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NOTULEN 

 

 

Donderdag 29 september 2022 

14:00 uur – 16:30 uur 

Locatie: Digitaal overleg 

 
Ontwikkeltafel 24 november 2022 
De volgende ontwikkeltafel zal een fysieke bijeenkomst zijn waarbij tijd is voor napraten 
onder het genot van een hapje en drankje. 
 
Aanwezig:  
Service organisatie Zorg 

- Astrid van den Berg, (Voorzitter) 

- Mieke Hogervorst,  

- Ivette Hoenderdos, 

- Ismael el Barzouhi,  

- Cecile de Munck,  

- Linda Nijholt, 

- Misha van Vugt,  

- Debby van Zanten, 

- Annoek Buskermolen- van der Belt,  

- Lonneke Groot- Passchier (Notulist) 

Gemeenten:  
- Fleur Spijkers,  

- Sevgi Tunali,  

- Maarten van den Hoonaard 

Jeugdzorgaanbieders: 
- H. Hensen - Inzowijs  

- L.Vooijs - s`Heeren Loo,  

- P. van Gelder - Ipse de Bruggen  

- K. Verburg - Prodeba,  

- Jaap van Beelen - Gezinshuis Atlas,  

- Michiel - Praktijk Vergne,  

- S. Sloos - WSG,  

- Benoist - Pep groep, 

- M. Bouter - Zbzh,  

Aan: Deelnemers Algemene Ontwikkeltafel Jeugdhulp 2022 

Kenmerk: AOT – 29 september 2022 

Van: Mieke Hogervorst, Secretaris directeur Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 

Datum: 10 oktober 2022 

  

Onderwerp: Verslag  Algemene Ontwikkeltafel Jeugdhulp 29 september 2022 
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- R. van den Berg- De Viersprong,  

- E. Asma - Transparant Leiden,  

- E. de Lange - Yes we can Clinics,  

- J. Van den Berg- Signtaal, 

- A. Gieskes - Parnassia Groep,  

- K. Berkeloo - IHUB,   

- E. Scheer - LUMC, 

-  L. Schellingerhout - Raamwerk,  

- J. van Deudekom- Gemiva,  

- P. Zandstra- Klimkoord,  

- M. Fletterman- Driestroom,  

- A. Boeve - Centrum Hecht, 

- G. Gerbranda - Dokter Bosman, 

- Edwin de Jong - Edwin Zorgt  

- R. Van Schaik – Forensische Zorg  

- F. Loef- Family Supporters,  

- J. Van Mullem- s`Heeren Loo,  

- J. Schoenmaker- Pep Groep, 

- E. Bancken - Cardea 

- L. van Weeren, Enver 

- P. Kadee - Kabouterhuis 

- R. Trieling – RIOzorg 

 
Welkom en opening   
Astrid van den Berg (Serviceorganisatie Zorg) opent de ontwikkeltafel.  
 

1. Notulen Algemene Ontwikkeltafel 14 april 2022 (bijlage 1a)  

Op de vorige ontwikkeltafel is door Margot van de Heuvel gevraagd of de rapportages van 
het Expertteam gedeeld kunnen worden. Deze zijn tot op heden nog niet gedeeld.  
 
De rapportage Expertteam worden daarom alsnog via Vendorlink meegestuurd met het 
verslag van vandaag (bijlage 1b). 
 
De notulen van het overleg van 14 april 2022 zijn vastgesteld.  
 

2. Mededelingen  

a. Cliëntervaringsonderzoek 

Fleur Spijkers: Aankomende week wordt de informatie betreffende de Cliëntervaringsonderzoek 

gedeeld met de aanbieders. Nicolette Warmond is trekker van dit project. Naast dat het 

Cliëntervaringsonderzoek contractueel een vereiste is, geeft het ook belangrijke informatie 

voor de gemeenten en aanbieders in onze regio.  

b. Dienstomschrijving OZA 

Fleur Spijkers: De dienstomschrijving OZA blijft zoals deze is geformuleerd. De nieuwe 

dienstomschrijving OZA is nog niet gereed voor 2023. Hier wordt hard aan gewerkt met de 

samenwerkingsverbanden, het Regionaal Bureau Leerrecht en Ontwikkelpartners uit segment 3.  

c. Dienstomschrijving segment 5 

Sevgi Tunali: In een eerder gestuurde brief stond dat de dienstomschrijving van segment 5 

“jeugdhulp op school” zou wijzigen per 1 januari 2023. Echter, ivm enkele ontwikkelingen zoals  

het ontwikkelplan van segment 5 en het te maken werkproces jeugdhulp op school, is op dit 

moment niet helder of er daadwerkelijk wijzigingen zullen zijn.    
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d. Ontwikkeling RET 

Maarten van den Hoonaard: Binnen de regio is de afgelopen periode onderzocht hoe we omgaan 

met complexe casuïstiek.  

Per 1 oktober is het Regionale Expertteam (RET) verantwoordelijk voor de toeleiding van cliënten 

naar aanbieders. Voor deze overlegtafel zijn enkele grote zorgaanbieders uitgenodigd in 

samenwerking met Jeugdbescherming West hier actief vorm aan te geven. Het RET heeft een 

financieel mandaat gekregen om een maatwerkoplossing op te stellen of  samen met meerdere 

zorgaanbieders één totaal aanbod te creëren (zo nodig buiten de contractuele afspraken). 

Eventuele wijzigingen voor zorgaanbieders in contractaanbod zullen dan worden doorgevoerd 

n.a.v. de adviezen van de RET.  

 

3. Wijzigingen overeenkomst (bijlage 2a t/m 2h) 

Ivette Hoenderdos deelt een presentatie met hierin de wijzigingen vanuit de overeenkomst.  

 

De belangrijkste punten vanuit de presentatie zijn:  

Ingangsdata voor de overeenkomst: 

De wijziging in het bedrijfsprotocol zal per direct ingaan. De overige wijzigingen gaan per 1 

januari 2023 in.  

 

5 grote wijzigingen in de overeenkomst:  

- Benaming RET i.p.v. de Centrale Intake wordt gewijzigd in zowel de stukken van 

Segment 1+ Segment 2 en het protocol bedrijfsvoering.  

- Artikel 8 - Kleine wijzigingsovereenkomst 

- Artikel 12- Uitbreiding diensten gecontracteerde aanbieders. 

- Nieuwe dienst : ambulante begeleiding pleegzorg 

- Facturatie Gemeenten Alphen aan den Rijn & Kaag en Braassem via het 

berichtenverkeer.  

 

Ondertekening overeenkomst: 

Medio november wordt via Vendorlink wederom een ondertekeningsverzoek uitgestuurd m.b.t. de 

nieuwe overeenkomsten 2023 . Voor 01 januari 2023 moet de ondertekening geregeld zijn door 

de zorgaanbieders.  

 

Na de presentatie worden de wijzigingsvoorstellen pagina voor pagina aan de tafel voorgelegd.  

Opmerkingen / reacties op de voorgestelde wijzingen:  

P7 – de heer Kadee heeft een vraag over indexatie. Deze wordt bij het volgende agenda punt 

toegelicht.  

 

Geen verder opmerkingen of reacties op de voorgestelde wijzigingen. De wijzigingen worden 

doorgevoerd en de gewijzigde contractstukken bij de notulen nogmaals toegestuurd en in 

november ter ondertekening voorgelegd aan de aanbieders.  

 

4. Doorontwikkeling financiële bedrijfsvoering en financiën SOZ 

Door Ismael el Barzouhi, interim Controller 

 

De Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland werkt in opdracht van de gemeenten en dient 

binnen de vastgestelde financiële kaders te handelen. Deze financiële kaders worden met u 

besproken.  
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Hierbij is het prognosticeren van de jeugdhulpkosten in een lopend jaar belangrijk om het verloop 

van de jeugdhulpbegroting te voorspellen. In de P&C cyclus en informatievoorziening van 

gemeenten en de Serviceorganisatie Zorg is een goed lopende interne beheersing stelsel bij 

jeugdhulpaanbieders van belang. Daarbij is een tijdige facturatie en adequate informatie over de 

geleverde zorg (productie) essentieel. 

 

In de jeugdhulpketen zijn afhankelijkheden die wij graag met elkaar delen. Een afhankelijkheid is 

de tijdige en volledige facturatie. De Serviceorganisatie Zorg is hiervan afhankelijk om goede 

prognoses en financiële verwachtingen met gemeenten te delen. Daarnaast is het belangrijk dat 

de Serviceorganisatie Zorg goede financiële informatie (waaronder prognoses) ontvangt van de 

jeugdhulpaanbieders. 

 

Ismael el Barzouhi licht de ontwikkelingen bij de Serviceorganisatie Zorg toe:  

De begroting omtrent de jeugdzorg vanuit de gemeenten in de regio Holland Rijnland is op dit 

moment in beheer bij Serviceorganisatie Zorg. Dit betekend dat zij zich periodiek moet 

verantwoorden aan de gemeenten, colleges en  de gemeenteraden. Dit wordt gedaan o.b.v. de 

facturatie, de uitnutting van de budgetten en prognoses van de jeugdhulpaanbieders.  

 

Bij onderproductie of overbesteding van diverse zorgaanbieders moet de Serviceorganisatie Zorg 

de gemeenten hier tijdig over informeren. Deze ontwikkelingen worden structureel gemonitord in 

de aankomende tijd.  

 

Het sturen op de financiën wordt steeds belangrijker. We zien verbetering in de facturatie. Als 

zorg aanbieders hier knelpunten ervaren, gaan we graag het gesprek aan.  

In de jeugdwet wordt gesproken over een materiële controle: dit wil de regio ook graag inzetten 

om meer inzicht te krijgen in het zorglandschap.  

 

Vragen/ opmerkingen: 

Kim Berkeloo:  

Willen we niet meer naar de horizontale controle toe dan naar de materiële controle in het 

zorglandschap?  

Gerard Gerbranda: 

 Een materiele controle wordt vaker ingezet bij zorgaanbieders als er geen vertrouwen is bij 

zorgaanbieders en dit geeft veel meer administratieve lasten. hij heeft hier bezwaar tegen.  

Graag wenst de heer Gerbranda een duidelijke toelichting waarom deze materiele controle wordt 

ingezet?  

 

Ismael el Barzouhi:  

De materiele controle zal proportioneel worden ingezet n.a.v. een regionale besluit. Het is een 

wens vanuit de gemeenten in de regio om dit instrument in te gaan zetten.  

 

Janny van Mullem:  

Hoe verhoudt deze controle zich met de kwartaal gesprekken?  

Hoeveel meer moet nog uitgevraagd worden en wat wordt hiermee gedaan? Dit krijgen de 

zorgaanbieders niet te zien? Daarbij is het belangrijk dat bij de data rekening gehouden wordt 

met veranderingen ten opzichte van vorige jaren: Productcodes veranderen ten opzicht van 

voorgaande jaren dus deze informatie loopt dan scheef? 
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Ismael el Barzouhi ligt toe dat hier in zal worden gecategoriseerd.  

Betreffende het opvragen van informatie zal meervanuit deeenduidigheid worden uitgevraagd. 

Het is niet de bedoeling om de jeugdhulpaanbieders extra te belasten.  

 

Paula Zandstra van Gemmert via de chat: 

Mag ik er vanuit gaan dat als er een instrument ingezet gaat worden bijvoorbeeld wel de VNG 

richtlijnen zoals de handreiking materiele-controle-jeugdwet wordt toegepast? 

Ismael el Barzouhi: Ja, u kunt hier van uit gaan.  

 

Peter Kadee: vraag betreffende indexatie p7 punt 61.2 

Graag een toelichting op het waarom van de wijziging.  

Ivette Hoederdos: Het betreft alleen een tekstuele wijziging. Het percentage is niet gewijzigd.  

 

Evert Bancken:  

Hoe werkt de indexering in de tijd? De prijsstijging worden verwerkt in het tarief van de prijzen 

van 2023. 2022 is een uitzonderlijk jaar geweest met veel materiele kosten en hierdoor loopt men 

achter de feiten aan. In hoeverre wordt toch gekeken om een indexatie dit jaar toe te passen die 

het gat kan overbruggen? Kosten stijgen met 10%, welke uit eigen middelen gehaald moet 

worden? Volgend jaar worden we weer geconfronteerd met deze stijging. In hoeverre is er extra 

ruimte voor extra compensatie?  

 

Ismael: Eventuele compensatie zal ergens anders dan gehaald moeten worden in de begroting 

bij de gemeente. Dit is lastig want deze ruimte is er niet. De tarieven worden met OVA 

geïndexeerd. Dit is derhalve een 1 op 1 doorschuif naar de jeugdhulpaanbieders.  

De Indexatie gaat contractueel per 01 januari 2023 in. In 2022 zou geen indexatie worden 

toegepast. Echter, gemeenten hebben toch besloten een indexatie door te voeren.  

 

Kim Berkeloo: Niemand kon voorzien wat  in 2022 is gebeurd en de beweging die is ingezet. De 

gemeente is wel gebonden om een reële tariefprijs door te voeren. Met deze tarieven kunnen  

minder kinderen geholpen worden?  

Wat wordt van de aanbieders verwacht te doen om dit samen te kunnen optrekken?  

Ismael el Barzouhi: De contractuele afspraken zijn er om orde te scheppen in de verbintenissen 

die we met elkaar hebben, maar daar waar het knelt gaan we graag het gesprek aan. Daarbij 

vragen we goede onderbouwingen waarom de betreffende tarieven niet meer reëel zijn.  

 

5. Rondvraag en sluiting  

Margot van den Heuvel Jeugdbescherming West:  

Wij merken in de praktijk dat het toeleiden van cliënten veel vraagt van de 

jeugdbeschermers: er worden door aanbieders verschillende formulieren gebruikt 

waardoor de administratieve last toeneemt. Binnen de verschillende organisatie worden 

veel verschillende punten gevraagd m.b.t. aanmeldformulieren? Iedere keer worden er 

andere vragen teruggesteld vanuit aanbieders. Hoe zouden we een meer een eenduidig 

formulier kunnen krijgen 

 

Leisa Kop Vigere: 

Binnen Vigere werken we met een centraal coördinatie punt.  

 

Maarten van den Hoonaard, beleid medewerker: 
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Ben Bleeker (beleid medewerker) voor het segment ambulant is er mee bezig om te kijken 

hoe de aanmeldformulieren gestructureerd kunnen worden. Wellicht kan er samen naar 

gekeken worden. Graag contact opnemen met Maarten van den Hoonaard of Ben Bleeker.  

Astrid is bezig om te kijken naar de formulieren binnen de SOZ voor de GI` s.  

 

Elise Asma: 
Een praktische vraag: hoe wordt er met de declaratietermijn van 1 maand omgegaan door 
Holland Rijnland?  
 

Ismael el Barzouhi:  

Voor dit jaar is er afgesproken dat er binnen 2 maanden gefactureerd mag worden.  

In het kader van de ontwikkeling wordt is er een aanpassing gedaan voor 2023 naar een 

periode van één maand. Binnen een maand moet er inzicht gegeven worden per 

zorgaanbieder voor de productie en de facturatie.  

 

 

 

Bijlagen: 

- Bijlage 1: 
a. Notulen algemene ontwikkeltafel 14 april 2022 
b. Jaarrapport Expertteam 2021 

- Bijlage 2: 
a. Overzicht wijzigingen overeenkomst 
b. Algemene deel overeenkomst v2023 
c. Bijzonder deel overeenkomst segment 1 v2023 
d. Bijzonder deel overeenkomst segment 2 v2023 
e. Bijzonder deel overeenkomst segment 4 v2023 
f. Bijlage 5 – Dienstomschrijvingen v2023 
g. Bijlage 8 – Instructiedocument v2023 
h. Bijlage 10 – Protocol bedrijfsvoering v29-09-2022 
i. Presentatie wijzigingen 

 
 

 


