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 Notulen werkgroep Zorgprofielen 

 

Datum  16 juli 2019 

Aanwezig Dieneke van Mourik (Leliezorggroep), Yvonne van Aert (ASVZ), Reina 

Bakker (ASVZ), Dewi Newalsing (Boba), Arie Kuperus (Eleos), Marion van 

Hal (Enver), Shirley Fehr (Enver), Bianca Huizer (Gemiva), Joke Bakker 

(Gemiva), Johanneke Smeding (Horizon), Paul du Jour (Neuroscan), 

Christina Oskam (Psychologenpraktijk Perspectief), Cynthia Scheurkogel 

(Stichting Jeugdteams), Jacques van de Ven (Stichting Jeugdteams) , 

Moniquw Bouter (Zorgboeren ZH), Ellis van den Berg (Syndion), Jette 

Hartog-Paans (Timon), Marc Verweij (Viersprong), Karin van Ooik 

(Youz/Parnassia), Yvonne Roelands (Yulius), Albert Leutscher (Cavent), 

Daniel Davids (De Hoop) 

 Jannie Storm, Arti Balgobind (SOJ), Allet Mudde (SOJ) 

Afwezig Henk Salet (JBW), Rene Vermeire (WSG), Christine Eskes (LdH)

 Jeroen Besuijen (De Hoop), 

 

Opening en vaststelling agenda 

Geen aanvullingen op de agenda. 

Notulen vergadering 30 april 2019 

Geen opmerkingen op de vorige notulen. 

Besluitvorming 

SOJ heeft de opdracht gekregen van het Algemeen Bestuur om de uitgaven voor de 

jeugdhulp in regio ZHZ in de periode 2019-2013 terug te brengen tot € 100 miljoen 

exclusief indexering. 

De volgende thema's worden uitgewerkt: 

 Inhoudelijke kaders, waaronder normaliseren en demedicaliseren.   

 Nee Tenzij, afschaffen maar wel alternatief ontwikkelen  

 Kostenbewustzijn Jeugdteams vergroten en budgetverantwoordelijk Jeugdteams 

invoeren en faciliteren.                                                          

 Specifiek beschikken invoeren i.p.v. beschikken in zorgprofielen 

 Minder aanbieders en meer sturen op resultaat                                                                                                           

 Managementinformatie en monitoring verbeteren                                                                                                                                           

 Jeugdhulp, welke zorg valt hier wel/niet onder                                                                                                                             

 Lokale organisatie in relatie tot zorg aan de voorkant                                                                                                 

 Solidariteit                                                                                                                                                                                       

 Financieel beslag bepalen van de projecten in het kader van het MJP en 

Transformatiefonds                  

Per thema moeten de consequenties en randvoorwaarden die gelden bij de invoering 

in beeld worden gebracht, alsook waar mogelijk en van toepassing alternatieven 

worden benoemd. 
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SOJ gaat in gesprek met de Stichting Jeugdteams om te verkennen wat de invoering 

van de maatregelen voor hen betekent en de uitvoering hiervan extra van hen 

vraagt. 

In september neemt het Algemeen Bestuur een aantal besluiten op basis van de 

uitwerking van de SOJ.  

Minder aanbieders 

De verlenging van het huidige contract met 2 jaar, dus tot 1-1-22,  is al 

aangekondigd. Dit betekent het invoeren van een andere inkoopsystematiek waarbij 

we minder aanbieders contracteren kan worden geeffectueerd  m.i.v. 1-1-22. 

De SOJ heeft een jaar om de opties uit te werken en het besluit voor te bereiden.  

 

Een optie die wel per 1-1-2021 kan ingaan is het omzetten van individuele 

voorzieningen in algemene voorzieningen. De algemene voorzieningen (en het daarbij 

behorende budget) kunnen uit de contracten worden gehaald en opnieuw aanbesteed 

worden. Voordeel van een algemene voorziening is o.a. dat de toegang voor de 

burger simpeler wordt en er minder administratieve last is voor het Jeugdteam. Wel 

moet er nagedacht worden over het inzetten van een poortwachter a la EED. 

 

Stand van zaken zorgprofielen 

Een van de overwegingen is het weer invoeren van specifiek indiceren. Deze wijze 

van indiceren staat haaks op de zorgprofielen en betekent dat het werken met 

zorgprofielen wordt afgeschaft. Jannie verwacht niet dat dit per 1-1-2020 of zelfs 1-6-

2020 zal zijn. De inschatting is per 1-1-2021. Dit zou betekenen dat we ruim een jaar 

hebben om de overgang voor te bereiden. 

Als Jannie's inschatting klopt dan zal het proces "Pleegzorg uit het zorgprofiel"  

doorgaan. De SO zal dan rond 1 augustus een instructie mailen naar de betrokken 

GI's en aanbieders . De nieuwe de werkwijze gaat per 1 oktober in. Maar vanaf  1 

augustus zal de SO aanvragen op de nieuwe wijze verwerken, dit om onnodige 

omzetting van profielen te beperken.  

Nee tenzij 

De nee tenzij wordt nu altijd toegekend en de uitgave hiervoor nemen per jaar met 

miljoenen toe.  

Er moet een alternatief op bedacht worden en de randvoorwaarden hiervoor en 

effecten hiervan moeten in kaart worden gebracht. De vragen die o.a. worden 

beantwoord zijn: Blijven we de nee tenzij voor alle casussen inzetten of gaan we dit 

laten gelden op enkel de urgente gevallen en Wanneer is een casus urgent ? 

Kostenbewustzijn Jeugdteams vergroten en budgetverantwoordelijk 

Jeugdteams 

Het jeugdteam gaat hier een leerplan voor opzetten. Daarnaast moeten een aantal 

randvoorwaarden zijn vervuld, zoals vaststellen budget per gemeente/jeugdteam en 

de mogelijkheid de uitnutting hiervan te kunnen monitoren. Voorlopige inschatting is 
dat dit niet eerder zijn dan 1-1-2020 mogelijk is. 

Specifiek indiceren 

Dit heeft consequenties voor verschillende verwijsstromen zoals huisartsen en 
andere medische verwijzers. De vraag is hoe we hierop gaan sturen.  
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Managementinformatie en monitoring 

Er komt steeds meer data beschikbaar waardoor soortgelijke aanbieders met elkaar 

vergeleken kunnen worden op parameters zoals gemiddelde inzet, mate van op en 

afschalen, samenwerking met (vaste) andere aanbieders en duurzaamheid van 

traject. Verschillen die de SO opmerkt betekenen op zichzelf niets maar worden 
meegenomen in het contractbeheergesprek.  

Jeugdhulp, wat valt hier wel/niet onder  

Het gaat hierbij specifiek om het vaststellen van wat wel en geen individuele 

jeugdhulp is. Hierbij is ook van belang hoe gemeenten het preventieve voorveld 

hebben ingericht en wat we hierin nog missen waardoor er een groter beroep wordt 
gedaan op individuele jeugdhulp. 

Verzoek aan aanbieders om hierin mee te denken en dit te delen met SOJ. 

Financieel beslag 

Het werken aan de thema's zal veel extra capaciteit vragen van o.a. de Stichting 

Jeugdteams. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn zullen opgevangen worden 

binnen de beschikbare middelen. Om die reden brengt de SO in beeld hoeveel hebben 

we uitgegeven en hoeveel gaan we uitgeven i.h.k.v. het MJP en Transformatiefonds. 

Deze actie heeft geen gevolgen voor reeds toegekende en/of opgestarte projecten in 
het kader van het Transformatiefond en MJP. 

Verzoek aan aanbieders 

Het geven van input aan SOJ op de uit te werken thema's wordt erg op prijs gesteld. 

Denk vooral aan de thema's die de aanbieders raken, zoals afschaffing zorgprofielen, 

specifiek indiceren, inhoud geven aan het container begrip normaliseren en het 
ontwikkelen van een alternatief voor de Nee Tenzij. 

Input is meer dan gewenst. Aanbieders hebben inhoudelijk kennis en ervaring, ook 

door het werken in andere regio's. De SOJ kan hiermee zijn voordeel doen, leren 

hiervan en mogelijke valkuilen andere regio's voorkomen. Uiterlijk 15 augustus moet 
de input worden aangeleverd, wil de SOJ daarmee nog iets kunnen. 

Stand van zaken transformatieprojecten 

Harmonicavoorziening = De Break             

Is nu 3 weken open met 5 jeugdigen in huis. Capaciteit is nog een probleem vooral op 

J&O en GGZ. Ze kunnen hierdoor maar deeltijd open zijn. De Break wordt wel 

dagelijks benaderd voor casussen.  

Alliantie  

De bekendheid van de alliantie is nog een aandachtspunt.  Er zijn bijv. kinderen die 

naar crisis gaan terwijl ze eigenlijk bij de alliantie horen.  

 

Overbruggingszorg 

Er is een concept memo gemaakt. Welke jeugdhulp moet er ingezet worden en welke 

randvoorwaarden gelden er. Overbruggingszorg mist een organisatie die faciliteert, 

net zoals ASVZ het traject van De Break oppakt. SOJ maakt geld vrij om een 

projectleider aan te trekken. 

 

Algemeen 

Een periodieke update over de voortgang van de projecten is gewenst zodat 

aanbieders weten wat er speelt.  Voorstel is om de regiogroep te vragen deze 

communicatie periodiek te verzorgen. Jannie neemt dit op met Jolanda Stuifzand.  
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De Break heeft een flyer. SOJ zal deze doorsturen naar de aanbieders. (Flyer is 

inmiddels door Reina Bakker verspreid. 


