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VERSLAG 
Dinsdag 6 maart 2018 
15.00 uur – 17.00 uur  
Gemeentehuis Teylingen  
Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout 

 
1. Welkom en opening 

 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  

 
2. Notulen  

 
a. Ontwikkeltafel 30-01-2018 (bijlage 2) 

 
De notulen kunnen worden vastgesteld.  
 

3. Mededelingen 
 

a. Berichtenverkeer & Privacy 
 
Berichtenverkeer  
Van 23 maart 2018 tot 3 april 2018 is er een freeze periode ingesteld voor het indienen van berichten 
door de zorgaanbieders in verband met de overgang naar de 2.2 versie. Holland Rijnland verwerkt tot 
29 maart 2018 de ingekomen berichten. Het is van belang dat alle berichten op 29 maart 2018 in de 
systemen van de zorgaanbieders zijn ingelezen.  
 
Privacy  
De TWO ontvangt regelmatig onbeveiligde mails met daarin persoonsgegevens van cliënten. Het 
verzoek is om rekening te houden met de nieuwe privacywetgeving en dit onder de aandacht te 
brengen binnen de organisatie. Holland Rijnland neemt geen mails meer in behandeling waarin 
persoonsgegevens onbeveiligd zijn verstuurd.  
 

b. Tijdelijk Fonds 
 
Voortgangsrapportages 
De TWO verzoekt de aanbieders om de eerste voortgangsrapportages van de toegekende plannen 
zo spoedig mogelijk aan te leveren. De deadline hiervoor is voor half maart.   
 
Vervolgproces Tijdelijk Fonds 
Het beleidsteam en de TWO hebben een team samengesteld om een proces in te richten voor het 
vervolg van het Tijdelijk Fonds.  

 
c. Cliënt ervaringsonderzoek 

 
In 2018 zal er weer een cliënt ervaringsonderzoek plaatsvinden. De voortgang zal met de aanbieders 
worden gedeeld.  De TWO verzoekt de aanbieders om dit onder de aandacht te brengen bij cliënten. 
Op 1 juli 2018 moet Holland Rijnland het onderzoek aanleveren bij het ministerie. Er is nog geen  
definitief besluit genomen maar de verwachting is dat het onderzoek een zelfde vorm zal hebben als  
het onderzoek van 2017.  
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d. Vanuit de zaal? 
 
Chantal Hos van Stichting Klimkoord.   
Stichting Klimkoord ontvangt weleens toekenningen van de JGT’s waarin weinig informatie en 
gegevens staan. Elske Hörchner zal contact opnemen om dit op een ander moment te bespreken.  
 

4. Monitoring GGZ 
 

a. Stand van zaken 
 
Het plan voor de monitoring GGZ is eerder voorgelegd. Holland Rijnland is begonnen met het in 
beeld brengen van de gegevens die nodig zijn. Dit is momenteel nog summier vanwege de 
problemen rond de aanmeldingen en facturatie via het berichtenverkeer. Er zal nog een 
terugkoppeling vanuit Holland Rijnland plaatsvinden.  

 
b. Bespreken projectplan (bijlage 3) 

 
Vraag: 
Is de planning die is opgenomen in het projectplan reëel? Deze planning is behoorlijk krap.  
Antwoord: 
De planning is primair opgezet met het uitgangspunt is dat het berichtenverkeer op gang is. Deze 
planning kan beschouwd worden als een werkdocument en een streven. 
 
Vraag: 
Moeten de facturen echt op de 1e van de maand zijn ingediend voor de monitoring?  
Antwoord: 
Nee, dit is een meetmoment. Wanneer de facturen later zijn ingediend zullen deze gegevens worden 
opgenomen in het volgende meetmoment.  
 
Vraag: 
In het stuk wordt genoemd dat er een tariefaanpassing kan worden doorgevoerd naar aanleiding van 
de monitoring. Wat wordt hiermee bedoeld?  
Antwoord: 
In de monitor wordt gekeken of de daadwerkelijke kosten overeenkomen met de vastgestelde 
budgetten. Wanneer er afwijkingen zijn kunnen er aanvullende gegevens van aanbieders worden 
gevraagd om dit te analyseren. Zo kan er nader onderzoek worden verricht om vast te stellen of de 
gezette tarieven toereikend of wellicht te ruim zijn.  
 
Vraag: 
Hoe zit dit voor de nieuwe gecontracteerde zorgaanbieders?   
Antwoord: 
De tarieven 2018 zijn opgesteld op type Jeugdhulp niveau. Wanneer op deelgebied GGZ blijkt dat de 
tarieven niet op orde zijn kunnen er aanpassingen worden doorgevoerd.  
 

5. Jaarplannen zorgaanbieders 
 

a. Benadering en functie jaarplan 
 
Vraag: 
Gaat Holland Rijnland collectief wat doen met de ingediende jaarplannen?  
Antwoord: 
De jaarplannen zijn te verschillend om een rode draad te achterhalen. Met elkaar hebben we 
geconstateerd dat volgend jaar de jaarplannen gerichter worden  uitgevraagd. Deze gerichte uitvraag 
vanuit Holland Rijnland ontbrak dit jaar. De input die is geleverd is goed maar erg divers.   
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Vraag: 
Zijn alle jaarplannen ook inzichtelijk voor de jeugdhulpaanbieders? Dit in verband met eventuele 
tegenstrijdige initiatieven.  
Antwoord: 
Mochten er grote tegenstrijdige initiatieven zichtbaar zijn dan zal dit met de jeugdhulpaanbieders 
worden gedeeld.  

 
6. Sturingsplan Regionaal Beleidsteam (bijlage 4) 

 
Wij sturen het sturingsplan van de samenwerkende gemeenten in de regio HR mee. Dit 
sturingsplan wordt door de colleges vastgesteld. In dit sturingsplan zitten opgaven die wij graag 
in gezamenlijkheid met aanbieders verder uitwerken. Veel thema’s sluiten aan bij de 
onderwerpen die tijdens de ontwikkeltafel van januari genoemd zijn.  

a. Hoe zien jullie deze betrokkenheid bij het verder uitwerken van deze thema’s?  
b. En kunnen jullie, na het lezen van het plan, enkele thema’s benoemen waar je 

jezelf (of je organisatie) aan verbindt?  
c. Hoe geven we verder vorm aan dit proces? 

 
Jeannine geeft toelichting op het sturingsplan en is benieuwd naar de reactie van de aanbieders.  
 
Centraal Nederland - Marien Bikker  
Cultuurverandering zou de basis moeten zijn om het plan te realiseren. De kracht is om lokaal (per 
gemeente) te ondervinden hoe deze verandering kan worden doorgevoerd. Jeannine Paauw licht toe 
dat dit per gemeente wordt bekeken. Wat doe je regionaal en lokaal? Hoe vind je de balans? 
Aanbeveling van Marien Bikker 
Primair en voortgezet onderwijs zijn grote toeleiders tot de zorg. De structuur die het onderwijs 
hanteerden voor de transitie wordt niet gebruikt. Door de waarschijnlijke veranderingen in de 
bestuursraden kan er vertraging worden opgelopen. Het staat en valt met de goede bestuurders. 
Jeannine Paauw geeft aan dat dit door het beleidsteam nadrukkelijk is meegeven aan de raden. Het 
is aan alle partijen om vast te houden aan de vastgezette koers.  
 
Rivierduinen – Jacques van Zoelen 
Jacques van Zoelen hoopt dat er aan de hand van dit stuk wat rust komt en blijft na de verkiezingen. 
Op pagina 24 staat PEP Junior vermeld bij Rivierduinen. Bij andere aanbieders staan ook onjuiste 
vermeldingen. Deze vermeldingen blijken een fout in de opmaak van het stuk en worden aangepast.  
 
Gemiva – Liesbeth Schellingerhout  
De begroting die door Gemiva is ingediend is niet volledig gehonoreerd. Gemiva vraagt hier aandacht 
voor in de communicatie naar bestuurders. 
 
Tien thema’s in het sturingsplan zullen concreter worden gemaakt op basis van resultaten. Hier zijn 
werkagenda’s en projectplannen voor opgezet. Welke aanbieders willen aansluiten? Kan er een 
aansluiting worden gemaakt op eerdere werkgroepen? De VG sector heeft ook een apart overleg. 
Hier zou Jeaninne Paauw graag aansluiten.  
 
De aanbieders die genoemd worden onder de pijlers worden benaderd voor participatie. Aanbieders 
die hier niet genoemd worden en wel willen participeren kunnen via jeugdhulp@hollandrijnland.nl de 
contact gegevens van Jeannine Paauw opvragen.  
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Afspraken: 
- Bij het versturen van de notulen van de Ontwikkeltafel van 6 maart 2018 worden de drie 

bijlagen van het contract rondom de samenwerking met het onderwijs toegevoegd.   
- Jeaninne Paauw deelt de projectplannen opgesteld door het beleidsteam per mail via de 

jeugdhulp@hollandrijnland.nl.  
- Het onderwerp Sturingsplan wordt standaard opgenomen op de agenda van de 

Ontwikkeltafels.  
 

7. Nieuwe Raadsperiode 
21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent nieuwe raadsleden en nieuwe 
portefeuillehouders. Wij hebben op hoofdlijnen een inwerkprogramma gemaakt en vinden het fijn 
als jullie daar ook een rol in willen spelen. Welke ideeën hebben jullie daarbij? Wij dachten aan 
ontmoetingen/bezoeken organiseren aan zorgaanbieders/professionals en 
ervaringsdeskundigen (3 dagen in juni). Ander idee is een boekje ontwikkelen waarin 
zorgaanbieders, ouders, kinderen, beleidsmensen en bestuurders iets vertellen over hun 
ervaring na de transitie. Ook geven van basiskennis over de verantwoordelijkheid van de 
gemeente sinds 2015.  

 
Jeannine Paauw geeft aan dat het wellicht goed is om eventuele bezoeken te bundelen in verband 
met de drukke periode en agenda’s. Kan dit regionaal worden georganiseerd?  
 
Op de aanwezigheidslijst van deze Ontwikkeltafel wordt aangegeven welke partijen willen 
participeren. De invulling van het bezoek is geheel aan de aanbieders.  
 

8. Voortgezette Jeugdhulp 
 

a. Brief aanbieders 18+ (bijlage 5a) 
b. Factsheet voortgezette jeugdhulp 18-23 jaar (bijlage 5b) 
c. Perspectiefplan (bijlage 5c) 
d. Format aanvraag en bericht 315 (bijlage 5d) 

 
Vraag: 
Op welke criteria wordt toestemming verleend?   
Antwoord: 
Inhoudelijk zal er geen beoordeling plaatsvinden. Er wordt gecontroleerd of er is gekeken naar 
andere voorzieningen zoals WMO en WLZ en of er een perspectiefplan is.  
 
Vraag:  
Via het berichtenverkeer is er toekenning is gegeven tot 31-12-2017. In de brief staat dat er zittende 
cliënten worden bekostigd tot 1 april 2018. Wat is juist? 
Antwoord: 
TWO  moet op cliënt niveau bekijken wat de eerdere afspraken zijn. Hiervoor kan contact worden 
opgenomen. 
 
Vraag: 
Voor Cardea is het niet mogelijk om dit per 1 april te realiseren. Kan er een aparte afspraak 
worden gemaakt?  
Antwoord: 
Dit is besproken met de TWO en hier zijn in een ander overleg aparte afspraken over gemaakt.  
 
Vraag: 
De voortgezette jeugdhulp moet worden aangevraagd wanneer een cliënt 17 ½ jaar is. Wat gebeurt 
er als er een cliënt op 17 ¾ jaar bij een organisatie binnenkomt?  
Antwoord:  
Theoretisch zou er dan al een perspectiefplan moeten liggen en moet deze enkel worden aangepast. 
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Vraag: 
Moet de accountant een controle op voortgezette jeugdhulp doorvoeren?  
Antwoord: 
Dit moet worden uitgezocht en zal worden terug gekoppeld.  
 
Vraag:  
Heeft de GGZ nog een rol in de perspectiefplannen? 
Antwoord: 
Ja, alle aanbieders hebben de verplichting tot het maken van een perspectiefplan.  
 
Afspraken: 

- In het bedrijfsvoering protocol zal voortgezette jeugdhulp worden opgenomen. Het 
aangepaste bedrijfsvoering protocol zal worden gedeeld op de volgende Ontwikkeltafel.  

- Een terugkoppeling op de aanvraag voortgezette jeugdhulp zal altijd via het 
berichtenverkeer, middels een Jw316 bericht, worden gegeven. In dit bericht is door de 
retourcode zichtbaar wat de status van de aanvraag is. De formele goedkeuring voor 
voortgezette jeugdhulp zal uitsluitend worden gegeven via het berichtenverkeer middels een 
Jw301 bericht. 

 
9. Volgende bijeenkomsten 

 
a. 24 april: ontwikkeltafel jeugd 

 
De volgende Ontwikkeltafel zal weer in de Raadszaal van Gemeentehuis Teylingen  
plaatsvinden.  
 

10. Rondvraag en sluiting 
 
Kim Verburg van Prodeba verzoekt om in de planning van de Ontwikkeltafel Jeugd rekening te 
houden met de planning van  de Ontwikkeltafel WMO zodat deze elkaar niet overlappen. 
 


