
Notulen werkgroep Zorgprofielen 

 

Datum  30 april 2019 

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

Bakker (ASVZ), Jeroen Besuijen (De Hoop), Arie Kuperus (Eleos), Joke 

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

Else Baks (Parnassia), Cynthia Scheurkogel (Stichting Jeugdteams), 

Monique Bouter( ZBZH), Ellis van den Berg (Syndion), Jette Hartog 

(Timon), Yvonne Roelands (Yulius), Henk Salet (JBW), Albert Leutscher 

(Cavent), Daniel Davids (De Hoop) 

 Jannie Storm, Arti Balgobind (SOJ) 

Afwezig Dewi Newalsing (Boba), Marion van Hal (Enver), Shirley Fehr (Enver), 

Bianca Huizer (Gemiva), Christina Oskam (Psychologenpraktijk 

Perspectief), Jacques van de Ven (Stichting Jeugdteams), Allet Mudde 

(SOJ), Nicole Koenen (Viersprong), Rene Vermeire (WSG), Christine Eskes 

(LdH)   

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Geen aanvullingen op de agenda. 

2. Notulen vergadering 29 januari 

De vorige notulen zijn 25-04-2019 gemaild. 

Paul heeft in 1 van de notulen van vorig jaar gelezen dat er 8 weken voor einde zorg 

een brief naar cliënt verstuurd moet worden. Dit komt SOJ niet bekend voor. Een 

vervolgindicatie wordt 8 weken van tevoren aangegeven, wellicht heeft Paul dit in 

voorgaande stukken gelezen. 

Jannie bespreekt het totaal overzicht aanbieders waar de contactgegevens en 

zorgprofielen van de aanbieders op staan. De respons is uitermate teleurstellend. SOJ 

gaat het bestand nu actueel maken en rondmailen naar de aanbieders. Bij de 

aanbieders waarvan we geen gegevens hebben ontvangen gaan wij een algemeen 

emailadres en telefoonnummer vermelden. SOJ hoopt nog wel de juiste gegevens te 

ontvangen van de aanbieder. 

3. Mededelingen 

SROI 

Binnenkort ontvangen aanbieders met een budget boven 100.000 een mail met meer 

informatie. 

 

Overgang 18 jaar 

Binnen GGZ, AWBZ en J&O komt het voor dat zorg nog doorloopt terwijl jeugdige 

leeftijd van 18 al heeft bereikt. Dit komt voornamelijk doordat datum start zorg later 

is dan datum beschikking. Daardoor verschuift de einddatum ook en dit heb je niet 

gelijk in de gaten. 



SOJ gaat de casussen waarbij de zorg na 18 jaar is geleverd bekijken. Is er in de 

periode na 18 jaar onterecht gedeclareerd dan zal er een verzoek tot creditering 

gedaan worden. 

 

De helpdesk krijgt de laatste tijd veel vragen over zorg na 18 jaar.  

Het is van belang dat er tijdig een einde zorg wordt ingediend anders kan er discussie 

ontstaan met Zorgverzekeringswet en WMO over de ingangsdatum.  

 

Onderaannemer 

Het komt regelmatig voor dat er een onderaannemer wordt ingezet voor een product 

waarvoor ze niet gecontracteerd zijn. Bijv. inzet S-GGZ terwijl ze daarvoor niet 

gekwalificeerd zijn. Dit wordt uiteraard niet vergoed, want ook hier gelden de 

normale richtlijnen net als bij ZvW. 

 

Aanbieders moeten dit niet verwarren met het budget. Dat is weer een andere 

discussie waarbij het volgende geldt; 

 Is onderaannemer gecontracteerd dan gaat de inzet zorg van zijn eigen 

budget af. 

 Is onderaannemer niet gecontracteerd dan gaat de inzet zorg van het budget 

van de hoofdaannemer af. Dit regelen zij onderling zelf. 

SOJ kan wel een productcode toevoegen bij de hoofdaannemer als bijv. een landelijke 

aanbieder buiten de regio aan de slag moet. Dit gebeurd echter wel op cliëntniveau. 

Uiteraard geldt dat dat de onderaannemer over de juiste kwalificaties moet 

beschikken. 

Indien een hoofdaannemer een onderaannemer inschakelt kun je in het totaal 

bestand wel zien voor welk perceel aanbieder zich heeft ingeschreven, maar je kunt 

niet zien welke productcodes zij hebben. Hiervoor moeten hoofd- en onderaannemer 

dus in gesprek. 

Handtekening ouders/voogd 

Henk Salet geeft hierover een toelichting en verwijst naar 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2019-04-02#Hoofdstuk7 

Dit betreft artikel 7.3.4 Jeugdwet. 

Uit dit artikel blijkt dat een handtekening van ouders of gemachtigde niet 

noodzakelijk is indien het jeugdhulp betreft in het kader van een machtiging gesloten 

jeugdhulp, een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp, een 

kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. 

 

     GI  

Bij het aanmelden van een jeugdige wordt er door aanbieders vaak het volgende 

gevraagd aan de GI: 

 Stuurt alvast het dossier terwijl dit niet compleet is 

 Aanbieder vraagt alvast om een bevestiging dat de bepaling afgegeven gaat 

worden. 

 Verzoek van aanbieder om volledig dossier te mailen naar soms een algemene 

info box, terwijl er gevoelige informatie in de dossiers zit. 

Het aanmeldingsformulier wordt summier ingevuld door GI/JT. 

Het goede gesprek ontbreekt tussen GI en aanbieder. SOJ kan wel allerlei afspraken 

maken op papier maar als deze niet opgevolgd worden dan leidt dit meer tot 

frustratie dan tot een doel. Ga met elkaar in gesprek. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2019-04-02#Hoofdstuk7


Verzoek van aanbieders is dat GI wel alle info invult wat bekend is, nu wordt er 

regelmatig het minimale ingevuld. Het actieplan wordt i.v.m. Wet Privacy niet 

verstuurd. Verzoek is om dit wel te doen en dan de info die niet gezien mag worden 

onleesbaar te maken. 

 

4. Stand van zaken pleegzorg uit profiel 

SOJ wacht nog op een bestand waarna er een overleg ingepland kan worden tussen 

Pleegzorg en GI. Alles wordt dan doorgesproken en zal er een wijzigingsdocument 

opgemaakt worden. 

Pleegzorg plaatsen in een gezinshuis is nog geen duidelijkheid over. 

Duur pleegzorg plaatsing is gelijk aan uitspraak rechtbank, dus anders dan het 

vrijwillige kader. 

 

5. Consequentie landelijk administratieprotocol werkwijze zorgprofielen 

SOJ heeft een brief verstuurd naar I-Sociaal Domein inzake de nieuwe standaard 

administratieprotocollen. Deze brief hebben jullie samen met de agenda ontvangen. 

Steun van de aanbieders wordt op prijs gesteld. Indien aanbieders ook een bezwaar 

gaan indien dit a.u.b. ook kenbaar maken aan SOJ. 

6. Voortgang optimalisatieproces zorgprofielen 

3 Grootste knelpunten; 

 Onvoldoende doorvragen bij cliënten, waardoor er een vertraagd 

toegangsproces ontstaat. 

 Voorzichtig met het accepteren van cliënten i.v.m. het te behalen 

eindresultaat. 

 Reactietermijnen door invoer MO platform. 

We willen een checklist ontwikkelen. 

Evalueren casusregisseur. Dit kan maar dan in de breedte met name om te kijken of 

werken met zorgprofielen in de toekomst houdbaar is. Hiervoor gaan we in gesprek 

met Peter Kadee. 

Info bulletin door LEAN gemaakt en dat wordt dan verspreid. 

Verzoek van aanbieder is dat Jeugdteam bij gesprek aangeeft dat aanbieder bekend 

is maar dat zorg niet gelijk gestart kan worden i.v.m. de wachttijden. Dit wordt nu 

niet altijd kenbaar gemaakt aan de cliënten.  

7. Stand van zaken transformatieprojecten 

Harmonicavoorziening           

ASVZ : start per 1-4-19 is niet gelukt. De voorziening was nog niet leeg. Per 1-6-

2019 wordt er definitief gestart.  

Harmonica krijgt een andere naam. Ze zijn nu bezig met PR. De groep  bestaat nu uit 

ASVZ, Horizon, Yulius en Leliegroep. Ze zijn nog niet compleet. Hierbij een oproep 

aan aanbieders om zich aan te melden. 

 

 



Alliantie  

De bekendheid en werkwijze  van de alliantie zijn nog een aandachtspunt. Het is op 

dit moment nog lastig om aansluiting te vinden bij het netwerk. 

 

Overbruggingszorg 

Johanneke vertelt dat het werkgroep overbruggingszorg 2 keer is samengekomen om 

e.e.a. concreet te maken. Werkwijze en samenstelling teams als ook samenwerking 

met de harmonica voorziening zijn aandachtspunten. 

Er wordt nagedacht eveneens nagedacht over de bekostiging van overbruggingszorg. 

Kan dit uit het profiel gefinancierd worden of moet er beschikkingsvrij gedacht 

worden. 

 

Half mei wordt er een voorstel gedaan in het transformatieberaad. 

 

8. Stand van zaken jeugdteams 

 Jeugdprofessionals vragen om lijst met contactpersonen. 

 Verzoek is om niet naar info mails te maile??. 

 Het jeugdteam krijgt veel vragen of zij onderaanneming willen regelen. 

Antwoord is nee, onderaanneming wordt geregeld door de hoofdaannemer. 

 Wijziging van hoofdaannemer mag direct met SO geregeld worden. 

 Notulen laatste kartrekkersoverleg worden verstuurd. 

 

9. Wat verder ter tafel komt 

 Yulius vraagt of de productcode voor de medicatiecontrole bekend is.  

o  Jannie zoekt dit uit. 

 Yulius declareert deelprestaties o.b.v. etmalen en nu moet dat o.b.v. stuks. Zij 

kunnen niet o.b.v. stuks declareren.  

o  Inmiddels is er contact geweest met clientadministratie en is dit 

probleem opgelost. 

 Op de format ophoging kon je voorheen alleen volstaan met een totaalbedrag 

onderaannemer. Op de nieuwe format moet je dit specificeren en als 

hoofdaannemer weet je niet welke productcodes de onderaannemer inzet. 

o SOJ is bezig om het formulier voor inzet onderaannemer aan te passen, 

zodat de onderaannemer zelf de productcodes al kan invullen. 

 Angela Veth van de helpdesk heeft een andere baan. 

 Jannie gaat 26 september met vervroegd pensioen. Allet Mudde (contracts- en 

beleidsadviseur) wordt de nieuwe voorzitter van dit overleg. 

 

 

 

 


