
Notulen Bestuurlijk overleg Jeugdhulp d.d. 7 juli 2021

Aanwezig: Steven van Die (voorzitter namens gemeenten ZHZ), Ed Magnée (SOJ), 
An Theunissen (Stichting Jeugdteams ZHZ), Jan Glimmerveen (GRIP 
Psychologen), Marlies Michels (iHUB/Horizon), Joost v/der Hulst 
(Bestuurder Jeugdbescherming West), Claudia Karels 
(Verantwoordelijke WMO ASVZ), Hester Langbein (Directeur Zorg 
Yulius),  Frans Kamsteeg (Alg. Directeur a.i. Yulius), Arlette Sprokkereef 
(Bestuurder Enver), Janny van Mullem ('s-Heerenloo)

Afwezig: Wim Kos (ASVZ), Astrid Rotering (Jeugdbescherming West), Marco de 
Bruin (Yulius), Greet Houtekamer ('s-Heerenloo)

Notulist: Gülay Özdal

1. Opening en vaststelling agenda

Claudia Karels vervangt Wim Kos (ASVZ), Joost van der Hulst vervangt Astrid Rotering 
(Jeugdbescherming west), Janny van Mullem vervangt Greet Houtekamer ('s-Heerenloo), 
Frans Kamsteeg en Hester Langbein vervangen Marco de Bruin (Yulius)

De agenda wordt vastgesteld.
Arlette Sprokkereef heeft als agendapunt nog een uitvraag voor Peter Paul Doodkorte (Sociaal 
Domein) of er interesse is om deel te nemen aan de regionale ronde tafels. Steven van Die 
stelt voor of Arlette Sprokkereef zelf de bestuurders aanschrijft. Ed is bereidt om daarbij 
Arlette Sprokkereef te ondersteunen om samen te zorgen voor een goede beantwoording.

2. Vaststellen notulen 12-5-2021

De notulen worden vastgesteld. 

3. Mededelingen en zorgpunten

Anderhalf jaar Covid leidt bij medewerkers tot hoger ziekteverzuim en werkdruk. De instroom 
is in die periode niet gedaald. Er komt hogere instroom binnen vanuit de veiligheidsketen en 
deze komt met name af op de lokale teams. De Jeugd Reclassering ziet in alle regio's ook een 
stijging van meldingen wat er op straat gebeurt. De aanleiding hiervan wordt geanalyseerd. 
Ook bij Veilig Thuis zien ze de stijging van aantal meldingen vanuit de politie. Veilig Thuis is 
met de politie in gesprek over de oorzaak van deze stijging. Ook in de jeugdzorg-plus zien ze 
de stijging waar de bedden tot een jaar geleden leeg waren weer vol komen te liggen. 

Vanuit de Stichting Jeugdteams is een uitnodiging gestuurd over Anders Zorgen op 17 
september a.s. 

4. Stand van zaken Covid-19

4a. Informatieronde Zie agendapunt 3 

4b. Onderzoek Covid onder de jeugd
Er is een vragenlijst in voorbereiding die uitgezet wordt naar jongeren en ouders. Deze lijst 
staat in augustus/september open. De resultaten van de vragenlijst wordt in 
september/oktober geanalyseerd en op basis van de analyse worden in oktober/november 
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themagesprekken georganiseerd. Er volgt een vooraankondiging richting de deelnemers van 
het bestuurdersoverleg met verzoek om de vragenlijst uit te zetten, zodat de inventarisatie 
zo breed mogelijk is. 

5. Overzicht buitenregionale plaatsingen

Het is best lastig om de cijfermatige informatie boven water te krijgen. De SOJ zal daarom de 
indeling, uitvraag en administratieve processen in de nieuwe contracten (vanaf 1-1-2022) als 
parameter mee willen nemen, zodat we deze plaatsingen kunnen bewaken. De reden van 
buitenregionale plaatsing is vaak spoed of crisis of soms een bewuste keuze vanwege 
veiligheidsredenen. Andersom zijn er ook van buiten de regio plaatsingen binnen onze regio. 
Er zijn altijd goede redenen om te kiezen voor buitenregionale plaatsingen. Daar waar het 
kan blijft het echter wenselijk om plaatsingen binnen de regio te realiseren in het kader van 
goede afschaling in eigen sociale omgeving en onderwijs. Waar het noodzakelijk is blijft 
plaatsing buiten de regio uiteraard mogelijk. De SOJ heeft vastgesteld dat er in onze regio 
tekort is aan capaciteit van gezinshuizen. Op langere termijn is de doelstelling  nul-
uithuisplaatsing, maar op korte termijn willen we de capaciteit vergroten. Voor de doelstelling 
nul-uithuisplaatsing is een project opgestart met de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht. Dit 
wordt later opgeschaald naar alle 10 gemeenten. 
Steven van Die stelt voor om de analyse als agendapunt terug te laten komen.

6. Toelichting Inkoopproces – vereenvoudigen procedures 

De ontwikkeltafels zitten in de fase richting het maken van contractuele afspraken. Er is 
gekozen voor een doorontwikkelen van bestaande contracten. De gecontracteerde 
aanbieders hebben een contractverlenging tot 1-1-2023 ontvangen. Voor 1 oktober 2021 
wordt de wegings- en kwaliteitscriteria voor de komende jaar gedeeld. Op basis daarvan zal 
een selectie plaatsvinden in contingente aanbieders. In het laatste kwartaal van het 2021 
besluiten we welke aanbieders een meerjarig contract m.i.v. 1-1-2023 krijgen. De aanbieders 
die niet gekwalificeerd zijn en nog wel jeugdigen in zorg hebben, krijgen een jaar de tijd hun 
trajecten met cliënten af te ronden. Er zijn 600 vragen binnen gekomen na het delen van de 
concept deelovereenkomsten tijdens de eerste reeks ontwikkeltafels. Hierdoor is besloten om 
de tweede reeks ontwikkeltafels anders in te richten om iedereen op één kennis- en 
informatieniveau te krijgen. 

Proces:
De volgende ontwikkeltafels zijn reeds gepland:
Webinar inzake tariefsopbouw 12-07 tussen 15:30-17:00
Overlegtafel inzake hoofdovereenkomst en rode 
draden

13-07, tussen 14:00-16:00

Overlegtafel inzake hoofdovereenkomst en rode 
draden (gelijk aan 13-07)

14-07, tussen 13:00-15:00

SAS-procedure BSO+ 15-07, tussen 10:00-12:00
 
Vanaf augustus gaan we de volgende ronde met ontwikkeltafels plannen. Hier gaan we 
doorspreken over:
Herziene hoofdovereenkomst aan de hand 
van de feedback incl. bijbehorende Bijzondere 
Dienst Omschrijvingen per segment

24-08, 14.00 – 16.00

Herziene dienstomschrijvingen aan de hand 
van de feedback

26-08, 14.99 – 16.00

Ontwikkeltafel om door te spreken over de 
invulling van SROI

19-08, 10.00 – 11.00

Ontwikkeltafel over implementatie Standaard 07-09, 14.00 – 16.00
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Administratie Protocol en invulling monitoring 09-09, 14.00 – 16.00 
Ontwikkeltafel over bijlage 7, manier van 
overleggen 

Datum volgt zsm

NB: De data in augustus zijn inmiddels gedeeld, zodat er goede vertegenwoordiging geregeld kan 
worden. Alle verslagen en informatie van de ontwikkeltafels worden gepubliceerd op Negometrix.

Er zijn zes kernwaarden benoemd. Deze kernwaarden zijn voorzien van doelen uit de 
ontwikkeltafels en deels overzien van KPI's (meetbare resultaten). Ze worden per segment 
gedeeld en getoetst en komen in de overeenkomst terecht. In het volgende Bestuurlijk 
Overleg maken we afspraken over de bestuurlijke opvolging van deze KPI’s.

7. Samenwerking complexe casuïstiek

Miranda Ordelman geeft toelichting op de presentatie over Expertteam Passende Hulp ZHZ. 
(presentatie wordt nog toegevoegd)
Dit punt wordt op de agenda gehouden.

8. Rondvraag

De druk in het werkveld is groot en daarnaast vraagt de ontwikkeltafels op dit moment veel 
capaciteit van aanbieders. Er is behoefte aan een tijdslijn en een ontwikkelagenda over de 
regio heen om afspraken te kunnen maken op alle ontwikkelingen. 
In het volgende overleg komt een uitleg over de 6 kernwaarden (agendapunt 6).

Zijn de gemeenten voldoende op de hoogte van lokale ontwikkelingen?
De gemeentelijke afstemming is in het MT+ goed geborgd. Op 15 juli worden de gemeenten 
in het DB DG&J bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

Het volgende overleg vindt plaats op woensdag 8 september van 09:00 – 11:00 uur. .
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