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 Notulen werkgroep Zorgprofielen 

 

Datum  7 juli 2020 

Aanwezig Annemieke de Ruiter (Boba), Lilian de Visser (De Hoop), Arie Kuperus 

(Eleos), Paul du Jour (Neuroscan), Cynthia Scheurkogel en Jacques van de 

Ven (Stichting Jeugdteams), Monique Bouter (Zorgboeren ZH), Ellis van 

den Berg (Syndion), Emelia van de Voorde (Leliezorggroep), Reina Bakker 

(ASVZ), Yvonne van Aert (ASVZ), Peter Peeters (Viersprong), Albert 

Leutscher (Cavent), Bianca Huizer (Gemiva), Jette Hartog-Paans (Timon), 

Linda Melaet (WSG), Yvonne Roelands (Yulius), Elise Schouten (ASVZ), 

Nanda Streefkerk-van Gelder (Enver), Karin Driftenaar-van Ooik 

(Parnassia) 

 Guus Krahe (SOJ)Arti Balgobind (SOJ), Allet Mudde (SOJ), Selma Bas (SOJ) 

Afwezig  Johanneke Smeding (Horizon), Christel Nienhuis (JBWest), Ineke Weijnman 

(Psychologenpraktijk Perspectief), Shirley Fehr (Enver), Joke Bakker 

(Gemiva), Jaap van Vliet (Youz/Parnassia), Jeroen Besuijen (De Hoop), 

Mirjam Janssen (LdH), Rene Vermeire (WSG) 

Opening en vaststelling agenda 

Notulen vergadering 19 mei 2020 

Samenvoegen Transformatieberaad met werkgroep zorgprofielen ? 

Voor de volgende vergadering zal er weer een uitvraag aan agendapunten gemaild 

worden. Hierbij zal gevraagd worden of de aanbieders willen kijken of de deelnemers 

in deze werkgroep voldoende is om hiermee het Transformatieberaad voor te zetten 

binnen deze groep of dat er mensen vervangen/toegevoegd dienen te worden. 

Volgende vergadering gaan we beoordelen of we het transformnatieberaad kunnen 

samenvoegen in dit overleg.  

We gaan dit nog wel met Shirley en Claudia bespreken. 

ACTIE SECRETARIAAT :  bovengenoemde vermelden in de agenda uitvraag. 

ACTIE GUUS : Informeren Shirley en Claudia 

Notulen van 19 mei zijn vastgesteld. 

Mededelingen 

Geen 

Stand van zake Covid 19 

 Er hebben een aantal publicaties plaatsgevonden.  

 Besmettingen bij de aanbieders besproken. 

Ontwikkeling binnen de regio voor wat betreft hulpaanbod ic. Hoenderloo 

Groep 

 Er is in een kort tijd veel gerealiseerd waaronder een voorziening bij ASVZ 

 Nog niet helden wanneer de jeugdigen in de regio komen. 
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 Eerste aanzet is 7 tot 8 jeugdigen. De kennismakingsgesprekken moeten 

plaatsvinden. 

 Inmiddels met Stichting Jeugdteams aan het kijken naar andere 24 uurs 

plaatsen. 

 Dit is een mooie aansluiting om jeugdigen in de oude leefomgeving terug te 

laten keren. 

 Timon is ook in overleg om te kijken of zij plek kunnen bieden. 

 

Project naar de voorkant 

 Zie presentatie die inmiddels naar de aanbieders gemaild is. 

 ACTIE ALLET : Neuroscan heeft gevraagd om lijst contactpersonen gemeenten. 

Stand van zaken transformatieprojecten 

 Projecten worden deze maand geëvalueerd. De volgende bijeenkomst zal 

Selma een presentatie geven waarin de diverse projecten besproken zullen 

worden. 

 ACTIE SELMA: volgende bijeenkomst een presentatie geven. 

Vragen en algemene informatie over aangekondigde contractwijzigingen 

 Per 1 oktober wordt de inzet van de H153 en H329 gemaximeerd.  

 Geldt dit voor nieuwe beschikkingen vanaf 1 oktober of voor alle lopende 

beschikkingen per 1 oktober en dus met terugwerkende kracht. 

 ACTIE GUUS : bovengenoemde vraag uitzoeken. 

Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 

 De notulen worden voortaan op de site gepubliceerd. Verzoek is om 

aanbieders te informeren zodra de notulen geplaatst is. 

 ACTIE SECRETARIAAT : Aanbieders informeren. 

 

 

 

 

 


