
 

 

 

 

BESLUITENLIJST 

 

 

 

 

Dinsdag 21 juni 2016 

13.00 uur – 15.30 uur  

Raadzaal Gemeentehuis Leiderdorp  

Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ Leiderdorp  
 

Agenda: 

 

1. Welkom en mededelingen 

- Op dinsdag 5 juli is er een extra bijeenkomst georganiseerd met als 
onderwerp ‘tarieven 2017’. 

- Een wijziging van de locatie voor de 7e overlegtafel van 13 september 2016: 
gemeentehuis Oegstgeest. 

- Op donderdagmiddag 15 september 2016 wordt er een zorgmarkt 
georganiseerd in Leiden. 

- Angela van der Sluijs geeft aan dat er in Negometrix (tender 36874, 
ontwikkelovereenkomst)  een document is gepubliceerd met daarin de 
huidige stand van zaken met betrekking tot het aantal gecontracteerde 
aanbieders. 

 

2. Notulen overlegtafel 31 mei 2016 (zie bijlage) 

- Carola Landzaat vraagt hoe wordt gecontroleerd dat iemand aan 
kwaliteitseisen voldoet? Elske Hörchner geeft aan dat op dit moment voor de 
ontwikkelovereenkomst wordt gevraagd naar BIG registratie en/of SKJ 
registratie. Carola Landzaat stelt dat SKJ alleen echter niet voldoende is, 
dan wordt er niet voldaan aan de minimale kwaliteitscriteria. Elske Hörchner 
geeft aan dat dit verder in het proces wordt uitgezocht richting de 
resultaatovereenkomst. 

- Er wordt gevraagd om bij bezuinigingen goed te communiceren over het 
risico dat er geen optimale zorg meer geleverd kan worden. 

- Er moet een meldpunt bij gemeenten / TWO komen, waar ouders naartoe 
kunnen als het budget bij een instelling op is. 

- Op pagina 3 onder reacties bij punt ‘Van optimale zorg naar passende zorg’ 
voegt Hetty Jobse toe dat het principiële uitgangspunt moet zijn dat dit altijd 
wordt bepaald samen met de cliënt samen. 
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- Op pagina 4 onder het kopje maatregelen staat ‘Voor de start hulptraject 
altijd gesprek cliënt-JGT-aanbieder’, Hetty Jobse geeft aan ook de ouders 
toe te voegen. 

- Notulen worden vastgesteld. 
 

3. Transformatie  

a. Thema 1 - Overgang 18 -/18+ 

- Inleiding door Jojanneke Kraan (gemeente Leiden) 

- De discussie die volgt gaat onder meer over het perspectiefplan. Het 

ideaalbeeld bij dit thema zou zijn dat als een jongere na 18 jaar nog hulp 

nodig heeft, het niet zou moeten uitmaken uit welk potje het geld komt.  

- Een perspectiefplan voor een jongere die jeugdhulp ontvangt, kan geen 

beschikking zijn voor die jongere in het kader van de Wmo om na zijn/haar 

18e hulp te blijven ontvangen. Dit is juridisch gezien niet mogelijk. 

- Uitnodiging vanuit Holland Rijnland: welke partijen van de overlegtafel 

kunnen een addendum voor de resultaatovereenkomst m.b.t. een 

perspectiefplan maken? Het gaat daarbij om (1 a4) Hoe ziet zo’n plan eruit 

en wat moet er in? En (1 a4) hoe gemeenten dat moeten inregelen. De 

oplevering is de volgende overlegtafel (23 augustus 2016). De volgende 

deelnemers hebben zich opgegeven en worden door de TWO benaderd met 

aanvullende informatie. 

- Erik van Polen - de Waag 

- Iris Hoes - Virenze 

- Jojanneke Kraan - gemeente Leiden 

- Jone Oosterhoff - Ipse de Bruggen 

- Kim Verburg - Prodeba 

- Ria van der Plas – Cardea 

- JB West – contactpersoon Ray David 

- Fietje Schelling 

 

b. Thema 2 - Cliëntparticipatie 

- Inleiding door Gerda Visser (gemeente Leiden) 

- Uitnodiging vanuit Holland Rijnland: welke partijen kunnen aan de volgende 

overlegtafel iets vanuit hun organisatie vertellen over cliëntparticipatie? Een 

aantal personen / organisaties zijn bereid gevonden hier in de overlegtafel 

van 23 augustus 2016 wat over te vertellen: 

- Carola Landzaat (ZP Jeugd): Hoe geven vrijgevestigden hier vorm en inhoud 

aan? 

- Ria van der Plas (Cardea): Transformatiedoelen aan gesprek koppelen?   

- Ilse Wiegeraad (Horizon): Jongeren kunnen zelf komen vertellen 

- Kim Verburg (Prodeba): Onze cliënten leiden ons op. Scholingsavond voor 

medewerkers. Heeft medewerkers geholpen. 

- Jongerenraad Cardea wil iets vertellen. 

- Hetty Jobse (WMO Adviesraad) en Gerda Visseer (gemeente Leiden).  
 

 

 

 



 

c. Thema 3 - Transformatie 

- Inleiding door Manon Mostert-Uijterwijk (Virenze)  

- De discussie die volgt gaat over de vraag of gemeenten de 

samenwerking tussen zorgaanbieders verplicht moeten stellen in de 

aanbestedingscriteria van de resultaatovereenkomst. Een van de 

factoren die meespelen is dat medewerkers van verschillende 

aanbieders elkaar onderling vaak wel goed weten te vinden, maar dat in 

sommige gevallen op bestuursniveau niet altijd medewerking wordt 

verleend aan de samenwerking.  

Er is een belangrijk verschil tussen samenwerking faciliteren of 

verplichten in contracten. Een positieve prikkel voor faciliteren kan zijn 

door extra financiering beschikbaar te stellen voor samenwerking. 

Er wordt een opmerking gemaakt dat iets dergelijks in de regio Midden 

Holland al is geïmplementeerd. 

- Inleiding door Martin Mostert (Holland Rijnland) m.b.t. pleegzorg 

- Holland Rijnland nodigt aanbieders van pleegzorg uit om mee te denken 

over het verder ontwikkelen van het pleegzorg aanbod in de regio. Een 

van de vragen is hoe dit opgezet moet worden en op welke manier dit 

kwantitatief en kwalitatief zou moeten worden ontwikkeld. Doelstelling is 

om op lange termijn het aanbod residentieel te beperken.  

- Er wordt een aparte werkgroep geformeerd om hierover verder te 

denken. 

 

4. Rondvraag 

Vanuit de aanwezigen komt de opmerking dat om bij een overlegtafel meer op 

de inhoud in te gaan, er mogelijk meer thematische tafels in kleine 

gezelschappen kunnen worden opgezet. 

 

5. Sluiting 

 


