
Notulen 

Ontwikkeltafel 23-11-21 (13:00 – 15.30)  

1. Welkom en opening  
 
Astrid van den Berg (TWO) opent de ontwikkeltafel.  

2. Notulen ontwikkeltafel 23 september 2021 (bijlage 1)  
 
Anne Kooistra (Cardea) heeft een opmerking over pagina zes, hier staat dat het budgetplafond voor 
pleegzorg wordt losgelaten. Anne vraagt zich af of hier nog schriftelijke communicatie over komt. 
Astrid vertelt dat dit verwoord staat in de bijlage 11: voor pleegzorg is de maximale bestedingsruimte 
losgelaten. Op de ontwikkeltafel van segment 2 wordt dit verder besproken. Concrete vragen kan  
Anne naar Astrid mailen. 
 
Verslag is vastgesteld. 

3. Mededelingen  

a. Ontwikkelpartners 2022, inclusief vergoeding  
Irene Baard (gemeente) vertelt dat de aangewezen ontwikkelpartners per segment een brief over 
hebben ontvangen. Gemeenten organiseren vier keer per jaar een Ontwikkeltafel per segment. De 
ontwikkelpartners krijgen hier een tegemoetkoming van €75 per uur. Dit wordt één keer per jaar 
verrekend: afspraken volgen hierover. Eric van Polen (De Waag) vraagt hoe de totstandkoming van de 
ontwikkelpartners is ontstaan en wat aanbieders kunnen doen als zij het hier niet mee eens zijn. Irene 
legt uit dat per segment is gezocht naar aanbieders die van significant belang voor bepaalde 
ontwikkelingen. Dit zijn aanbieders met een uniek aanbod, of een belangrijke speler in een bepaald 
aanbod. Eric geeft aan dat de Waag verbaast was niet als Ontwikkelpartner aangewezen te zijn, 
aangezien zij een redelijk uniek en ruim aanbod hebben. Hij heeft hier ook al een mail over gestuurd: 
hij wil hier graag over in gesprek. Irene zegt dit toe.  

b. Toelichting op de start 2022  
c. Update Woonplaatsbeginsel  
Annoek Buskermolen - van de Belt (TWO) geeft een toelichting over de wijziging van het 
woonplaatsbeginsel per 1-1-2022. Alle (bekende) aanbieders zijn inmiddels geïnformeerd als sprake  
is van wijzigingen. TWO en aanbieders zijn druk de contracten over te dragen. Voor vragen kan 
gemaild worden met jeugdhulp@hollandrijnland.nl. 

4. Bedrijfvoeringsprotocol  
Annoek Buskermolen- van de Belt (TWO) geeft een toelichting op de wijzigingen (geel gearceerd) van 
het bedrijfsvoeringprotocol: deze is naar aanleidingen van de nieuwe contractering op onderdelen 
aangepast. Eén van de grootste wijzigingen betreft de toevoeging van de werkwijze van de Regionale 
Opvang Locatie (ROL) in Oegstgeest. Tevens zijn nieuwe productcodes toegevoegd. Hierin blijken in 
de versie aan aanbieders per abuis enkele product-omschrijvingen niet goed overgenomen. Bij de 
definitieve versie van het bedrijfsvoering protocol (deze wordt  na de OT verstuurd met de overige 
stukken) wordt dit gecorrigeerd.  
Tot slot zijn ook enkele tekstuele wijzigingen i.v.m. het wijzigen woonplaatsbeginsel.  

Transparant vraagt wanneer het maximale volume voor onder andere product 54002 wordt bepaald? 
Annoek geeft aan dat het petit comité hier nog mee bezig is. 
 

5. Inkoop 2022 Waaronder:  

- Segment 1: Centrale intake 
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Herma Kip (gemeente) licht toe dat in het contract veel contractbepalingen staan over de Centrale 
Intake. Gemeenten zijn de afgelopen tijd met het werkproces aan de slag geweest. Er zijn 
verschillende gesprekken met aanbieders gevoerd: groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. 
De conclusie was dat de start van de Centrale Intake wordt uitgesteld. De belangrijkste reden hiervoor 
is de opstart van de Regionale Experttafel: Er is veel overlap tussen de Regionale Experttafel en de 
Centrale Intake, het zou onlogisch zijn om deze projecten uit elkaar te trekken. Dit was ook het advies 
van de aanbieders, om dit niet als losse trajecten op te zetten, maar er één opdracht van te maken. Dit 
betekent dat de centrale intake nu nog niet staat, dit is opgenomen in een tekstpassage in bijlage 11. 
hier wordt een projectleider voor gezocht. 
 
 - Segment 3: Afspraken instroom en uitstroom Onderwijs  
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Fleur Spijkers (gemeente) is de trekker van segment 3. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met 14 
jeugdhulpaanbieders en samenwerkingsverbanden. Aan de hand van de presentatie vertelt Fleur hoe 
de gesprekken zijn verlopen en geeft een inkijk in de eerste concept afspraken en proces voor het 
vervolg.  
 
De afspraken tussen gemeenten en onderwijs zijn nog niet vastgelegd in de OOGO’s. In bijlage 11 
2022 is een bepaling opgenomen dat voor de nieuwe OZA’s pas diensten geleverd kunnen worden als 
de afspraken die zijn vastgelegd. Daarom lopen de bestaande afspraken door.  
 
Fleur vertelt dat de samenwerking met het onderwijs overwegend positief wordt ervaren door de 
jeugdhulpaanbieders. Er moeten nog afspraken worden gemaakt, o.a. over inschrijvingen. 
Verschillende jeugdhulpaanbieders geven aan dat onderwijs vaak al vol is of na teldatum pas kan 
worden ingeschreven. Inschrijving onderwijs, tijdelijke uitschrijving onderwijs en verantwoordelijkheden 
tussen aanbieders en onderwijs moet beter.  
 
Reactie aanbieders:  
Laura Kluft (Cardea) vertelt weleens eens een gesprek te hebben gehad over 
onderwijsarrangementen en vraagt of bovenstaande voortkomt uit deze gesprekken? Fleur beaamt dit.   
Janny van Mullem (’s Heeren Loo) mist de inhoudelijke discussie. Fleur Spijkers verwacht op de 
segmentspecifieke ontwikkeltafel meer inhoudelijk te kunnen discussiëren, met het onderwijs erbij 
aanwezig. Het gaat nu om een toelichting op het algemene proces.  
Liesbeth Schellingerhout (Raamwerk) vraagt of meer beweging zichtbaar is bij de 
samenwerkingsverbanden. Fleur antwoordt met hen intensief in gesprek te zijn en dat hierin ook 
raakvlakken zijn met segmenten 4 en 5.  Het betreft een complexe situatie waarin gemeenten, GO! 
voor jeugd, schoolbesturen, directeuren en individuele scholen en oza’s zijn betrokken. Afspraken 
gaan in kleine stapjes.  
 
 
- Segment 4: Stand van zaken en kaders  
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Sevgi Tunali (gemeente) en Ben Bleeker (gemeente) zijn de trekkers van segment 4. Ben Bleeker 
deelt een presentatie over de nieuwe S4-dienstenomschrijvingen. In petit comité is gesproken met een 
aantal jeugdhulpaanbieders. Hierbij zijn de verschillen tussen begeleiding en behandeling 
aangescherpt, zoals bijvoorbeeld tussen basis GGZ en specialistische GGZ en specialistische GGZ 



en hoogspecialistische GGZ. Dit proces is niet afgerond maar gemeenten blijven met aanbieders in 
gesprek voor verdere ontwikkeling.  
 
EED wordt opgevolgd door ED: Het woord ‘enkelvoudig’ valt weg. Dit betekent dat een 
dyslexiebehandeling niet meer kan worden uitgevoerd als hier geen andere behandeling onder ligt. Dit 
vraagt onderlinge samenwerking met andere aanbieders.   
 
Er wordt gesproken over de administratieve lasten van de afgelopen periode. Gebruik van formulieren 
zou in 2022 kunnen komen te vervallen. Voor 2021 vraagt Ben Bleeker het formulier te blijven 
gebruiken zodat de opgehaalde informatie inzicht geeft voor het hele jaar 2021. 
 
Er is een groei in segment 4 door ambulantisering van andere segmenten. Minder uithuisplaatsingen 
heeft effect op segment 4. Komende tijd worden de kaders uitgebreid om te komen tot duidelijke en 
werkbare afspraken.  
 
- Segment 5: Stand van zaken  
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Jenny Bosman (gemeente) is trekker van segment 5. Zij vertelt over de implementatie van jeugdhulp 
op school: Er wordt één preferente aanbieder op school gekozen om collectieve jeugdhulp te bieden. 
Gemeenten hebben al veel plannen ontvangen. Gemeenten ontwikkelen nu richtlijnen en afspraken 
over onderscheid onderwijs -jeugdhulp.  
 
Reactie aanbieders:  
Durkje de Jong (’s Heeren Loo) vraagt naar de overgang van de oude naar de nieuwe aanbieder op 
scholen. Jenny Bosman zegt ook dat zij vanaf 1 januari 2022 niet direct over willen gaan naar een 
andere aanbieder op scholen. Jenny Bosman zegt met scholen een overgangsperiode is afgesproken. 
Eind schooljaar 2022 gaan scholen over op de nieuwe aanbieder. Dit betreft alleen gespecialiseerd 
onderwijs. Regulier onderwijs valt onder segment 4 ivm individuele gedeelte. Segment 5 is voor het 
collectieve gedeelte.  
 
- Segment 6: Beschikbaarheidsfinanciering crisis en Werkwijze spoed/crisis  

Bijlage 2 betreft het voorstel voor de nieuwe differentiatie-werkwijze tussen crisis en spoed casuïstiek. 
Vanaf 1 januari 2022 wordt crisis casuïstiek opgepakt door de gecontracteerde aanbieders in 
Segment 6. Spoed casuïstiek moet tijdig opgepakt worden binnen de andere contracten. Aan de 
aanwezigen wordt gevraagd te reageren op het voorliggende voorstel.  
 
Ilja Kamerling (gemeente) licht bovenstaande toe. De gemeenten hebben gekeken naar hoe een 
afweging gemaakt moet worden tussen wat echt crisishulp is en wanneer het casuïstiek is die binnen 
de reguliere contracten valt. In eerdere dialoogsessies is hierover input ontvangen van aanbieders, 
naar aanleiding daarvan is het afwegingsdocument (Bijlage 2) opgesteld. Zien aanbieders hier nu op 
proces of inhoudelijk grote knelpunten of risico’s? Ria van der Plas (Cardea) ziet wel mogelijke 
knelpunten, onder andere het altijd beschikbaar hebben van plekken en het anders zelf door moeten 
zetten naar onderaannemerschap. Hier zit wel gevaar in. Ria stelt voor eerst een pilot jaar te hebben, 
en na een jaar te evalueren en te kijken naar de bevindingen. Ilja snapt de zorgen en het risico. Ze 
denkt dat de verantwoordelijkheid van het hard stellen crisis op te moeten nemen ook samenhangt 
met het bieden van financiering voor beschikbaarheid van de zorg. Dit is iets wat de regio nastreeft, 
het is nog niet gelukt dit te ïmplementeren voor 1-1-2022. Het streven is dat dit in Q2, 2022 te 
realiseren. Gemeenten houden vast aan de huidige bekostiging en hoe het nu loopt. Ilja weet niet of 
het een goed idee is van een pilotjaar te spreken, maar het onderwerp komt terug op de segmenttafel: 
om hier in gezamenlijkheid over te spreken. Irene Baard voegt toe dat gemeenten geen pilotjaar willen 
in de zin dat zaken kunnen worden heroverwogen en het niet te doen. Maar als onder pilotjaar wordt 
verstaan dat we met elkaar willen leren, evalueren en door ontwikkelen, dan wel. Ria geeft aan dit zo 
te bedoelen: het gesprek moet blijven gevoerd worden.  



 
Ilja voegt toe dat de aanbieders op korte termijn communicatie ontvangen over hoe nu verder vanaf 1-
1-2022. Op de segmenttafels crisis gaan partijen het gesprek aan over de implementatie van de 
nieuwe verantwoordelijkheden. Janny van Mullem (’s Heeren Loo) geeft aan dat in het inkoopmodel 
ook crisis op basis van geleverde zorg zat, ze vraagt of deze blijft bestaan of dat het allemaal crisis op 
basis van beschikbaarheidsfinanciering wordt? Ilja reageert dat het voor verblijf altijd op basis van 
beschikbaarheid zal zijn en voor ambulant op basis van geleverde zorg.  

6. Rondvraag en sluiting  
Ellen Vaneker (Jeugdbescherming West) heeft op 11 november j.l. een mail ontvangen dat de Nee, 
tenzij wordt stopgezet, behalve bij crisis, doorbraak of rechtelijke uitspraak. Hier heeft 
Jeugdbescherming West schriftelijk op gereageerd en vraagt wanneer zij een reactie kunnen 
verwachten. Zij wil graag de medewerkers informeren? Irene Baard (gemeente) realiseert zich dat de 
boodschap niet helder was. Op dit moment kijken gemeenten hoe dit beter te communiceren. 
Inhoudelijke vragen nemen zij mee. Zij vraagt de boodschap nog niet verder te verspreiden. Uiterlijk 
volgende week maandag komt Irene Baard hierop terug (Actiepunt gemeente) 

Janny van Mullem (’s Heeren Loo) vraagt of de Nee, tenzij dan niet per direct is gestopt. De Nee, 
tenzij gaat nu nog door zoals het was, zegt Irene Baard (gemeente).  

Ellen Vaneker vertelt dat de toegang zich een tijdje geleden heeft gepresenteerd tijdens een 
ontwikkeltafel. Er is destijds een toezegging gedaan een factsheet te delen met contactgegevens? 
Deze hebben de aanbieders nog steeds niet ontvangen van de toegang. Astrid van den Berg (TWO 
Jeugdhulp) zegt toe deze factsheet mee te sturen bij het verslag (Actiepunt TWO Jeugdhulp)  
 

Voor de Leidse regio zie:  https://www.jeugdteamsleidseregio.nl/contact/ 
Voor de HLT-gemeenten:  Voor ieder 1 
Voor Katwijk:    https://www.katwijk.nl/zorg-en-inkomen/het-wijkteam 
   tel: 071-4065000, email: wijkteam@katwijk.nl of b.vanleeuwen@katwijk.nl  

Merlijn Rutten (Centrum Hecht) vraagt naar de ontwikkelpartners per segment. Astrid van den Berg 
zegt toe een lijst mee te sturen met het verslag, zodat ook de samenwerking met elkaar kan worden 
opgezocht(actiepunt TWO Jeugdhulp)  

 

Bijlage:  
Ontwikkelpartners per segment  
 
 
 

  

https://www.jeugdteamsleidseregio.nl/contact/
https://www.voorieder1.nl/
https://www.katwijk.nl/zorg-en-inkomen/het-wijkteam
mailto:wijkteam@katwijk.nl
mailto:b.vanleeuwen@katwijk.nl


Bijlage 1: Ontwikkelpartners per segment 
 

 

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Segment 6 Segment 7

Curium Cardea Binnenste Buitentuin Cardea Inzowijs Cardea JB West

iHub De Driestroom Cardea Curium Prodeba Curium Leger des Heils JB/JR

Ipse de Bruggen iHub Curium Familysupporters Enver WSG JB/JR

Parnassia Ipse de Bruggen Gemiva Gemiva iHub

s Heeren Loo Jeugdformaat Merel Foundation iHub Ipse de Bruggen

Schakenbosch s Heeren Loo Raamwerk Ipse de Bruggen Jeugdformaat

Timon s Heeren Loo Leestalent WSG Gezinsvormen

WSG Gezinsvormen MOC Kabouterhuis

OnderwijsAdvies

PEP Junior

Prodeba

Rivierduinen

ZP Jeugd


