
 

Pagina 1 van 4 
 

Notulen 

 

Algemene Ontwikkeltafel 14 april 2022 (14:00 – 15.30)  

 

1. Welkom en opening   

 

Astrid van den Berg (Serviceorganisatie Zorg) opent de ontwikkeltafel en Mieke Hogervorst stelt 
zichzelf voor als nieuwe directeur van de Serviceorganisatie Zorg.  

 
2. Notulen Algemene Ontwikkeltafel 23 november 2021 (bijlage 1)  

De notulen zijn vastgesteld.  
 

3. Mededelingen  
a. Omzetting productcodes (bijlage 2) 

Annoek van de Belt ligt toe dat voor de omzetting van de productcodes gebruik is gemaakt van 
een sterfhuisconstructie. Vanaf 1 juli moet alle inzet op de juiste nieuwe code gefactureerd 
worden. De omzetting van de oude productcodes naar nieuwe productcodes vindt 1 juli plaats. 
Eind april/begin mei wordt een lijst van productcodes die mogelijk moeten worden omgezet 
gedeeld met de aanbieders waarbij dit van toepassing is. Aanbieders wordt gevraagd, voor eind 
mei, aan te geven voor welke toewijzing een omzetting toegestuurd moet worden.  
 

b. Loslaten maximale bestedingsruimte pleegzorg per 1 januari 2023  
Ageeth Rentrop (gemeenten) deelt mee dat gemeenten het wonen binnen een gezinsgerichte 
kleinschalige woonplek willen stimuleren en verder mogelijk willen maken. Met de huidige 
pleegzorgaanbieders worden aparte werkafspraken gemaakt om deze gewenste groei te kunnen 
realiseren. In de praktijk betekent dit dat de maximale bestedingsruimte voor pleegzorg voor 
2022 al wordt losgelaten. Er wordt vanaf 1 januari 2023 met een aparte productcode gewerkt 
voor de ambulante begeleiding van de pleegzorg. Voor het loslaten van de maximale 
bestedingsruimte is een contractaanpassing nodig.     

 
c. Kaders voor de pilots in Segment 2 

Ageeth Rentrop (gemeenten) vertelt dat het de bedoeling is dat de kleinschalige 
woonvoorzieningen uit te breiden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van pilots om ‘gaten’ in het 
zorglandschap op te vullen. Gemeenten vinden het belangrijk dat pilots in het kader van het 
contract eenduidig ingediend en beoordeeld kunnen worden. Vandaar dat de accountmanagers 
van segment 2 werken aan een kader hiervoor. Deze kaders worden later dit jaar gepresenteerd.  
De kaders zijn van belang om te kunnen toetsen wat het beste binnen de ontwikkelopgaven en 
inkoopdoelen van segment 2 past.  
De kaders zijn uiterlijk 1 juli 2022 gereed. 
 

d. Bekostiging crisishulp 
Vanaf 2023 wordt de nieuwe bekostigingssystematiek voor crisishulp geïmplementeerd. Tot die 
tijd wordt vastgehouden aan de huidige bekostigingssystematiek. De afspraken zoals 
gecommuniceerd in de mail van 24 december blijven geldig.     
 

e. Regionale experttafel en de centrale intake  
De Vereniging Nederlandse Gemeenten vraagt aan jeugdhulpregio’s, voor zover dat nog niet is 
gebeurd, een (boven)regionale experttafel in te richten die tot doel heeft voor de meest complexe 
zorgvragen duurzame oplossingen te realiseren. In de regio Holland Rijnland kennen we diverse 
tafels voor complexe casuïstiek. Het Trajectzorgberaad Complexe Casuïstiek is voor onze regio 
het gremium dat het dichtst in de buurt komt van een zogenaamde Regionale Experttafel, maar 
zonder de mandaten, bevoegdheden en formatie zoals een Regionale Experttafel die kent. 
Ageeth Rentrop (gemeenten) deelt mee dat een projectleider is aangesteld die de opdracht heeft 
gekregen om voor onze regio een Regionale Experttafel te ontwikkelen met de bijbehorende 
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functies en mandaten, zoals door de VNG geadviseerd wordt. De projectleider heeft daarnaast 
de opdracht een advies uit te brengen voor het inrichten van een zo efficiënt en effectief 
mogelijke structuur en samenhang met de overige ‘tafels’ en aanpalende regelingen op regionaal 
en bovenregionaal niveau, waaronder het Expertteam, het Trajectzorgberaad Complexe 
Casuïstiek, de Jeugdbeschermingstafel, de Centrale Intake (voor verblijfsaanbod), de 
Plaatsingscommissie Jeugdhulpplus, het Bovenregionaal Expertisenetwerk, de doorbraakaanpak 
en de ‘Nee, tenzij’-regeling. 
Tijdens de vorige Algemene Ontwikkeltafel dd. 23 november 2021 bent u geïnformeerd dat de 
startdatum van de Centrale Intake, zoals is opgenomen in de inkoopovereenkomsten, op advies 
van verschillende jeugdhulpaanbieders is uitgesteld om de ontwikkeling van de Centrale Intake 
gelijk te kunnen trekken met de ontwikkeling van de Regionale Experttafel en waar mogelijk deze 
twee gremia in elkaar te laten overgaan. De bedoeling is om uiterlijk 1 juli aanstaande een 
overlegtafel operationeel te hebben waarbij de functies van de Regionale Experttafel en de 
Centrale Intake met elkaar geïntegreerd zijn, wat veel aanbieders hebben aangegeven wenselijk 
te vinden. De vraag aan de aanbieders is om tijdig aan de verzoeken van de projectleider gehoor 
te geven zodat de beoogde planning wordt gehaald.   
 

f. Ontwikkelingen indexatie  
Eerder hebben enkele aanbieders aan de regio gevraagd de extra Rijksmiddelen door te 
berekenen in de tarieven 2022. Gemeenten hebben hiertoe toen niet besloten. Dit besluit is 
nu door het  PHO herzien. Ismael el Barzouhi van de Serviceorganisatie Zorg vertelt dat 
1,13% wordt toegevoegd aan de eerdere indexatie van 1,72% over  2022. Het voorstel is 
deze indexering extracontabel mee te nemen in de eindafrekening 2022. Dit betekent dat 
de gewijzigde tarieven verwerkt zullen worden in de eindverantwoording. Afrekening vindt 
dan op basis van de gewijzigde tarieven plaats. Hierover zal nog worden gecommuniceerd 
middels een schrijven waarin ook de voorwaarden voor de verwerking opgenomen zullen 
worden.    

 
Procesafspraak: eventuele reacties kunnen tot volgende week vrijdag (29 april 2022) via de mail  
naar jeugdhulp@hollandrijnland.nl worden gestuurd. De vragen en eventuele zorgen zullen  
worden meegenomen in de communicatie. Ook wordt hierin benoemd hoe de indexering  
precies wordt geregeld.  
 

g. Veranderingen woonplaatsbeginsel  
Annoek van de Belt (Serviceorganisatie Zorg) vertelt dat in de overeenkomst staat dat de 
gevolgen van het woonplaatsbeginsel in het eerste kwartaal schriftelijk afgerond worden met de 
aanbieders. Dit blijkt echter niet haalbaar te zijn. Ook het tweede kwartaal zal worden gebruikt 
individuele afspraken met de aanbieders te maken.   
 

h. Doorverwijzingen 
Ageeth Rentrop (gemeenten) vertelt dat in het contract (nieuwe) bepalingen zijn opgenomen over 
verwijzingen en wie deze verwijzingen mogen doen. Sinds 1 januari 2023 is het voor aanbieders 
niet meer mogelijk zelf door te verwijzen en moeten nieuwe verwijzingen altijd via de 
Toegangsteams. De bepalingen zijn opgenomen in artikel 2 van het algemene deel van de 
overeenkomst. Echter de Toegangsorganisaties zijn nog niet in staat om de doorverwijzingen af 
te handelen. De aanbieders wordt gevraagd de doorverwijzingen – net als voorgaande jaren – 
zelf af te handelen. Momenteel wordt met de toegang gewerkt aan een plan om te onderzoeken 
welke en op welke manier zij wel doorverwijzingen kunnen afhandelen.  

 
4. Wijzigingen Dienstomschrijving (bijlage 3a en 3b) 

Annoek van de Belt (Serviceorganisatie Zorg) vertelt dat een wijziging heeft plaatsgevonden in de 
diensten 45A48 Individuele begeleiding en 45A49 Begeleiding groep conform de brief van 01 
maart 2022. Daarnaast is ‘EED’ nu aangepast in ‘ED’ zoals besproken op de vorige 
ontwikkeltafel.  
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De gewijzigde Dienstomschrijving is vastgesteld.  
 

5. Wijzigingen Protocol bedrijfsvoering (bijlage 4) 
Annoek van de Belt (Serviceorganisatie Zorg) vertelt dat in het Protocol bedrijfsvoering een 
aantal wijzigingen zijn aangebracht rekening houdend met de nieuwe berichtenstandaarden, het 
gewijzigde woonplaatsbeginsel en de gewijzigde dienstomschrijving. Ook is de nieuwe werkwijze 
voor het wijzigen van contactgegevens aangepast en verwerkt in het Protocol bedrijfsvoering. 
Hierover heeft al eerder communicatie plaatsgevonden. 
 
Het gewijzigde Protocol bedrijfsvoering is vastgesteld. 
 

6. Corona effecten 
Ageeth Rentrop vraagt welke effecten corona op de zorgvraag heeft gehad.  
Eva de Lange vertelt dat de zorgvraag veelal een stuk complexer is geworden. Er is met name op 
de verslavingsproblematiek, eetproblematiek (o.a. anorexia) en beeldverslavingen een 
significante toename t.o.v. de voorgaande jaren.   
 
Miki Neefjes geeft aan veel cliënten te zien met o.a. sociale problematiek, geldproblemen en 
trauma’s na IC-opnames. Dit maakt ook dat de wachtlijsten -met name in de GGZ basiszorg- 
schrikbarend zijn. 
 
Marrit Vogtländer geeft aan veel kinderen te zien met een verhoogde  
emotie/regulatieproblematiek. De doelen worden ook minder succesvol behaald. Dit zorgt voor 
een langere behandeltijd.   
 
Janny van Mullem geeft aan dat de Oekraïnecrisis ook steeds meer mee gaat spelen. Mensen 
hebben hogere lasten en kunnen soms niet meer goed rondkomen. Dit heeft ook effect op de 
kinderen. Sabine Zuidhoek vult aan dat sommige ouders niet meer naar de behandelingen 
kunnen komen i.v.m. de hoge benzinekosten.   
Ageeth Rentrop moedigt de aanbieders aan om eventuele rapportages en analyses m.b.t. dit 
vraagstuk met de segmenttrekkers te delen.   
 
Margot van den Heuvel benoemt dat het expertteam ook rapportages maakt en vraagt of deze 
gedeeld kunnen worden. Actiepunt: Astrid van den Berg zoekt dit uit. Indien de stukken gedeeld 
kunnen worden, worden ze toegevoegd aan deze notulen en gedeeld via VendorLink. 
NB. De rapportages worden gedeeld bij de volgende Ontwikkeltafel.  
 
Rondvraag en sluiting  
Vivienne Benoist benoemt dat het woonplaatsbeginsel een hele administratieve last met zich 
meebrengt en vraagt of dit is meegenomen als afweging in de besluitvorming. Annoek van de 
Belt antwoordt dat het een landelijke beslissing betreft waar de regio geen invloed op heeft 
gehad.  
 
Eva de Lange geeft aan snel ‘nee’ te moeten verkopen door de strak gehanteerde 
budgetplafonds vanuit de regio. Astrid van den Berg adviseert om dit op de ontwikkeltafels van 
de segmenten te bespreken. Dit probleem heeft immers een inhoudelijke oorsprong en is 
daarmee een inhoudelijke afweging.  
 
Rein Rijkens geeft aan dat de Merel Foundation veel te maken heeft met no show. Hij vraagt 
welke ervaringen andere aanbieders hiermee hebben. Astrid van den Berg vertelt dat het 
onderwerp No Show al meerdere keren is besproken op de Ontwikkeltafel. Daarbij heeft de 
Serviceorganisatie Zorg verschillende uitvragen gedaan waar geen/onvoldoende reactie van 
aanbieders op gekomen is om hiermee verder aan de slag te gaan. Zij vraagt Rein dit bilateraal 
op te pakken met betrokken aanbieders waar dit mogelijk speelt. Rein doet daarom het verzoek 
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aan iedereen om met hem hierover contact op te nemen. Hans Henzing van Inzowijs geeft aan 
mee te willen werken.  
 

Bijlagen: 

1. Verslag 23 november 2021 

2. Brief conversie berichtenverkeer 
3. a. Bijlage 5 - Dienstomschrijvingen 
    b. Brief Monitoring kaders begeleiding 
4. Bijlage 10 0 Protocol bedrijfsvoering 2022 


