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 Notulen werkgroep Zorgprofielen 

 

Datum  19 november 2019 

Aanwezig Dieneke van Mourik (Leliezorggroep), Reina Bakker (ASVZ), Arie Kuperus 

(Eleos), Marion van Hal (Enver), Johanneke Smeding (Horizon), Paul du 

Jour (Neuroscan), Ineke Weijnman (Psychologenpraktijk Perspectief), 

Cynthia Scheurkogel en Miranda Ordelman (Stichting Jeugdteams), Albert 

Leutscher (Cavent), Monique Bouter (Zorgboeren ZH), Ellis van den Berg 

(Syndion), Joke Bakker (Gemiva), Marc Verweij (Viersprong), Yvonne 

Roelands (Yulius), Daniel Davids (De Hoop), Jette Hartog-Paans (Timon), 

Karin van Ooik (Youz/Parnassia), Erik van Efferen (Enver) 

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

Afwezig Yvonne van Aert (ASVZ), Shirley Fehr (Enver), Bianca Huizer (Gemiva), 

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

Kroos (Timon), Hans Noordtij (Youz/Parnassia), Dewi Newalsing (Boba), 

Jeroen Besuijen (De Hoop), Jacques van de Ven (Stichting Jeugdteams), 

Christel Nienhuis (JBWest) 

Opening en vaststelling agenda 

Geen aanvullingen op de agenda. 

Notulen vergadering 24 september 2019 

Correctie : Inschrijving perceel Onderwijs kan tot 1-12-2019 en niet 12-12-2019 

zoals vermeld in de notulen. 

Mededelingen 

 Eerste kwartaal 2020 gaat er een bijeenkomst met aanbieders plaatvinden 

inzake grip op jeugdhulp, solidariteit en andere ontwikkelingen die de 

aanbieders gaan raken. 

 Er heeft voor elke gemeente een analyse plaatsgevonden. De wens van de 

gemeenten is dat duidelijk wordt wat voor zorg er wordt geboden en wordt 

ingezet. Gemeente wilt meer regie en controle. In zo een analyse zie je bijv. 

wie de verwijzer is, zicht op klantenwijzer (hoelang zijn jeugdigen in zorg), top 

100 van de meest dure jeugdige (anoniem). Hoe verhoudt thuis tenzij zich 

hiermee. Een globaal beeld op productniveau per gemeenten. 

Aanbieders vragen zich wel af of er dan ook gekeken wordt naar de populatie 

per gemeenten en of dit wordt meegenomen in de vergelijking. 

Input van aanbieders over de analyse is gewenst, zodat SOJ dit kan 

meenemen in de verdere ontwikkeling van de analyse. Deze kunnen worden 

gemaild naar Allet  

 Nanda Streefkerk van Enver is de projectleider voor de overbruggingszorg 

voor zowel het vrijwillige als verplichte kader.  

 Guus Krähe is de opvolger van Jannie Storm. Hij wordt manager van team 

Inkoop en Beleid. 

 De budgetbrief 2020 zal voor 1 oktober verstuurd worden naar alle 

aanbieders. 
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 De omzetting pleegzorg uit profiel is van start. De aanbieders die het treft 

hebben hier een mail over ontvangen. Er worden circa 700 regels omgezet. Dit 

kan niet automatisch en wordt daarom handmatige verricht. Doordat dit 

handmatig gebeurt komen verschillende opvallendheden naar boven die nader 

onderzoek vergen. Aanbieders die dit betreft worden een later moment apart 

benaderd. 

 Het secretariaat heeft inmiddels ook de mail inzake pleegzorg uit profiel naar 

de GI's verstuurd. 

 Toevoegen budgetplafond stoel: Er is een instructie geschreven die ter 

toetsing bij het Jeugdteam ligt. Doel is voorkomen van onnodige 

administratieve last, als gevolg van verzoeken tot ophoging van het zorgprofiel 

voor bepaalde vormen van jeugdhulp waarbij bij aanvang al duidelijk is dat 

het budgetplafond ontoereikend is. Het budgetplafond is gebaseerd op de 

hoogste bedragen van de ophogingen. Zo wordt er 80 tot 90% opgevangen.  

Deze werkwijze wordt gemonitord om te kunnen bepalen of dit efficiënt werkt. 

 

 

Stand van zaken I-Standaarden 

Dit betreft de doorontwikkeling van het berichtenverkeer. De specificatie 2.4 betreft 

een kleine release die per 1-4-2020 actief zal zijn.  

Er is inmiddels een werkgroep geformeerd die zich bezighoudt met de release die in 

2021 zal gelden. In de standaard administratie protocollen zitten een aantal 

wijzigingen die doorvertaald dienen te worden in de release van 2021. 

Dit betreft een grote release met ingrijpende wijzigingen. Zowel Stipter als SOJ 

sluiten aan bij de werkgroep.  

Per 1-4-2020 kunnen wij deze standaard protocollen nog niet volgen omdat wij nu 

werken met zorgprofielen. De werkwijze moet worden herzien. 

 

De release van 2021 zal (onder voorbehoud) plaatsvinden op 1 januari 2021. Dit 

komt mede omdat aanbieders op dat moment ook het facturatiebericht niet meer 

mag gebruiken en over moet stappen op het declaratiebericht. Een andere 

belangrijke wijziging in 2021 betreft de overgang van 4 wekelijkse declaraties naar de 

verplichte maandelijkse periode. Deze veranderingen zorgen ervoor dat 1-1-2021 het 

meest logische moment is om deze update uit te voeren. Nogmaals dit wordt later 

definitief vastgesteld door het zorginstituut Nederland maar men stuurt aan op die 1-

1-2021. 

 

Op https://istandaarden.nl staat alle informatie m.b.t. de ontwikkelingen van de       

i-standaarden en het GGK berichtenverkeer. Zorgaanbieders en hun 

softwareleveranciers kunnen hier alle relevante informatie vinden. 

Deze link https://i-sociaaldomein.nl/ verwijst naar de standaard administratie 

protocollen (SAP) zoals opgesteld door het ketenbureau i-sociaal domein. 

 

Stand van zaken maatregelen grip op jeugdhulp 

Besluit Algemeen Bestuur 12-9-2019 

 Het instellen van een budgetmaxima jeugdhulp per gemeente. 

 Het creëren van budgetbewustzijn en daarna budgetverantwoordelijkheid in 

relatie tot het vorige punt. 

https://istandaarden.nl/
https://i-sociaaldomein.nl/
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Dit betekent dat de "Nee-Tenzij regeling zoals die bestond wordt afgeschaft en 

budgetoverschrijdingen onder eigen regie van de lokale gemeenten komt. Wat dit 

betekent voor de uitvoering van een mogelijk opvolgende regeling is op dit 

moment nog niet bekend. 

 

Tweede mogelijkeconsequentie is dat het beschikken/toekennen in de vorm van 

zorgprofielen wordt afgeschaft en we teruggaan naar specifiek beschikken. 

Immers om het budgetbewustzijn goed invulling te geven en de daaraan 

gekoppelde verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet er wel zicht zijn op de 

uitnutting van het budget. Dit is niet mogelijk als er wordt beschikt in profielen 

omdat de uitnutting daarvan pas achteraf, bij het indienen van declaraties blijkt. 

  

 Afspraken over solidariteit worden aangescherpt. De belangrijkste vragen die 

beantwoord moeten worden zijn o.a.: 

o  op welke vormen van jeugdhulp willen wel/niet solidair blijven en wat is 

de argumentatie hierbij; 

o wat zijn de gevolgen van de aanpassing van de huidige afspraken. 

  

De voorbereiding voor de bestuurlijke discussie over solidariteit vindt aanstaande 

donderdag  plaats. Aan het overleg wordt deelgenomen door  beleidsambtenaren 

jeugd van de gemeenten en een aantal aanbieders. 

De uitkomst van deze voorbereiding moet worden voorgelegd aan en besproken 

worden met de gemeenteraden, die hierover een besluit moeten nemen. 

 

Op de vraag in hoeverre er op alles 100% overeenstemming moet zijn binnen de 

gemeenschapppelijke regeling, antwoord de SOJ dat wordt besloten op basis van 

de meerderheid van de stemmen. 

 

Aanbieders geven aan dat het afschaffen van de Nee Tenzij impact heeft op hun 

begroting zolang onduidelijk is of en zo ja in welke vorm er een opvolgende 

regeling komt. Op welke wijze moeten zij hiermee rekening houden bij het 

opstellen van de begroting. blijkt dat ze bijv. halverwege het jaar geen cliënten 

meer kunnen aannemen. Dit geeft een gevoel van een eenzijdige beslissingen 

vanuit de gemeenten.  

 

De voorgestelde maatregelen zijn noodzakelijk omdat de transformatie 

onvoldoende op gang komt, de kosten nog steeds stijgen en de financiële rek van 

gemeenten eruit is en we nog steeds te maken hebben met onvoldoende 

betrouwbare prognoses. 

 

Budgetbrief 2020 

Aanbieders vragen of al bekend is wat de indexatie 2020 wordt en of die is 

opgenomen in de budgetbrief. SOJ geeft aan dat het besluit over de indexatie 

deze week wordt genomen en dat de budgetbrief hierna, doch uiterlijk maandag 

30 september wordt verspreid. 

 

Aanbieder vragen of ze vooraf de indexatie kunnen bespreken met de SOJ. Dit 

kan niet, reageren kan n.a.v. de budgetbrief. 

 Consequenties wijzigingsdocument 

De wijzigingen die vanmiddag zijn besproken staan ook in het 

wijzigingsdocument, ook die wordt uiterlijk 30 september verspreid. 
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Stand van zaken Jeugdteams 

Jeugdteams zijn nu druk met de ingrijpende wijzigingen en daarnaast ook aan het 

nadenken over hoe ze het budgetbewustzijn invulling kunnen gaan geven en wat 

daarvoor nodig is. 

 

Stand van zaken transformatieprojecten 

Harmonicavoorziening = De Break                                                                         

Deze voorziening is sinds half juni open. Er zijn 14 kinderen in zorg. De vraag is 

groot. Er wordt zelfs gebeld door andere delen het land. Het is mooi om te zien dat            

"uitbehandelde" kinderen weer behandeld kunnen worden binnen de Break, dankzij 

o.a. een gedreven team van medewerkers.  

 

Alliantie  

De bekendheid van de Alliantie is nog een aandachtspunt.  Er komen ook 

aanmeldingen binnen waarvoor wel aanbod is binnen de regio maar een wachttijd 

geldt. Dat is niet de bedoeling, 

 

Overbruggingszorg 

Nanda Streefkerk van Enver wordt projectleider van dit project. Het gaat hierbij om 

zowel het vrijwillige als verplichte kader. Er wordt nu een concept projectplan 

geschreven. 

 

Expertiseteam 2.0 

Het team is nu bezig met het maken van bouwstenen die samen een model moeten 

vormen die zorgen voor een expertiseteam 2.0. Dit bouwen zal minimaal tot april 

2020 duren. 

 

Onderwijs 

Voor jeugdhulp op school wordt per 1-10-2019 een perceel opengesteld, waarop 

jeugdhulpaanbieders kunnen inschrijven. Deze inschrijving vindt plaats voor de 

gecontracteerde aanbieders binnen de reeds toegekende budgetten 

Inschrijving via Negometrix kan van 1-10-19 tot 12-12-19.  

 

De toegang tot jeugdhulp in de klas/school verloopt via 2 Poortwachters:  

De voorwaarde om van jeugdhulp op school een algemene voorziening te kunnen 

laten zijn, is het organiseren van een alternatieve toegang, die dichterbij de scholen 

is georganiseerd. Daarom wordt de toegang tot jeugdhulp op school verbonden aan 

de SMV door middel van een poortwachter jeugd en een Poortwachter vanuit het 

SWV. Globaal gaat dit als volgt: de poortwachters vormen zich een beeld welke 

jeugdhulpvolume op school nodig is op basis van een dossier dat de school opstelt, de 

poortwachter onderwijs kiest een aanbieder die bij de vraag past en maakt met de 

betreffende school  en aanbieder afspraken maken over de inzet en uitvoering. Deze 

inzet en uitvoering wordt aan de Serviceorganisatie doorgegeven. 

 

 

Stand van zaken transformatieprojecten 

 Yvonne (Yulius ) vraagt of de indexatie op de tarieven al bekend is. Allet geeft 

aan dat dit nog niet bekend is, maar dat dit in de budgetbrief vermeld zal 

staan. Er wordt deze week een besluit genomen over de indexatie. 
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 Christina Oskam (Perspectie) zal i.v.m. zwangerschapsverlof en daarna vertrek 

bij Perspectief vervangen worden door Ineke Weijnman. 


