderwijsinstelling? Bijvoorbeeld de 
afspraken die deze aanbieder met de Leo Kanner school heeft? Mevr. Wieling (gemeenten): deze 
afspraken worden meegenomen. Wellicht zijn dit ook mooie voorbeelden die ook voor andere 
aanbieders kunnen gelden.   

Artikelen met 2 of minder reacties zijn niet besproken.  
 

Relevante stukken: 
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Bijlage B: Nota van inlichtingen 
Bijlage C: Algemene Deel van de overeenkomst 
Bijlage D: Bijzondere Delen van de overeenkomst 
Bijlage 8: Instructiedocument 
Bijlage 5: Dienstomschrijvingen 
 

8. Rondvraag 

Dhr. Gerding (Gemiva): is een format aanwezig voor aanvullende vragen die vanwege tijdsgebrek niet 
aan de bod zijn gekomen? Er is een toezegging gedaan in de agenda om nog eventuele punten aan 
te leveren. Er is gesproken de punten binnen 3 werkdagen aan te leveren. Kan dit termijn worden 
verlengd? Dhr. Robbe: er is geen format, dit kan per mail. Uiterlijk dinsdag 10 mei 17.00 kunnen 
aanvullingen worden aangeleverd. Mevr. Bardai (gemeenten): er kan geen uitstel worden verleend.  

Mevr. Willems (Prodeba) vraagt wanneer de tarieven van de ontbrekende segmenten bekend 
worden? Tim Robbe zegt toe dit zsm naar Koosje Willems toe te sturen. 
(Update: de planning staat elders in het verslag.) 

Dries van Eckhard (Driestroom) vraagt naar informatie over de kostprijs. Dhr. Robbe geeft aan dat 
hiervoor contact op kan worden genomen met de desbetreffende accounthouder van TWO Jeugdhulp.  

Mevr. Baard (gemeenten) zegt dat geen algemene vragen meer gesteld kunnen worden. Alleen 
vragen over de artikelen die niet aan bod zijn gekomen, kunnen ingestuurd worden. Het betreft geen 
extra vragenronde.  

Dhr. Meenderink (Cardea) zegt dat bijlage 11 over bestedingsruimte niet tussen de toegestuurde 
stukken zit. Dhr. Robbe: bijlage 11 betreft de individuele afspraken met aanbieder. Mevr. Van den 
Berg (TWO Jeugdhulp): rond november kunnen de aanbieders deze bijlage 11 verwachten.   

Dhr. Van Polen (De Waag) vraagt of de gemeente Nieuwkoop ook contractpartij is per 1 januari 2022.  
Irene Baard (gemeente) bevestigt dit. 
 

9. Afsluiting  

Dhr. Robbe (voorzitter) beëindigt de ontwikkeltafel van 29 april 2021.    

 

Aanwezigen:  

Jeugdzorgaanbieders:  

- Anita Meijer (Gemiva) 
- Bente Blekxtoon (Prodeba) 
- Mariska Smits (Parnassia Groep) 
- Gerard Gerding (Gemiva) 
- Petra van Teijlingen (Gemiva) 
- Koosje Willems (Prodeba) 
- Albert Dreijer (Rivierduinen)  
- Ana (Kabouterhuis) 
- Bart van der Knaap (Pluryn) 
- Dorien Trommel (Praktijk Vergne) 
- Dries van Eekert (De Driestroom) 
- Elise Asma (Transparant) 
- Ellen Vaneker (Jeugdbescherming West) 
- Fiona Koster (Expertisecentrum Uniek) 
- Gina Bij de Vaate  
- Ruud Groot (‘s Heeren Loo) 
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- Hans Hensen (Inzowijs) 
- Inge Eskes (Familysupporters) 
- Janna van der Kwast  
- Jasper Clemens (O3) 
- Jeroen van Anrooij (Boba Levensloopbegeleiding) 
- JJ Meyers (Via Maris) 
- Martine de Grijs (Jouw Orthopedagoog) 
- Khadija Outmany (It’s 4 Sure) 
- AP Lagro (Lumc-Curium 
- Laura den Boer (Leestalent) 
- Leonie van Son (Raamwerk) 
- Liesbeth Schellingerhout (Raamwerk) 
- Margot van den Heuvel (Jeugdbescherming West) 
- Marisa van Marwijk (Horizon) 
- Marja Merkx (Mentaal Beter en Opdidakt) 
- Marjolein Tepper (De Forensische Zorgspecialisten) 
- Jan Meenderink (Cardea) 
- Miki Neefjes (Cardea) 
- Monique Bouter (Zorgboeren Zuid-Holland) 
- Janny van Mullem (’s Heeren Loo) 
- Natascha Bouwmeester (d3) 
- Pauline Veldkamp (Familysupporters) 
- Peter van Gelder (Ipse de Bruggen) 
- Ria van der Plas (Cardea) 
- Erik van Polen (De Waag) 
- Demi Raimond  (De Waag) 
- Randy Trieling 
- Rein Rijkens (Merel) 
- Remco Reij (RID) 
- M. Ruitenberg (Driestar Educatief) 
- Bart Siebelink (Curium) 
- Silke Bruil (vierstroom) 
- Simon van Brekel (Yoep_ 
- Vivienne Benoist (Pep Junior) 
- Woudina (Woudina en Co) 
- Y Hordijk (Binnenstebuitentuin) 

Gemeenten:  

- Hafida Bardai  
- Herma Kip 
- Erna Wieling 
- Esther Huijbers 
- Ilja Kamerling 
- Irene Baard 
- Ivarna Rangel 
- Maarten van den Hoonaard 
- Madeleine Heitmeijer 
- Sevgi Tunali 
- Marlies Stolk  
- Judith Lek  
- Thomas Dijksman  
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TWO Jeugdhulp:  

- Angela van der Geest  
- Arjan Langius 
- Astrid van den Berg 
- Annoek Buskermolen – van de Belt 
- Ivette Hoenderdos 
- Jeannine Bullée 
- Max Gijtenbeek 
- Maxime Haneveld 
- Michel Tettero 
- Monique Duindam 
- Ragini Somair 
- Renée Schieving 
- Wai Bun Tse 

Servicepunt71: 

- Angela van der Sluijs 

BMC:  

- Peter van Osch 
- Evy Liersen 

Voorzitter: 

- Tim Robbe 

 

 
 
 


