
Notulen ontwikkeltafel Jeugdhulp 14-11-2022 
 

1. Welkom en mededelingen: 
Notulen 3e ontwikkeltafel: Tijdens de ontwikkeltafel van 14-11-2022 zijn de notulen vastgesteld 

van de ontwikkeltafel van 05-09-2022. 

a. Deponeren jaarstukken 
Het deponeren van de jaarstukken is een landelijke verplichting voor alle jeugdhulpaanbieders.  

ACTIE AANBIEDERS : De aanbieders die de jaarstukken 2021 nog niet gedeponeerd hebben, 

dringend het verzoek om dit alsnog te doen. 

b. Looptijd huidige contracten 3 jaar per 1-1-2022 
Wij ontvingen het signaal van diverse aanbieders dat er onduidelijkheid is over de looptijd van het 

contract. De looptijd is per 1-1-2022 3 jaar. 

c. Indexatie 2023 
Wij volgen hierbij de VNG. De indexatie per 1-1-2023 bedraagt 4,82% 

• Yvonne Roelands: indexatie  4,82% ; heeft een andere berekening ontvangen a.d.h.v. 

landelijke wijzigingen. Ze stuurt dit op zodat SOJ hier naar kan kijken. ACTIE YVONNE : Mail 

naar Allet. 

• Hans Noordtzij : betekent het dat er een tussentijdse wijziging van de tarieven kan 

plaatsvinden ? 

o Nee, dat willen we voorkomen. De insteek is om 1 keer per jaar de tarieven vast te 

stellen. 

 

2.  Voortgang en signalen 
 

• Jeugdhulp en hoogbegaafdheid 

• Cliëntervaringsonderzoek  

• Initiatieven vanuit het bovenregionaal expertise netwerk (BREN) 

• Ontwikkelingen Jeugdhulpplus in het landsdeel Zuidwest 

• Update beschikbaarheidswijzer 

• Bestuursrapportage Jeugdhulp 2022-1 

• Administratie en facturatie  

• Nieuwe medewerkers SOJ 

 

• Zie bijlage 2 bij de agenda voor een uitleg.  

• Zijn er nog vragen n.a.v. bijlage 2 of is er een extra toelichting nodig ? 

• Hans Noordtzij (Parnassia) : Inzake de SROI zal hij hun contactpersoon doorgeven aan 

Claudia Drommel. 

• Anneke Treep (Heiligers en Treep): Zij zijn nog in afwachting van een uitnodiging om te  

sparren over hoogbegaafdheid. Regie op dit proces ligt bij de samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs. SWV Driegang Gorinchem is initiator. Ze hebben vrij recent een visie 

document opgeleverd.  

o Één deze dagen zal er een afspraak ingepland worden. 



• Carolien  van der Meulen (SJT) : Binnen wat voor tijdsbestek wordt het project 

hoogbegaafdheid opgepakt ? 

o Eerst zal er een overleg  plaatsvinden om te onderzoeken of er een gedeelde 

visie is. Vóór de zomer worden er naar verwachting dan een aantal concrete 

actie's uitgewerkt. Na de zomer starten zal er dan waarschijnlijk gestart kunnen 

worden. SWV hebben gezegd dat ze hier van zijn, we zijn dan ook afhankelijk van 

het tempo van de SWV. 

• Maite Vorstman : SROI : Zou er contact met ons opgenomen worden om invulling aan te 

geven of heeft ze dit verkeerd begrepen ? Ze hebben er namelijk nog niks mee gedaan.  

o Indus heeft contactgegevens ontvangen van SOJ en moet hier zelf actie op 

ondernemen. 

• Maite Vorstman : Zorgned : Ze begreep van de administratie dat het best een 

verandering wordt. Ze krijgen tegenstrijdige berichten van SOJ. Andere aanbieders 

ervaren ook onrust m.b.t. Zorgned. 

o Vragen omtrent Zorgned kunnen gesteld worden via de mail aan 

contact@jeugdzhz.nl, zodat goed bepaald kan worden wie dit intern kan 

oppakken. 

o Aanbieders willen graag weten of zij straks dezelfde informatie uit Zorgned 

kunnen halen wat zij nu ook uit Stipter kunnen halen. Gaat dit wel goed bij het 

afsluiten van het boekjaar. Kan hier meer duidelijkheid over komen ? ACTIE  SOJ : 

onderzoeken bij clientadministratie of hier duidelijkheid over kan komen. 

Wellicht contact opnemen met Indus, Neuroscan of Heiligers Treep voor een 

aanvullende toelichting om te bekijken waar de onrust nu in zit. 

Voortgangsinformatie: afgerond  

 

3. Wijzigingen contracten en bijlagen 
SOJ is de afgelopen tijd bezig geweest met een groot onderhoud op de contracten, 

dienstomschrijving met alle bijbehorende bijlagen.  

Dit jaar was besloten om alle wijzigingen te verzamelen en niet op ieder verzoek gelijk een wijziging 

tussentijds aan te passen.  

SOJ heeft de wijzigingen m.b.t. groot onderhoud met iedereen gesproken die met deze contracten te 

maken heeft. 

 

Hieronder een samenvatting van de wijzigingen; 

 

a. Tekstuele wijzigingen  
• schrijf- en typefouten,  

• verwijzingen naar eerdere teksten zijn volledig uitgeschreven, 

• incidenteel zijn voorbeelden toegevoegd zonder dat de basisteksten zijn aangepast. 

• diverse diensten zijn aangevuld met de voor het vakgebied en discipline geldende richtlijnen, 

• bij diverse diensten is de aanwijzing tot verlengde jeugdhulp hersteld naar ja, niet voor de 
hand liggend of nee. Hier waren eind 2021 wat foutjes in geslopen,  

• voor diverse diensten wordt ter verduidelijking voorbeelden genoemd,  

• bij een aantal diensten zijn teksten uit de omschrijving verplaatst naar het veld normenkader, 

• functiemix is regelmatig meer uitgeschreven conform tariefopbouw.  
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b. Inhoudelijke wijzigingen 
Overeenkomst van opdracht Jeugdhulp; algemeen deel

 
 
 



c. De verschillende deelovereenkomsten.  

 
 

 

• Maite vraagt m.b.t. de wijziging van het boekjaar hoe dit zit met aanbieders die wijzigingen 
van niet-instellingstarief naar instellingstarief e.o. Wordt dit gedurende het contract nog 
gecheckt ? 
ACTIE SOJ : Dit komt op de agenda van 2023. We gaan onderzoeken hoe we hier mee 
omgaan. 
 



d. De verschillende bijlagen  

 
 

 

e. Dienstomschrijvingen 

 
 

 

 



 
 

GGZ Specialistisch  

• Aanbieders hebben aangegeven dat 54 uur te krap is. 

• De financiële impact van uitbreiding van de uren moet echter eerst nader onderzocht 

worden en besproken worden met gemeenten. We kunnen dit niet zonder een juiste dialoog 

met gemeenten doorvoeren.  

• ACTIE SOJ : Eind van het jaar geven we duidelijkheid. 

• Hans Noordzij geeft aan dat  hij bereid is om eventuele informatie aan te leveren. De 

behandelaren stoeien hier mee. 

 

Vaktherapie 

• Roos Overes van Enver heeft een soortgelijke vraag als bovenstaand maar dan m.b.t. 

vaktherapie. 

• ACTIE SOJ : Roos Overes uitnodigen voor de bijeenkomst vaktherapie 

Voortgang: afgehandeld 

 

Curatieve zorg door kinderartsen/medicatieveiligheid 

• Monica Verlinde mist de aanpassing op deze diensten terwijl er wel diverse suggesties zijn 

gedaan. Komt deze aanpassing nog ? 

• ACTIE SOJ : Er is een nader onderzoek/analyse nodig o.b.v. facturatie en overschrijding 

normenkader. Ook dient er een gesprek plaats te vinden met de verwijzers. SOJ komt in 2023 

met een voorstel. 

 

 



Diagnostiek 

• Yvonne Roelands gaf aan dat tijdens de werksessie dat de norm van diagnostiek krap is. 

• SOJ zag in de data geen overschrijding van het normenkader. Dit gaf dus geen aanleiding om 

het aantal uur uit te breiden. 

• Wat zien we in de data ? We zien meerdere dingen. We zien grote variatie van JH aanbieders 

wat op termijn aanleiding geeft tot een nader onderzoek. Waar we goed naar moeten kijken 

is wanneer doe je individueel CM en wanneer aan collectief CM. Als het gros lukt om binnen 

de norm te blijven, dan is de norm oke, maar dan speelt er specifiek bij de aanbieder. Dit kan 

verschillende factoren betreffen, zoals een andere populatie. Dan hebben we een ander ding 

om op te lossen dan de norm aan te passen. 

• Yvonne : Kan het bovenstaande het eerste kwartaal opgepakt worden ? 

o SOJ is nog bezig met jaarplanning en we houden hier rekening mee. 

• Yvonne : Basis diagnostiek en basis GGZ kan dit tegelijk aangevraagd worden ? 

o We willen niet dat er standaard diagnostiek aangevraagd worden en ook niet dat de 

volledige uren worden ingezet. Het zou dus wel beter zijn dat op het moment dat je 

diagnostiek bied, je zo snel mogelijk kunt overstappen naar behandeling. In die zin is 

het tegelijk aanvragen van deze diensten dan wel een mooie oplossing. 

o Actie SOJ : We gaan dit nader uitzoeken in 2023. 

 

SOJ : Om misverstand te komen. Zolang iets niet is aangepast dan gelden de huidige maatregelen. 

 

 

Dagbehandeling 

• Dagbehandeling regulier : de norm staat op 3 jaar. Dit betekent niet dat de toewijzing 

aangevraagd kan worden voor 3 jaar. 

• Carolien : SJT kan wel voor 3 jaar aanvragen. Mag dat dan ? 

o Dit is een vraag voor gemeenten. Wanneer mag je meerjarig beschikken en wanneer 

niet ?  

 

SKJ Registratie 

• Carolien : Gedragswetenschapper  : SKJ Registratie staat niet meer bij dagbesteding en 

dagbehandeling. Klopt dit? 

o ACTIE SOJ:  We gaan dit nakijken. SOJ was in de veronderstelling dat dit correct wat 

aangepast. 

 

Wonen met begeleiding extra intensief 

• Beperkte omschrijving opgenomen in dienstomschrijving, zodat duidelijk is dat deze diensten 

er zijn. Dit kan echter alleen in nauw overleg met SOJ ingezet worden. 

 

• Nieuwe diensten Jeugdzorg plus alleen voor de jeugdhulpaanbieders die het Memorandum 

of Understanding 'Afbouw Jeugdzorg+ in Zuidwest' hebben  ondertekend. . 

 

Vervolg  
• N.a.v. dit overleg gaat SOJ de laatste aanpassingen nog controleren/verwerken, zodat we 

uiteindelijk een definitief document kunnen opleveren. ACTIE SOJ 

• Tarievenlijsten 2023 : binnen nu en begin december opgestuurd. Door de tarievenlijst 

ondertekend te retourneren stem je in met de wijzigingen.  



• Reina Bakker : gelieve nog kritisch kijken naar de levenslange en levensbrede zorg. Zij zitten 

op de zwaardere zorg en de besproken wijzigingen zijn  niet van toepassing op de zwaardere 

zorg nog niet zichtbaar. SOJ heeft daar aandacht voor. 

4. Werkagenda jeugdhulp 2023 
 

 

 

 

1. Verbeteren door ontwikkelen wonen en verblijf 

a. Voorzieningen ontbreken 

b. Samenwerkring  moet beter 

c. Kwaliteit moet beter 

2. Trajectgerichte samenwerking beter : 



a. Veel bereidheid tot samenwerkring maar in de uitvoering stagneert dit. Wat 

gebeurd er precies ?  

3. Verbeteren door ontwikkelen dagvoorziengen en ambulante voorzieningen 

a. Dit moet ook beter. 

• Deze 3 leidraden zijn ondergebracht in agenda Jeugdhulp. 

• Parallel aan passend jeugdhulp gestart waar zelf de 3 ontwikkelingen terug te zien zijn. 

• Programma geleid door de gemeenten waarbij 3 beleidsmedewerkers gemeente aangesloten 

zijn. 

• Corina mag de verbindingen maken met de verschillende tafels. 

• Dit is een poging om de 3 ontwikkelleidraden met de 6 kernwaarde in lijn te brengen. 

• Hoe kijken we naar de inspanningsverplichtingen uit de overeenkomst die we ondertekend 

hebben, hoe die zich verhouden tot de ontwikkellijnen; 

 

Toelichting 

2022 heeft vooral in het teken gestaan van technische implementatie en verdere voorbereiding op 

de inhoudelijke agenda. De inhoudelijke agenda zal in 2023 meer centraal staan. 

Jeugdhulpaanbieders committeren zich tijdens het overleg aan deze inhoudelijke agenda.  

SOJ stelt de vraag of alle aanbieders in dit overleg zich gecommiteerd hebben om hier mee aan de 

slag te gaan of zijn er bezwaren? 

• Niemand heeft bezwaar. 

 

 



 

 

• Aanbieder uit BDO 1 waren verplicht om verbeterplan aan te leveren.  

• Ben je niet gecontracteerd voor BDO 1? Welke bijdrage kun je hier als niet BDO1 

aanbieder zijnde leveren? Dit is een vraag die we tijdens de contractgesprekken laten 

terugkomen. 

• Voorbeeld Pleegzorg innoveren: hoe kunnen beter organiseren om breaksdowns te 

voorkomen. Hoe kunnen we duurzame plaatsingen inzetten. I Hub en Timon willen hier 

beide in investeren. 

Hans Noordtzij : werkagenda :  

• zelf initiatief nemen of neemt SOJ actie ? Helder afspreken hoe we dit moeten oppakken.  

• SOJ : in deze ontwikkeling kunnen we niet zonder elkaar. Gemeente zal een ontwikkel regie 

op zich nemen. We zijn nog zoekende naar de juiste vorm. Niet op elke project is de 

rolverdeling hetzelfde 

• Wat gaan we vanuit het programma doen ? 

o Richting geven en prioriteiten stellen. Dit is  heel veel en gaat mogelijk niet in 1 jaar 

lukken. 

• Hoe maken we dit concreet ? 

o Aansluiten op lopende processen. Gemeenten uitnodigen en laten aansluiten. 

o Bijvoorbeeld centrale intake inrichten ontstaat niet vanzelf. Hier ben je met alledrie 

ontwikkellijnen tegelijk bezig. 

o Continue de vraag stellen waar zijn we mee bezig en stellen we juiste prioriteiten.  

Hans proeft dat aanbieders initiatief moeten nemen. Op onderdelen waar er nog in energie is, nodig 

het kernteam uit. Aanbieders moeten niet wachten op gemeenten en andersom. 



Expertteam gaven urgentie aan het volgende; 

• 25 jeugdigen die (langer dan 3 maanden) wachten 3  op onvoorwaardelijke kleine 

woonvoorzieningen waar behandeling binnen bepaalde straal wordt geleverd. 

• Ambulante initiatieven 

o Niet meer dat SOJ op vrijdagmiddag gebeld wordt met de vraag of jeugdige gelijk 

naar ongecontracteerde aanbieder X terecht kan, omdat er geen gecontracteerde 

aanbieders zijn die gelijk kunnen leveren. Dit soort bewegingen voor complexe groep 

wil je niet meer. 

• Maatwerkgericht ondersteuningsplannen gaan moeizaam. 

• Uitstroom van jeugdzorg plus. 

• Kinderen met eetproblemen en gezinsproblematiek 

 

• Belofte gemeente om ermee te bemoeien. 

• Michiel de Jong : Met wat we moeten doen staan we al behoorlijk onder druk, met de 

tarieven die we leveren. We willen allemaal het beste, maar we staan onder druk en dat 

maakt het moeilijk.  

o Meeste zullen dit wel herkennen. Daardoor hebben we nogsteeds dezelfde oude 

doelen. Wat zou kunnen helpen om aan een goed idee bij te dragen? De financiële 

werkelijkheid kunnen we niet 1-2-3 veranderen.   

o Wat kan helpen hoe komen we gezamenlijk uit die groef? Hoe kan het dan wel ?  

o Michiel de Jong: We willen het allerbeste maar hebben het geld niet. Misschien 

moeten we genoegen nemen met het beste en niet het allerbeste? 

Ontwikkeltafels 

• Dit jaar 2 keer locatie en 2 keer digitaal. Ons voorstel ook om dit ook komend jaar zo te doen. 

• Teams overleggen korter en live meetings langer om het gesprek beter te kunnen voeren. 

 

5. Rondvraag 
Geen 

 

 

 

 

 

 

 

6. Deelnemerslijst  
Deelnemers E-mail Organisatie 

1. Allet Mudde A.Mudde@jeugdzhz.nl SOJ 



2. Anke-Elze de Jong-
Rietstap 

 Ouderplatform ZHZ 

3. Claudia Drommel Ce.drommel@jeugdzhz.nl SOJ 

4. Anneke Treep anneke@kinderpraktijkdordrecht.nl Vertegenwoordiging 
vrijgevestigde (namens 
Kinderpraktijk Heijlingers & 
Treep) 

5. Annerieke Luijendijk a.luijendijk@neuroscan.nl Neuroscan 

6. Arti Balgobind jaa.balgobind@jeugdzhz.nl SOJ 

7. Patrick Erwich p.erwich@jeugdzhz.nl SOJ 

8. Hans Conde Y Nieto djj.conde.y.nieto@jeugdzhz.nl SOJ 

9. Bas-Jan Kramp SJP.Kramp@jeugdzhz.nl  SOJ 

10. Chantal Marinus C.Marinus@jeugdbeschermingwest.nl JBW 

11. Reina Bakker-de Groot rbakker@asvz.nl ASVZ 

12. Corina van Ipenburg cjc.van.ipenburg@jeugdzhz.nl SOJ 

13. Guido den Draak guidodendraak@enver.nl Enver 

14. Hafsah de Vos-
Warraich 

h.de.vos-warraich@jeugdzhz.nl SOJ 

Ruben Jongejan r.jongejan@papendrecht.nl Gemeente Papendrecht 

15. Jaco Takkenkamp j.takkenkamp@youz.nl  Youz  

16. Jannie Storm jannieenkoenstorm@hotmail.nl  Regionaal netwerk 
cliëntparticipatie 

17. Jelmer van den Bogerd JFA.vanden.Bogerd@Sliedrecht.nl Gemeente Sliedrecht 

18. Lilian Visser - van der 
Kooij 

l.visser@dehoop.org De Hoop 

19. Els van Eck els@eddee.nl Eddee 

20. Lut Leijs l.leijs@jeugdteamszhz.nl Vertegenwoordiging 
cliëntperspectief 

21. Mandy Toenders mtoenders@wsg.nu WSG 

22. Manuela Meeuwsen hem.meeuwsen@jeugdzhz.nl SOJ 
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23. Matthijs Paalvast  matthijs.paalvast@eleos.nl Eleos 

24. Willem Paul Peters  Gemeente Hardinxveld-
Giessendam 

25. Patricia Goncalves patriciagoncalves@enver.nl Enver 

26. Rooos Overes-Leijh  Enver 

27. Sophie Janssen  Boba 

28. Ruud Bouman r.bouman@timon.nl Timon 

29. Yvonne Roelands y.roelands@yulius.nl Yulius 

30. Maite Vorstman maite@indus-hulpverlening.nl Indus 

31. Aleksandra Trobok aleksandratrobok@enver.nl Enver 

32. Hans Noordtzij H.Noordtzij@parnassiagroep.nl Parnassia 

33. Monique Bouter m.bouter@zbzh.nl Zorgboeren 

34. Jan de Waard jandewaard@berseba.nl  

35. Jacques van der Ven j.vandeven@jeugdteamszhz.n SJT 

36. Maaike van Zwieten mmb.van.zwieten@zwijndrecht.nl gemeenten 

37. Sjors Hendriks se.msc.hendriks@alblasserdam.nl gemeenten 

38. Wilfred Giebelen w.giebelen@mentaalbeter.nl Mentaal Beter 

39.  Charles Silverster c.silvester@youz.nl Youz 

40. Bianca Verdoren   

41. Carlijn Vermeulen   

42. Carolien van der 
Meulen-Wismeier 

c.vandermeulen@jeugdteamszhz.nl SJT 

43. Corina van Dongen   

44. Michel de Loo  's Heerenloo 
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45. Marijke Lutje   

46. Monica Verlinde  Neuroscan 

 

7. Overzicht Actielijst 
• ACTIE AANBIEDERS : De aanbieders die de jaarstukken nog niet gedeponeerd hebben, 

dringend het verzoek om dit alsnog te doen. 

• ACTIE YVONNE (Yulius) : Mail naar Allet inzake de indexatie. 

• ACTIE  SOJ : Onderzoeken bij clientadministratie of er meer duidelijkheid kan komen 

omtrent Zorgned. (Mail inmiddels verstuurd naar Kajal) 

• ACTIE SOJ : Hoe om te gaan met instelling/niet-instelling. Kan tarief tijdens contractering 
aangepast worden als aanbieder aan voorwaarden voldoet ? 

• ACTIE SOJ :GGZ Specialistisch. Eind van het jaar duidelijkheid omtrent aantal uur. 

• ACTIE SOJ : Roos van Enver uitnodigen voor de bijeenkomst vaktherapie 

• ACTIE SOJ : Tegelijk aanvragen basis diagnostiek en behandeling 

• ACTIE SOJ : omschrijving SKJ registratie checken in dienstomschrijvingen 

• ACTIE SOJ : Opleveren definitieve documenten 


