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 Notulen werkgroep Zorgprofielen 

 

Datum  29 januari 2020 

Aanwezig Dewi Newalsing (Boba), Daniel Davids (De Hoop), Arie Kuperus (Eleos), 

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

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

Ineke Weijnman (Psychologenpraktijk Perspectief), Cynthia Scheurkogel en 

Miranda Ordelman (Stichting Jeugdteams), Monique Bouter (Zorgboeren 

ZH), Ellis van den Berg (Syndion), Jette Hartog-Paans (Timon), Jaap van 

Vliet (Youz/Parnassia), Yvonne Roelands (Yulius), Christel Nienhuis 

(JBWest) 

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

Afwezig  Emelia van de Voorde (Leliezorggroep), Reina Bakker (ASVZ), Yvonne van 

Aert (ASVZ), Jeroen Besuijen (De Hoop), Albert Leutscher (Cavent), 

Jacques van de Ven (Stichting Jeugdteams), Marc Verweij (Viersprong), 

Mirjam Janssen (LdH), Rene Vermeire (WSG) 

Opening en vaststelling agenda 

De naam 'Zorgprofielen' dekt de lading van het overleg niet meer. We bespreken hier 

veel meer dan alleen de ontwikkelingen rond de Zorgprofielen. Omdat dit overleg nu 

een veel breder platform betreft moeten we gaan nadenken of er voldoende 

vertegenwoordiging is vanuit de branches, hoe het overleg zich verhoudt t.o.v. het 

transformatieberaad en bestuurlijk overleg.  

Overleg met An Theunissen voorzitter transformatieberaad is gewenst. 

ACTIE : Shirly  

SOJ zal via het secretariaat een uitvraag doen bij de huidige deelnemers of er 

voldoende vertegenwoordiging aanwezig is. De lijst  van deelnemers zal 

geactualiseerd worden.  

ACTIE : Secretariaat 

Notulen vergadering 19 november 2019 

Notulen van 19 november zijn vastgesteld. 

De notulen van vorig jaar en vanaf heden worden op de website van SOJ geplaatst. 

Zodra bovengenoemde presentielijst is vastgesteld zal dit ook op de website 

geplaatste worden, zodat nieuwe aanbieders hun vertegenwoordigers kunnen 

raadplegen voor aanvullende informatie omtrent deze werkgroep en de besproken 

onderdelen. 

De aanbieders binnen deze werkgroep hebben de taak hun achterban te informeren 

Het verzoek is dan ook waar mogelijk om de achterban goed te informeren. Wij 

hopen door het publiceren van de presentielijst op de website, dat deze achterban 

jullie zelf kan benaderen. 

In de vorige notulen stond het volgende : Toevoegen budgetplafond stoel: Er is een 

instructie geschreven die ter toetsing bij het Jeugdteam ligt. 
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Wanneer is deze instructie beschikbaar ? Guus gaat dit uitzoeken. 

ACTIE : Guus 

Mededelingen 

 Afschaffing/afbouw financiële solidariteit: 5 maart vindt er een bestuurlijk 

overleg plaats waar een definitieve beslissing gemaakt zal worden. Voorstel is 

om de financiële solidariteit  in 3 jaar af te bouwen.  

Nu worden alle kosten gezamenlijk gedragen. Het eerste jaar (met t.w.k. per 

1-1-2020) zal de afbouw 20% voor eigen rekening zijn van de gemeente en 

80% komt nog uit de gezamenlijke pot. Dit wordt in 3 jaar afgebouwd tot 

100% eigen rekening van de gemeente. 

 

Kan een gemeente nee zeggen tegen zorgkosten ? 

Er is sprake van een jeugdhulpplicht en noodzakelijke kosten kunnen niet 

zomaar geweigerd worden. 

 

 Nee-tenzij : In het overleg van 5 maart zal het AB een beslissing nemen of na 

juni de Nee Tenzij regeling komt te vervallen of deze wordt gecontinueerd  

 

 Mogen aanbieders aanschuiven/input leveren o.b.v. hun kennis, ervaring en  

expertise ? Daar is nu geen sprake van. Gemeenten willen hier zelf een 

oordeel over hebben. 

 

 Nieuw inkoopkader : Binnenkort volgt een save the date voor 20 februari om 

alle stakeholders te betrekken bij dit proces. 

Presentatie Informatie gemeenten 

Er is een dashboard ontwikkeld die Allet heeft laten zien tijdens dit overleg.  

Dit dashboard is ontwikkeld om real-life te laten zien wat de status is o.b.v. de 

gefactureerde waarde. (PGB zit niet in de tool verwerkt) 

 

Onze data analist Odmar Deurloo wilt graag bij een aantal aanbieders meekijken hoe 

hun dashboard eruitziet zodat er een doorontwikkeling kan plaatsvinden. 

 

Parnassia en Leliezorggroep nodigen Odmar hierbij gelijk van uit. Indien er nog 

andere aanbieders zijn die zich willen opgeven dan kan dit via ons secretartiaat. 

 

Lokale acties; jeugdhulp naar de voorkant. 

De volgende scenario's kunnen zich voordoen; 

 Detachering met Stichting Jeugdteam (dit heeft wel een juridische aanpassing 

tot gevolg) 

 Of dat aanbieders met hun ambulante caseload zitting nemen binnen de 

gemeenten en meedraaien. Dat zal een samenwerking zijn met bepaalde 

aanbieders. Aanbieders gaan dan meer lokaal werken. 

Aanbieders maken zich zorgen want bovengenoemde keuzes zal verschillen per      

gemeenten. Dit zal ten koste gaan van de kostenbesparing. Het dashboard per 

gemeenten is mooi ontwikkeld maar niet te doen als er 10 gesprekken gevoerd 

moeten gaan worden per aanbieder. 
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Guus gaat kijken of hier een werkgroep voor kunnen oprichting voordat de 

gemeenten hier een definitieve beslissing over neemt. 

Er zijn ook andere vragen die opkomen zoals; 

 Hoe ga je per organisatie om met demedicaliseren/normaliseren ? 

 Hoe worden de aanbieders die nu niet bij dit overleg zitten hierbij betrokken ? 

Het is belangrijk om mensen van de inhoud te betrekken, verbinding te maken met 

een innovatie team. Omdenknotitie ? 

Horizon, Enver en Parnassia willen hier graag bij betrokken worden. 

Vanuit aanbieders wordt wel aangegeven dat de beweging en de daarbij nodige 

bezuiniging ook een belangrijke is waar zij allemaal verantwoordelijkheid voor 

moeten gaan nemen.   

ACTIE : Guus  -> werkgroep demedicaliseren / normaliseren 

 Werkgroep jeugdhulp naar voren; organisatie i.s.m. aanbieders 

Stand van zaken Jeugdteams 

Preventieve JB : bezig met de afschaffing hiervan. In gesprek met GI's om dit verder 

op te pakken. De beschermingstafel komt in de toekomst wellicht te vervallen. 

Er komen regelmatig vragen van aanbieders aan Sylvia Poleij om een wijziging door 

te voeren. Het verzoek hierbij om dit rechtstreeks bij de GI aan te vragen en niet 

Sylvia. 

Stand van zaken transformatieprojecten 

Harmonicavoorziening = De Break                                                                          

Alliantie  

 

Overbruggingszorg 

 

Expertiseteam 2.0 

 

Geen van de projectleiders waren aanwezig bij dit overleg. De volgende bijeenkomst 

worden zij specifiek uitgenodigd met het verzoek een toelichting te geven over het 

traject. 

 

ACTIE : Secretariaat 

 

Stand van zaken maatregelen grip op jeugdhulp, solidariteit, budgetmaxima 

per gemeente, budgetverantwoordelijkheid Stichting Jeugdteams 

Budgetverantwoordelijkheid Stichting Jeugdteams: Voorstel gaat naar het 

aanjaagteam.  

Overige onderwerpen bovenstaand besproken. 
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Wat verder ter tafel komt  

Passend Onderwijs: 

 Contractering is rond.  

 Aanstellen en positioneren Poortwachters  

 Opstellen beoordelingskader ( wat is jeugdhulp en wat is onderwijs )Start in 

het nieuwe schooljaar 

 Op zoek naar een projectleider. Kennen jullie iemand ? 

 

Timon schijnt brieven verstuurd te hebben inzake "scheefgeplaatste" kinderen. Het 

zegt Timon even niks. Jette gaat hier achteraan.               

Cynthia geeft aan dat dit te maken kan hebben met pleegouders die over willen 

stappen naar gezinshuizen gezien de tariefstelling. 

  

  

 


