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Aanwezig:  
 Tijs van der Zanden, projectleider inkoop jeugdhulp Tijdelijke Werkorganisatie Holland Rijnland (voorzit-

ter) 
 Tim Robbe, advocaat en adviseur bestuurlijk aanbesteden. 
 Angela van der Sluijs, Servicepunt71 
 Erna Wieling, gemeente Noordwijk (notulen) 
 Arie Hoek, Stichting Zorgverlening ’s Heeren Loo 
 Bart Siebelink, stichting Curium –LUMC 
 Gerrit Jan Hoogeland, Cardea 
 Bahar Yavuz, William Schrikker Stichting Pleegzorg 
 Erik van der Zijden, Inzowijs B.V. 
 Janneke Kelder, WMO adviesraad Nieuwkoop 
 Yasemin Tel, WMO adviesraad Leiden 
 Erik van Polen, De Waag.  
 Ray David, Jeugdbescherming West. 
 Helma van Ast, Stichting Ipse de Bruggen 
 Rob van der Berg, Parnassia. 
 Tanja Otte, Stichting Pluryn Hoenderloo Groep. 
 Marianne de Haas, Pep Wantveld Junior 
 Manon Mostert-Uyterwijk, Virenze. 
 Nelly van der Wilde, Gemiva-SVG Groep 
 Kim Verburg, Prodeba BV. 
 Carola Landzaat, ZP Jeugd. 
 Monique de Wilde, Stichting Rivierduinen 
 Joanne Meyers, ZP Jeugd. 
 Simon van der Brekel, Yoep Onderwijs en Zorg B.V 

 
Niet vertegenwoordigd:  

 Stichting Leger des Heils 
 Horizon 

 
 
 
 
  
01 Welkom en opening 
 
De wethouder van de gemeente Leiderdorp, de heer Gardeniers verwelkomt de deelnemers en opent de 
bijeenkomst. Hij meldt dat we vandaag bij elkaar zitten met een gezamenlijk doel, namelijk onze Jeugd. De visie 
“Hart voor de Jeugd’ is de basis, maar deze visie moet verder geconcretiseerd worden. Een voorbeeld dat 
genoemd wordt is bijvoorbeeld  de noodzakelijke aansluiting tussen 18 min en 18 plus. We staan gezamenlijk 
voor deze uitdaging, we moeten het samen doen, we worden gezamenlijk in het diepe gegooid. De heer 
Gardeniers roept op tot partnerschap en onderlinge samenwerking om de transformatie inhoud te geven. De heer 
Gardeniers wenst iedereen een prettige en vruchtbare middag toe.  
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02 Voorstelronde + Agenda punten 
De aanwezige personen aan de overleg tafel stellen zich voor. De voorzitter vraagt of de aanwezige personen 
akkoord gaan met de agenda. De agenda is hierbij vastgesteld.  
 
03 Introductie inkoopproces 2017 
De voorzitter legt de verschillende contracteringsprocedures uit die dit jaar uitgevoerd worden. Hij refereert aan 
de brief die eind maart jl. is verstuurd naar alle zorgaanbieders. In deze brief zijn deze contracteringsprocedures 
nader uitgelegd. Het betreft drie contracteringsprocedures, namelijk;  

I. De Jeugd en Gezinsteams (hierna te noemen JGT’S); onderhandse aanbesteding, waarbij de Coöperatie 
de contractpartij is; 

II. Ambulante Jeugdhulp en Jeugdhulp met Verblijf (inclusief Gesloten jeugdhulp en Ernstige Enkelvoudige 
Dyslexie) worden bestuurlijk gecontracteerd; 

III. Jeugdbescherming en Jeugdreclassing (het domein ‘Veiligheid’): onderhandse aanbesteding met de 
gecertificeerde instellingen als contractpartijen. 

 
Omdat de gemeenten willen transformeren is er bewust gekozen voor een langere contractduur van drie jaar.  De 
voorzitter geeft aan dat de gemeente Kaag en Braassem en de gemeente Alphen aan den Rijn de ambulante 
jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf zelfstandig inkopen. Voor het onderdeel ‘Veiligheid’ en ‘Gesloten Jeugdhulp’ 
participeren de gemeenten Kaag en Braassem en Alphen aan de Rijn wel mee in de regionale  contracterings-
procedure. Dat de betreffende gemeenten hebben besloten dat ze niet meedoen aan de gezamenlijk inkoop heeft 
consequenties. De afspraak is gemaakt dat er veelvuldig wordt afgestemd en dat de jeugdige hiervan niet de 
dupe van mag zijn.  
 
Monique de Wilde van de Stichting Rivierduinen, vraagt of de crisiszorg ook lokaal wordt ingekocht. De voorzitter 
geeft aan dat dit wordt genoteerd en hierop wordt teruggekomen. Daarnaast geeft de voorzitter aan dat de 
zorgaanbieders zelf zijn of worden benaderd door de gemeente Kaag en Braassem en Alphen aan de Rijn met 
betrekking tot de lokale inkoop. 
 
De voorzitter legt de verdere contracteringsprocedure voor  2017 verder uit. Hij geeft aan dat de ontwikkelbijeen-
komst als bijlage is toegevoegd. Omdat niet iedereen kan deelnemen aan de overlegtafel zijn de partijen op basis 
van objectieve criteria uitgenodigd. De criteria waarop de deelnemers van de overlegtafels zijn geselecteerd, zijn 
in een bijlage toegevoegd. Hier zijn 22 partijen uit voortgekomen, waaronder twee WMO- adviesraden. Ook is 
bijvoorbeeld de gecertificeerde instelling JB West uitgenodigd, om de verbinding te borgen tussen het vrijwillig en 
gedwongen kader. 
 
De voorzitter geeft aan dat de deelneming aan de overlegtafel niet vrijblijvend is. Hij refereert aan een eerdere 
brief, waarin is aangegeven dat indien er geen interesse is, de zorgaanbieders dit voortijdig moeten aangeven, 
zodat er een andere partij voor de fysieke overlegtafel kan worden uitgenodigd.  
 
Tenslotte geeft de voorzitter aan dat de visie “Hart voor de Jeugd” de basis is voor het inkoopproces. Over de 
criteria voor de fysieke overlegtafel en de hieruit geselecteerden deelnemers zijn geen verdere vragen meer.  
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04 Proces Bestuurlijk aanbesteden  
Tim Robbe, adviseur bestuurlijk aanbesteden, legt het proces van bestuurlijk aanbesteden uit. Hij vraagt eerst of 
er specifieke vragen zijn over bestuurlijk aanbesteden. Janneke Kelder van de WMO adviesraad Nieuwkoop 
vraag of er een korte toelichting kan worden gegeven over het proces van bestuurlijk aanbesteden.  
 
Tim Robbe geeft aan dat bestuurlijk aanbesteden moet voldoen aan twee elementen. Het eerste element is dat 
de cliënt het startpunt is. Bij bestuurlijk aanbesteden adviseren de deelnemers aan de overlegtafel de gemeente. 
De contracten moeten dan ook worden gezien als een vergunningenstelsel om zorg te kunnen leveren.  
 
Dit betekent dat wanneer er nu met bijvoorbeeld 160 zorgaanbieders een overeenkomst is afgesloten, dat na 
verloop van de bestuurlijk contracterinsprocedure  wel kan oplopen tot bijvoorbeeld 210 zorgaanbieders. De cliënt 
bepaalt bij welke zorgaanbieder hij/zij zorg wil hebben. Indien de zorgaanbieder van wie de cliënt zorg wil geen 
contract heeft, kan deze zorgaanbieder alsnog een contract ondertekenen wanneer hij akkoord gaat met de 
inhoud ervan en voldoet aan de kwaliteitseisen en criteria, en kan deze zorgaanbieder zorg leveren aan de cliënt. 
Als de cliënt dit zelf niet kan bepalen, kan dit altijd met behulp van de JGT’er worden besproken. Deze 
keuzevrijheid van de cliënt is één belangrijk element van bestuurlijk aanbesteden. Het andere element van 
bestuurlijk aanbesteden is dat men flexibel omgaat met het toe en uittreden van zorgaanbieders. Wanneer een 
zorgaanbieder wil uittreden zitten hier meestal wel consequenties aan vast, bijvoorbeeld het zorgvuldig 
overdragen van de cliënten.  
  
Tim Robbe geeft aan dat hij het proces van bestuurlijk aanbesteden bij meerdere gemeenten heeft uitgevoerd. In 
2013 waren veel aanbieders actief waren in de zorg. Er is toen gezocht naar een manier om advies te vragen aan 
de markt, waar ook vertegenwoordigers van cliënten deel van uitmaken, over de inhoud van de contracten. Dit op 
basis van objectieve criteria. Het advies wordt in de vorm van een contract  voorgelegd aan het college van de 
gemeente(n). In deze contracten staat niks inhoudelijk vermeldt, er staat alleen in hoe je met elkaar omgaat. Tim 
adviseert om zo snel mogelijk in het proces met elkaar concrete zaken af te spreken.  

 
De voorzitter legt vervolgens de procedure voor de komende maanden uit. Wat gaat het TWO doen en wat gaan 
de jeugdhulpaanbieders doen. Een belangrijk onderwerp is de bekostigingssystematiek. Dit wordt tijdens de 
derde overlegtafel op 17 mei besproken. 
 
Manon Mostert-Uyterwijk van Virenze, vraagt aandacht voor de bekostigingssystematiek voor 18-plus en vraagt 
of dit ook onderdeel is van de bestuurlijke contracteringsprocedure.  
 
De voorzitter geeft aan dat dit een inhoudelijk onderwerp is die in de komende periode aan de overlegtafel zal 
worden besproken, net zoals onder andere cliëntenparticipatie, vervoer, aansluiting op de JGT’s, privacy, 
kwaliteit, monitoring & sturing  en de aansluiting tussen zorg en onderwijs. 
 
Carola Landzaat vraagt of er dan ook iemand namens de JGT’s aan tafel zit? De voorzitter geeft aan dat de 
Coöperatie in principe niet aan tafel zit, omdat deze een eigen inkooptraject kent. Wel wordt de samenhang 
bewaakt en zal worden overwogen om de Coöperatie’ (incidenteel) uit te nodigen voor de overlegtafel.  
Daarnaast zitten de instellingen die in de Coöperatie participeren ook aan deze overlegtafel. Het merendeel van 
de aanwezigen vindt het belangrijk dat de Coöperatie deelneemt aan de fysieke overlegtafel. De voorzitter geeft 
aan dat hij dit met Marion Goedhart, directeur van de Coöperatie, zal overleggen.  
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Manon vraagt tevens hoe het zit het met de huisartsen? De voorzitter geeft aan dat dit een groep is die werkt 
vanuit een bepaalde autonomie. Er wordt door de TWO en gemeenten zeker afstemming met de huisartsen in de 
regio gezocht.  
Manon vraagt zich ook af huisartsen ook de vrijheid hebben om een cliënt door te verwijzen naar een andere 
zorgaanbieder, dan die gecontracteerd is of dat huisartsen volgend jaar wederom een lijst krijgen met 
zorgaanbieders waarnaar ze verwijzen. De voorzitter bevestigt de vraag en geeft aan dat de huisartsen alleen 
kunnen verwijzen naar gecontracteerde zorgaanbieders.   
 
Janneke Kelder van de WMO adviesraad Nieuwkoop vraagt zich af of de PGB’s nu wel blijven bestaan, gezien 
iedere aanbieder nu kan aanschuiven. De voorzitter geeft aan dat het effect kan zijn dat er in de toekomst minder 
PGB’s  worden uitgegeven, maar dat dit geen doel is.  
 
Rob van der Berg van Parnassia vraagt aan Tim Robbe of de constructiefouten uit het verleden van bestuurlijk 
aanbesteden er nu uitgehaald zijn? Tim Robbe geeft aan dat Rob doelt op een situatie waarbij een gemeente de 
toewijzing van de zorg op een andere, niet aan te raden, manier had georganiseerd. Tim geeft aan dat hier bij de 
regio Holland Rijnland geen sprake van is.  
  
Tim vraagt of er nog vragen zijn over bestuurlijk aanbesteden. Aangegeven wordt dat er geen vragen meer zijn.  

 
05 Concept Ontwikkelovereenkomsten 
De voorzitter geeft aan dat de ondertekening van de ontwikkelovereenkomst een voorwaarde is om de 
resultaatovereenkomst(en) met elkaar af te sluiten. Voor EED worden aparte overlegtafels georganiseerd met de 
aanbieders van dyslexiezorg.  
 
De voorzitter verwijst naar de planning voor de ontwikkelovereenkomst. De inschrijvingsdocumenten voor de 
ontwikkelovereenkomst moeten uiterlijk 11 mei worden aangeleverd. De concept ontwikkelovereenkomst is een 
overeenkomst tussen de samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland en de Opdrachtnemers Jeugdhulp.  
 
De voorzitter benadrukt dat de concept ontwikkelovereenkomst nog écht moet worden gezien als een concept. 
Middels de nota van inlichtingen kunnen hier wijzigingen in aangebracht worden door Holland Rijnland. De 
concept ontwikkelovereenkomst wordt per pagina doorgenomen.  
 
Pag 2, onderdeel contract sluitende partijen en overwegingen.  
Tanja Otte, Stichting Pluryn de Hoenderloo Groep vraagt of ook de jeugdige met verlengde contracten hieronder 
vallen. De voorzitter geeft aan dat dit het geval is en dat dit wordt aangepast.  
 
Pag 3, punt M 
Carola Landzaat, ZP Jeugd, vraagt wat er wordt verstaan onder ‘onzekerheden en gewijzigde omstandigheden’. 
De voorzitter geeft aan dat hier bijvoorbeeld sprake van is wanneer  een nieuwe staatssecretaris komt of als er 
een extra bezuinigingsopgave komt vanuit het Rijk, dus als de wet en regelgeving verandert. Het betreft dan 
voornamelijk landelijk beleid.  
 
Pag 3, punt J 
Carola Landzaat vraagt wat er met dit punt wordt bedoeld. De voorzitter geeft aan dat op inhoud punten worden 
gewijzigd of toegevoegd , maar dat het proces niet kan worden gewijzigd. Dit contract bepaalt hoe het proces en 
de structuur wordt vormgegeven, maar gaat niet over de inhoud.  
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Pag 3, punt I 
Erik van Polen, vraagt hoe sturend gaat de gemeenten hierin zijn. De voorzitter geeft aan dat vanuit de 
uitgangspunten we gaan kijken hoe we de transformatie en de resultaten hierin gaan meten. De transparantie 
over de resultaten is hierin belangrijk. Erik vraagt vervolgens of de regio zich aansluit bij landelijke standaarden. 
De voorzitter geeft aan de regio zich zoveel als mogelijk zal aansluiten bij landelijke standaarden om onnodige 
bureaucratie en extra administratieve lasten te voorkomen.  
 
Pag 4, begrippenlijst.  
De voorzitter geeft aan dat alle begrippen uit de jeugdwet zijn overgenomen, daarnaast attendeert de voorzitter 
de zorgaanbieders dat hierin ook het begrip ‘opdrachtgever’ wordt uitgelegd, ook op het punt van de lokale 
inkoop.   
 
Artikel 2.3  
Carola geeft aan dat je ook een dienst kunt leveren in de regio, indien je geen contract hebt met Holland Rijnland. 
Cliënten kunnen er namelijk ook voor kiezen om de dienst zelf te betalen. De voorzitter geeft aan dat dit klopt, 
maar dan valt deze dienst niet onder deze overeenkomst.  
Marianne de Haas van Pep Wantveld Junior, vraagt hoe het zit met de continuering van de zorg na het jaar 2016. 
Tim Robbe geeft aan dat het wettelijke recht van zorgcontinuïteit sinds dit jaar niet meer van toepassing is. 
Je moet dus een contract hebben na 2016. Indien je onder WGBO valt moet je hier zo snel mogelijk op sturen. 
 
Manon Mostert-Uyterwijk van Virenze vraagt hoe het zit moet de cliënten uit de gemeenten Alphen aan den Rijn 
en Kaag en Braassem? De voorzitter geeft aan dat het vrij laat duidelijk wordt welke gevolgen er voor de cliënten 
zullen zijn omdat regionale en lokale inkooptrajecten parallel lopen gedurende dit jaar. De voorzitter geeft aan dat 
duidelijk is afgesproken dat de cliënt hiervan geen last mag hebben. Manon geeft aan dat dit een zorg is.  
 
De WMO-adviesraad Leiden stelt voor dat er een hardheidsclausule in het stuk komt. Tim Robbe geeft aan dat dit 
in de resultaatovereenkomst aan de orde komt. Dit geldt ook voor de continuïteit van de zorg. 
 
Pag 5, artikel 4 e 
Manon Mostert-Uyterwijk vraagt hoe de vertrouwelijkheid hierin wordt meegenomen? De voorzitter geeft aan dat 
dit uitgangspunten zijn voor de samenwerking. In het contract komt ook expliciet te staan, waar organisaties en 
gemeenten aan moeten voldoen. De wettelijke regelgeving is hierin altijd leidend. Daarnaast is er een 
zorgreglement voor de JGT’s opgesteld.  
 
Monique de Wilde van Stichting Rivierduinen vraagt of er ook mogelijkheden zijn om buiten de overlegtafel zaken 
verder te ontwikkelen. De voorzitter geeft aan dat te zullen agenderen en indien nodig mee te nemen in deze 
overeenkomst.  
 
Pag 5, punt J.  
Gevraagd wordt wat conflicterende belangen kunnen zijn. Tim Robbe geeft aan dat de conflicterende belangen 
meestal puur financieel zijn, althans dit zijn de ervaringen. Tim geeft wederom aan om zo snel mogelijk concreet 
te worden, ook met betrekking tot de bekostingsmethodiek.   
 
Tanja Otte geeft aan dat het dit punt te groot is geformuleerd. De voorzitter geeft aan dat hier nog naar wordt 
gekeken en waar mogelijk versimpeld en strakker kan worden geformuleerd.  
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Pag 7, artikel 5.6  
Tim Robbe attendeert de zorgaanbieders op dit artikel en dat de zorgaanbieders zich op dit artikel kunnen 
beroepen indien ze niet alle documenten binnen de gestelde termijn kunnen uploaden. Daarnaast zijn bepaalde 
documenten langere tijd geldig (de GVA is bijvoorbeeld drie jaar geldig)1 en hoeven niet opnieuw te worden 
aangevraagd wanneer ze reeds in het bezit van de zorgaanbieder zijn. 
 
Manon Mostert- Uyterwijk vraag of dit er alsnog bij kan komen  te staan. De voorzitter geeft aan dat dit kan.   
 
Pag 9, artikel 8.1 
Carola vraagt of het nodig is om na de onderhandeling alsnog eens per kwartaal bij elkaar te zitten en wat is hier 
het doel van? De voorzitter geeft aan dat het een utopie is dat na de onderhandeling de transformatie van de 
jeugdhulp volledig is gerealiseerd en dat het in het belang van de transformatie is om dit proces voort te zetten.  
 
Pag 11, artikel 11.1  
Tim Robbe geeft aan dat dit artikel regelt hoe de zorgaanbieder de ontwikkelovereenkomst kan beëindigen.  
 
Gevraagd wordt hoe het zit met contractbeheer en toezicht. De voorzitter geeft aan dat het beheer van de 
contracten grotendeels door de accounthouders wordt uitgevoerd. Na de contractering van de bestuurlijke 
aanbestedingsprocedure zal  opnieuw worden bekeken of dit nog passend is binnen de nieuwe contracten.  
 
Pag 12, artikel 12.2  
Tim Robbe geeft aan de zorgaanbieders de tip om dit juridisch te laten toetsen.  
 
Pag. 15, artikel 16 
De vraag is of de gemeente ook een loket heeft  waar cliënten  van  gecontracteerde zorgaanbieders met 
klachten terecht kunnen. Tim geeft aan dat indien een cliënt  een klacht of een geschil heeft, deze terecht kan bij 
de aanbieder (conform de WKKGZ). Daar moet de zorgaanbieder zelf aan voldoen. Daarnaast is er het AKJ, dat 
is een instituut ter ondersteuning voor de cliënten bij bijvoorbeeld het formuleren van klachten.   
 
De voorzitter geeft aan dat vragen van deelnemers aan de overlegtafel over de ontwikkelovereenkomst en de 
procedure deze week kunnen worden ingediend. Angela geeft aan dat dit via het Negometrix-platform moet 
worden ingediend. De planning voor het indienen van vragen en het publiceren van de antwoorden is op het 
Negometrix-platform gepubliceerd. 
 
Bijlage 3: Verantwoordelijkheden. 
Gevraagd wordt hoe het zit met de administratie en hoe dit concreet eruit ziet. De voorzitter geeft aan dat nog niet 
bekend is hoe dit er uit moet komen te zien, maar dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande zaken.  
 
Verantwoordelijkheden, tweede alinea. 
Inzet in de JGT’s. Is het de bedoeling dat vrijgevestigden ook deelnemen in de JGT’s? 
De voorzitter geeft aan dat toeleiding een belangrijk deel is en dat dit terugkomt in de resultaatovereenkomst.  
 
Bijlage vier.  
Gevraagd wordt of het klopt dat de JGT’s naast generalistische basiszorg ook specialistische zorg levert.  

                                            
1 Onderzoek wijst uit dat de geldigheid twee jaar bedraagt. 
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De voorzitter geeft aan dat  hiernaar wordt gekeken of dit klopt. De WMO-raad Leiden vraagt wat de status is van 
het stuk? Wat gaat er in de gemeenten zelf mee gebeuren? De voorzitter geeft aan dat de uitgangspunten zijn 
aangescherpt samen met de 13 gemeenten en dat dit via de colleges is vastgesteld. Een weergave hiervan zit bij 
de ontwikkelovereenkomst.  
 
Arie Hoek van stichting Zorgverlening ’s Heeren Loo vraagt of Holland Rijnland aansluit bij landelijke controle 
protocollen. De voorzitter geeft aan dat dit zal worden besproken als het thema bekostiging staat geagendeerd. 
 
Erik van der Zijden vraagt of er straks verschillende trajecten lopen, namelijk lokale gemeentelijke trajecten en het 
traject Holland Rijnland. Hoe kunnen we nou over zaken besluiten als we niet weten hoe lokaal JGT’s het 
geregeld hebben, en waarin verschillen kunnen voorkomen.  
De voorzitter geeft aan dat deze vraag aansluit bij de eerdere wens om de Coöperatie van de JGT’s te laten 
aansluiten bij de overlegtafel.  

 
Tanja Otte, roept op om tijdens de overlegtafel ook aandacht te hebben voor continuïteit en ook zaken die nu al 
spelen.  
 
Bijlage 4 
Erik van der Zijden vraagt of de beschreven doelstelling dat alle ambulante jeugdhulp altijd door JGT worden 
gedaan ook klopt, dat dit hier erg strak in staat vermeld en dat dit hem niet wenselijk lijkt. Daarnaast vraagt hij 
zich of wat er onder individuele daghulp wordt verstaan.  
De voorzitter geeft aan dat deze inhoudelijke zaken terugkomen in de resultaatovereenkomsten. Bijlage vier geeft 
het kader aan. Hier zit nog ruimte in om dit verder te concretiseren. De voorzitter geeft aan dat dit vastgestelde 
beleidsuitgangspunten zijn. Tim Robbe geeft aan dat het vastgestelde kader nog aanpassingen vergt in de 
concretisering.  
 
Kim Verburg van Prodeba BV, vraagt hoe het zit met kinderen die in langdurige zorg zitten. Sommige kinderen 
zitten in zorg en kunnen niet uitstromen. Kim geeft aan dat ze dit mist in de stukken. De voorzitter geeft aan dat 
binnen Holland Rijnland de visie geldt “Doen wat nodig is”. Tanja geeft aan dat dit wordt gemist in bijlage 4.  
 
Tanja Otte van Stichting Pluryn de Hoenderloo Groep vraagt of JeugdzorgPlus ook deel uitmaakt van deze 
bestuurlijke contracteringsprocedure is. De voorzitter bevestigt dit.  
 
De voorzitter vraagt of alles duidelijk is en of er nog vragen zijn. 
 
Manon Mostert- Uyterwijk van Virenze vraagt of de gemeenten flexibel willen zijn in de contractering voor de 
Psychiatrie. De voorzitter geeft aan dat dit onderdeel wordt geagendeerd aan een van de  komende overlegtafels. 

 
 

06 Doorkijk vervolgbijeenkomsten 
Angela legt de procedure van Negometrix uit. Angela geeft aan dat het van belang is dat zorgaanbieders zich 
registreren op het platform. Op de website van Holland Rijnland kunnen zorgaanbieders bij ‘veel gestelde vragen’ 
informatie vinden hoe je je moet registreren op het Negometrix–platform en hoe je digitaal stukken kunt uploaden. 
Ook is er een hyperlink naar de betreffende contracteringsprocedure op het Negometrix-platform.  Op het 
Negometrix-platform kunnen vragen worden gesteld over de contracteringsprocedure. Daarnaast worden alle 
betreffende documenten waaronder de agenda’s en de notulen op het Negometrix-platform gezet.  
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Angela geeft aan dat voor de contractering van de ontwikkelovereenkomst aanvullende documenten 
moeten worden ingediend. Op het Negometrix-platform wordt precies aangegeven welke documenten dat zijn. 
Wanneer een zorgaanbieder nog niet in bezit is van de betreffende verklaring (bijvoorbeeld een GVA of een 
VOG), is een kopie van het aanvraagformulier vooralsnog voldoende. Het verzoek is om alle gevraagde 
documenten zo spoedig mogelijk in te dienen. De gedetailleerde planning over de aanlevering van de stukken 
staat ook op het Negometrix-platform.  
 
Bij de volgende overleg tafel is het mogelijk om vragen over Negometrix te stellen.  
 
Carola Landzaat vraagt of alle vrijgevestigden zich apart moeten registreren. Angela geeft aan dat de 
vrijvestigden zich inderdaad allemaal apart moeten registreren.  

 
07 Rondvraag 
Manon Mostert-Uyterwijk vraagt of Virenze nu een plek aan de fysieke overlegtafel heeft. De voorzitter geeft aan 
dat dit wordt bekeken en het antwoord zal worden gecommuniceerd. 
 
Bij de rondvraag zijn er verder geen vragen meer.  

 
08 Sluiting               
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst. De agenda en de stukken voor de  
volgende keer zullen voortijdig op het Negometrix platform worden gepubliceerd. 

 


