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1.

Welkom en opening
An opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Omdat er twee nieuwe deelnemers
zijn (Gerrie de Groot en Emilia van de Voorde) wordt er een kort voorstelrondje gedaan.

2.

Verslag Transformatieberaad d.d. 7 maart 2018
N.a.v. pt. 8 merkt Wim op dat het ondersteuningsplan Passend Onderwijs nog verspreid zal
worden. Een eerdere versie was te ambitieus, maar het plan is inmiddels vastgesteld.
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3.

Presentatie uitwerking meerjarenbeleid (MJB)
Dennis Gerits verzorgt namens de SOJ een presentatie (deze is reeds nagestuurd).
Er is in de regio niet alleen sprake van beleidsmatige ontwikkelingen – er speelt ook politiek het
een en ander in verband met de recente Gemeenteraadsverkiezingen in de Drechtsteden (de
coalitieonderhandelingen lopen nog) en de ivm verschillende herindelingen nog te houden
Gemeenteraadsverkiezingen in de andere sub-regio’s.
Los daarvan is het MJB inmiddels door alle gemeenten vastgesteld, m.u.v. Dordrecht; daar is het
aangehouden ivm de lopende coalitieonderhandeling. Verwacht wordt evenwel dat het nieuwe
College het alsnog vast zal stellen.
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Om te voorkomen dat er net als in de afgelopen jaren in de loop van het jaar extra geld moet
worden aangevraagd, is gemeenten nu vooraf verzocht extra middelen (in totaal € 5,4 mln.) ter
beschikking te stellen om de (groeiende) vraag naar jeugdhulp te kunnen beantwoorden.
In het MJB is vervolgens een perspectief en kaderstellende opdracht geschetst om de uitgaven
terug te brengen tot het niveau van de Rijksbijdrage voor jeugdhulp. Dat betekent dat de
uitgaven in de komende jaren met in totaal € 6,4 mln. moeten worden verlaagd. In 2018 gaat
het om een bedrag van € 1,27 mln.
Het MJP wordt jaarlijks herijkt en aan de gemeenteraden aangeboden, zowel inhoudelijk als
financieel. Verder dient iedere gemeente een lokaal plan van aanpak te schrijven op de lokale
taken – m.n. preventie! – met als doel de instroom in de zorgmarkt terug te dringen. SOJ
probeert de discussie daarover naar regionaal niveau te trekken. De regio Zuid-Holland Zuid kent
relatief veel regionale samenwerkingsafspraken. In aanvulling daarop is er bij gemeenten nu ook
een groeiende wens om (ook) lokaal invloed uit te kunnen oefenen. Vooral ontschotting naar
wmo, wlz en Participatiewet kan lokaal beter/sneller worden gerealiseerd.
Overigens is er in 2018 niet alleen sprake van gemeentelijke herindelingen, maar ook van een
provinciale: Zederik en Leerdam zullen immers per 2019 aansluiten bij de Provincie Utrecht.
Door de herindelingen en de uittreding van Zederik en Leerdam zal de balans in de regio wat
anders gaan worden; mogelijk zal dat ook de discussie over de (financiële) solidariteit van het
stelsel gaan beïnvloeden.
Voor de uitwerking van het MJP heeft de SOJ 11 projectplannen vastgesteld. Afgesproken wordt
de voortgang van het MJB en/of deze uitwerkingsplannen te agenderen op het TB wanneer dat
relevant is.
Het innovatiebudget is 3D-breed gevuld; het is daarom lastig om daar specifiek vanuit Jeugd een
beroep op te doen.
In het perspectief van het MJB is de SOJ benieuwd naar de visie/mening/voorstellen van de
leden van het Transformatieberaad met betrekking tot de gewenste en voorgenomen
verschuiven van middelen “naar de voorkant”?
Afgesproken wordt
- het onderwerp verschuiving middelen naar de voorkant volgende keer te agenderen.
- te onderzoeken of we hiervoor ook een bijeenkomst of proces met het NJI kunnen
afspraken (actie DG);
- dat iedereen de 11 projectplannen bestudeert en aangeeft in welke projecten men wil
participeren (actie allen)!
4.

Toetsing uitgangspunten Transformatie aan huidige praktijk
Het is van belang dit te relateren aan actuele ontwikkelingen: de lokale
formatieonderhandelingen, het MJP en uitwerking SOJ, evaluatie Jeugdwet, landelijk beleid,
evaluatie wmo, etc. Daarbij is de vraag hoe we dit gesprek moeten gaan voeren.
We moeten niet alleen aangeven waarom en hoe dingen “verkeerd” zijn gegaan, maar ook
durven stellen welke uitgangspunten verkeerd of onhaalbaar zijn geweest. Vanuit de JT’s kan
daar input aan worden gegeven.
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Welke ervaringen kunnen we delen en mogelijk gebruiken om voor de komende Collegeperiode
dingen te verbeteren? We moeten de dilemma´s benoemen en bespreekbaar maken.
Afgesproken wordt: JTZHZ (CS en AT) en enkele aanbieders (i.i.g. HS en SF) bereiden dit voor de
volgende vergadering voor. (actie CS en AT).
5.

Nieuw Zorgprofiel
Het Zorgprofiel 18+ is opgeleverd en staat geagendeerd voor de werkgroep d.d. 8 mei. Plafond
e.d. moet nog worden vastgesteld. Ook crisisprofiel is zo goed als klaar.
Voor het profiel “onderaannemer” is een pragmatisch voorstel ontwikkeld (geen productcodes
meer, maar gewoon een bedrag).
In de Projectgroep wordt het stroomschema afgerond. Afspraken en verantwoordelijkheden
(zowel procedureel als inhoudelijk als financieel) tussen hoofd- en onderaannemers moeten
eenduidig worden vastgelegd. Afgesproken wordt dat Claudia dit meeneemt naar de
Projectgroep Zorgprofielen (actie CK).
Verder wordt er gewerkt aan afspraken over de gelijktijdige inzet van 2 zorgprofielen en aan de
inventarisatie/vaststelling van de bepalingen en beschikkingen waar meerjarige zorgprofielen
voor afgegeven zouden kunnen worden.

6.

Voorkoming buitenregionale plaatsingen
Het is belangrijk om meer duidelijkheid te krijgen over de vraag naar de benodigde capaciteit in
de regio in verhouding tot de beschikbare capaciteit. De vraag die de SOJ daarover heeft
uitgezet gaat specifiek over bedden, niet over formatie/capaciteit om zorg te leveren.
Afgesproken wordt dat de aanbieder een inventarisatie opleveren aan de SOJ op basis van de
volgende uitgangspunten:
- de benutte capaciteit 2017 is uitgangspunt, zowel in aantal bedden als in bezetting per bed;
- inzichtelijk wordt gemaakt hoe de capaciteit in de jaren 2015 en 2016 al is afgebouwd;
- bij de benutte capaciteit 2017 tellen we de wachtenden en de buitenregionaal geplaatsten
op;
- alle aanbieders geven een schets van de verwachte verdere capaciteitsontwikkeling.
Afgesproken wordt dat de SOJ deze week een nadere uitvraag opstelt en aan alle aanbieders
verzendt (actie SOJ).
Een andere vraag is ook of alle noodzakelijke “voorinvesteringen” (inzet professionals
voorafgaand aan uithuisplaatsing, juist om die uithuisplaatsing te voorkómen) altijd adequaat
worden gedaan. Dat is ook weer van invloed op de vraag wat er kwantitatief en kwalitatief aan
aanbod nodig is in de regio. Andersom is afbouw van bedden zonder kwantitatief en kwalitatief
voldoende vervangend/ondersteund ambulant aanbod, gedoemd te mislukken.

7.

“Samen Doen Dag”-2018
Silke geeft aan dat Horizon graag wil participeren in de organisatie, maar dat daar wel bijdragen
(capaciteit) van andere organisaties en de ervaring van JTZHZ bij nodig zijn.
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Afgesproken wordt Horizon levert de projectleider (Jessica) en organiseert een projectgroepvergadering; de andere TB-leden leveren bemensing voor de Projectgroep (actie Horizon).
8.

Mededelingen, rondvraag en sluiting
Op de vraag van Claudia geeft de SOJ aan de opdracht te hebben om aan te sluiten op de
Verwijsindex. De doorontwikkeling van ZorgvoorJeugd is regionaal nu in MO-platform
ondergebracht.
Afgesproken wordt dat Dennis Claudia in contact met verantwoordelijke binnen SOJ (actie DG).
NB. Ook onderwijs kan melden.
Wim: swv Passend Onderwijs heeft het ondersteuningsplan (equivalent van gemeentelijk
jeugdhulpplan) klaar. De horizon is 2020 en de centrale paragraaf is “integraliteit” en dan met
name van Jeugdhulpverlening en Onderwijs. Daarover wordt OOGO (op overeenstemming
gericht overleg) gevoerd. Wim zegt toe het plan na vaststelling te verspreiden. Het voorziet
overigens ook in de voortzetting van zorg-onderwijsarrangementen.
Cynthia vraagt aandacht voor de privacy problematiek. Ireza geeft aan dat Yulius daarom
overgaat op Zorgmail.
Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt; An sluit de vergadering.
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