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 Notulen werkgroep Zorgprofielen 

 

Datum  19 mei 2020 

Aanwezig Dewi Newalsing (Boba), Lilian de Visser (De Hoop), Arie Kuperus (Eleos),), 

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

Scheurkogel en Jacques van de Ven (Stichting Jeugdteams), Monique 

Bouter (Zorgboeren ZH), Ellis van den Berg (Syndion), Christel Nienhuis 

(JBWest), Emelia van de Voorde (Leliezorggroep), Reina Bakker (ASVZ), 

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

(Cavent), Ineke Weijnman (Psychologenpraktijk Perspectief), Nicole Veuger 

(Gemeente Hoeksche Waard) 

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

Afwezig  Marion van Hal (Enver), Shirley Fehr (Enver), Bianca Huizer (Gemiva), Joke 

Bakker (Gemiva), Jette Hartog-Paans (Timon), Jaap van Vliet 

(Youz/Parnassia), Yvonne Roelands (Yulius),  , Jeroen Besuijen (De Hoop), 

Mirjam Janssen (LdH), Rene Vermeire (WSG) 

Opening en vaststelling agenda 

Notulen vergadering 29 januari 2020 

In de notulen van 29 januari stond er een actiepunt voor Guus inzake het vormen van 

een werkgroep i.v.m. jeugdhulp naar voren. De bedoeling was om hier aanbieders bij 

te betrekken. Johanneke geeft aan hier niks meer over gehoord te hebben. 

Wij moeten een onderscheid maken tussen het volgende: 

 Wat is de definitie van Jeugdhulp ? 

 Hier is een werkgroep onder lokale gemeente gestart. Op termijn worden 

hier partners bij betrokken. De status nu is dat ze in gesprek zijn met het 

Jeugdteam. 

 Jeugdhulp naar de voorkant 

 Elke gemeente wilt meer regie op de uitvoering nu de financiële solidariteit 

wordt afgeschaft. Ze willen meer verbinding maken door expertise naar de 

voorkant te verplaatsen. 

 Status nu is dat er gekeken wordt hoe de uitvoeringsvariant contractueel 

kan worden vastgelegd. 

 Hierna worden er aanbieders bij betrokken.  

Er stond een actiepunt in de notulen voor Shirley om na te gaan of er een vervolg 

komt op het Transformatieberaad of dat we dit samenvoegen met de werkgroep 

Zorgprofielen.  

Jacques geeft aan dat An Theunissen vanuit het Jeugdteam had aangegeven om te 

stoppen met het Transformatieberaad. 

Voor de volgende vergadering zal er een uitvraag aan agendapunten gemaild worden. 

Hierbij zal gevraagd worden 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. 

ACTIE Secretariaat :  bovengenoemde vermelden in de agenda uitvraag. 
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Notulen van 29 januari zijn vastgesteld. 

Mededelingen 

 Dewi Newalsing (Boba) zal vervangen worden door Annemieke de Ruiter. 

 In verband met het vervroegde pensioen van Kees van der Veen heeft het SOJ 

een tijdelijke externe kracht aangetrokken: Madelon Prawirodirdjo               

(maa.prawirodirdjo@jeugdzhz.nl) 

 Er zijn binnen het SOJ ook 2 nieuwe tijdelijke externe beleidsmedewerkers 

aangenomen. Meer informatie hierover volgt. 

Stand van zaken transformatieprojecten 

Selma Bas is 1 van de externen die als tijdelijke beleidsmedewerker is aangetrokken 

binnen SOJ. Zij is tijdelijke voorzitter van de regiegroep. 

Harmonicavoorziening = De Break 

 Monitor is ingevuld.  

 Corona blijkt gunstig voor The Break. Er wordt nu out of the box gedacht. 

 Aanmeldingen nemen fors toe. 

 Wordt gedacht hoe The Break onderdeel te maken van lokale manier van 

werken. 

 Er is een stijgende lijn. Er wordt uitgebreid met capaciteit. 

Alliantie  

 2 Hoofdlijnen die spelen binnen de Alliantie 

o Dichter bij elkaar brengen van de Alliantie stuurgroep met Alliantie 

tafel.  

o De sprankeling begint er vanaf te gaan. Er ligt/komt een actieplan om 

meer out of the box te denken.   

 Er wordt ook gedacht om meer verbinding te maken met het voorveld. Allet 

heeft aangegeven dat Peter Peeters haar kan benaderen hierover. 

 

Overbruggingszorg 

Nanda geeft aan dat er in de eerste instantie besloten was om in 3 gemeentes te 

starten. Bij uitvraag bleek dat er geen cliënten waren die voor overbruggingszorg in 

aanmerking komen. Daarom is besloten om heel de regio te benaderen. Hier kwamen 

maar 3 gezinnen uit die gebruik maken van overbruggingszorg.  

 

Dit is een bijzondere ontwikkeling. Nanda gaat samen met Selma uitzoeken waar al 

die cliënten zijn die voor deze zorg in aanmerking komen. 

 

Er is behoefte aan overzicht welke werkgroepen er zijn en wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Er is een overzicht aanwezig. Deze is inmiddels ook al gemaild 

door het secretariaat. Volgende bijeenkomst bespreken we dit overzicht. 

 

Het uitgangspunt  Thuis-Tenzij is de paraplu die boven deze initiatieven hangt, 

waarbij het dus o.a. gaat om cliënten in de regio te houden en af te schalen terug 

naar de regio. 

 

ACTIE Secretariaat : Selma Bas volgende bijeenkomst uitnodigen om samenhang, 

doelstellingen en status waar we nu staan te presenteren van de 

transformatieprojecten en WISE ( monitor maatschappelijk rendement) . 
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Onze beleidsmedewerker Selma Bas is overigens nu al bereikbaar voor vragen. 

Onderwijs Jeugdhulp 

1 Samenwerken bij signaleren: Er komt een handleiding samengesteld door de 

Samenwerkingsverbanden i.v.m. hoe samen te werken bij signaleren en wie is 

aan zet om actie te ondernemen. 

2 Vasate schakel: Op scholen komt er een vaste schakel vanuit Stichting 

Jeugdteams. 

3 Perceel onderwijs jeugdhulp:  

- Projectleider Jenny Bos aangesteld.  

- Contracten zijn inmiddels afgesloten. 

- Poortwachters zijn aangesteld. 

- Momenteel bezig om samen met stichting Jeugdteams een takenpakket 

vorm te geven. Volgende stap is om een beoordelingskader op te stellen. 

- Start uitvoering december 2020. 

Veilig opgroeien doe je samen ( pilot samenwerking in de veiligheidsketen)  

- Voor 15 juni opgestart in alle gemeenten. 

- Op basis van het vrijwillig kader samenwerken met GI / VT. 

- Uitgangspunt is de jeudgdprofessional. Deze dient betrokken te blijven. De 

bedoeling is daarom om vaste personen van de GI's te koppelen aan een team, 

zodat zij gezamenlijk casussen kunnen oppakken. 

- Bedoeling is om de Beschermingstafel af te bouwen en het gesprek lokaal/thuis bij 

het gezin te voeren. 

 

Consultatieronde inkoopkader 

Op 1-1-2022 moet het nieuwe inkoopkader ingaan. We kunnen het huidige 

inkoopkader voortzetten, met eventuele aanpassingen, of we kunnen op een hele 

andere manier aanbesteden, zoals bijv. Europees aanbesteden. Dit proces heeft meer 

dan een jaar aan voorbereiding nodig. SOJ dient een tijdig besluit bij bestuurders op 

te halen. 

 

Op 20 februari is er een eerste consultatieronde geweest waarbij er rond 80% van de 

aanbieders aanwezig waren die kenbaar hebben gemaakt wat er gestart, gestopt of 

mee doorgegaan moet worden binnen het huidige inkoopkader. 

 

Er is een werkgroep met beleidsmedewerkers en een bestuurlijke werkgroep die zich 

hier mee bezig houdt. 

 

Omdat een fysieke 2e consultatieronde voor aanbieders niet mogelijk is wordt er een 

memo rondgestuurd met een circa 20 verdiepingsvragen. De antwoorden kunnen 

uiterlijk 2 juni gemaild worden naar Allet Mudde en Nicole Veuger. 

Er zit hier haast op, omdat half juni het eerste advies richting AB uitgebracht dient te 

worden. 

 

Inmiddels is het PDF bestand wat was meegestuurd met de agenda omgezet in een 

Word bestand en gemaild naar de aanbieders.  
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Stand van zaken Jeugdteams 

 SJT is bezig met (de buitenregionale) 24 uurszorg. Hoe kunnen we samen 

verbeteren en vernieuwen. Als voorloper hierop hebben we de kinderen van 

Hoenderloo groep waarvoor een andere plek gezocht dient te worden. 

 Veel  lokalen plannen aan het doorontwikkelen i.h.k.v. normaliseren en tijdig 

goede inzet, rekening houdend met het budget. Elke gemeente heeft zijn 

eigen focuspunten. De informatie vanuit het dashboard van de SOJ is erg 

handig 

 In de Corona tijd is er spontaan met aanbieders een Crisis meldpunt opgezet.  

Wat verder ter tafel komt  

 Geen. 

  

 


