
 

Verslag ontwikkeltafel Jeugdhulp 2017 d.d. 21 februari 2017 

 
Aanwezigen: 

 

Martin Mostert    -  TWO Jeugdhulp Holland Rijnland (voorzitter)  
Ruud Voermans  -  TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 
Astrid van den Berg  -  TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 
Corina van Ipenburg   -  TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 
Elske Horchner   -  TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 
Guido Uland   -  TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 
Xandra van Ginkel  -  Holland Rijnland 
Ragini Somair   -  Holland Rijnland 
Gerda Visser   -  Gemeente Leiden 
Erna Wieling   -  Gemeente Noordwijk 
Marja van der Brugge  - Gemeente Leiderdorp 
Ella Visser    -  HLT Samen 
Angela van der Sluijs   -  Servicepunt 71  
Dirk-Jan Kwestro  - Gemiva 
Petra van Teylingen  -  Gemiva 
Marien Bikker    - Centraal Nederland   
Jacques van Zoelen   -  Rivierduinen  
Joanne Meyers   -  ZP Jeugd 
Johan ter Maaten   -  Cardea 
Ria van der Plas  - Cardea 
Marlies Michels   - Horizon 
Hendrik Koopman  -  Pep Junior  
Manon Mostert-Uijterwijk -  Virenze 
Hans Hensen   -  Inzowijs 
Pieter Leputre   - Boba Levensloopbegeleiding  
Daan Iken   - Zorgboeren 
Dorien Eilander   -  Prodeba 
Inge Vollaard   -  Praktijk Lorentz 
Jeanet den Haan  -  Raamwerk 
Dorian Geluk   -  Raamwerk 
Durkje de Jong   -  ‘s Heerenloo 
Janny van Mullem  -  ‘s Heerenloo 
Bahar Yavuz   -  Willem Schrikker Groep 
Stefan Raat    - MOC ’t Kabouterhuis 
Lilian Tham   -  MOC ‘t Kabouterhuis 
René Grim   - Yes we Can Clinics 
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01. Opening 

 

Martin Mostert heet de aanwezigen welkom en licht het programma van de middag 
toe.   
 

02. Mededelingen TWO 

 

Enkele mededelingen omtrent berichtenverkeer: 
 

 Op dit moment kan TWO Jeugdhulp berichten ontvangen, maar niet 
retourneren omdat de koppeling met het GBA-V nog niet gereed is. 
Ontvangen berichten worden wel inhoudelijk bekeken. Voor informatie over 
de beoordeling van de reeds verzonden berichten kan worden gemaild naar 
jeugdhulp@hollandrijnland.nl. 

 Op 07 maart 2017 zal er een bijeenkomst plaatsvinden voor alle 
vrijgevestigde aanbieders waarin het berichtenverkeer stapsgewijs zal 
worden toegelicht.  
 

Een mededeling betreffende budget. In december is geconstateerd dat het regionale 
budget zwaar onder druk staat. De urgentie van dit probleem wordt ook bij 
gemeentes ervaren. De TWO en de gemeenten bezien in het voorjaar 2017 of en 
hoe vraag en aanbod dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. Dat betekent 
aanscherping van sturing. Berekend is dat het jaarlijks financieel tekort t.o.v. de 
huidige vraag plm. 6 mln per jaar is.  
 
Een mededeling omtrent tijdelijk fonds. Het beoordelingsproces van de ingediende 
plannen is in volle gang. Bij de beoordeling zijn tevens 2 adviesraden en het NJI 
betrokken. De verwachting is dat er in maart 2017 concrete adviezen worden 
gegeven aan de portefeuillehouders. De werkgroep tijdelijk fonds zal daaropvolgend 
het vervolgproces inrichting.  
 
Reactie: 

- Is het budget van het tijdelijk fonds na deze eerste plannen op? Antwoord: 
Dit is afhankelijk van het besluit dat nog genomen gaat worden. Als er een 
besluit is genomen met betrekking tot de eerste plannen zal duidelijk zijn wat 
de nieuwe situatie is en zal het vervolgproces daarop aansluitend worden 
ingericht.  

 
03. Uitdelen VISIE-kaartje 

De regionale visie op de jeugdhulp Holland Rijnland ‘Iedereen doet mee’ vormt 
samen met het beleidsplan ‘Hart voor de jeugd’ de basis voor het dagelijks handelen 
in onze regio. Om de visie makkelijk te kunnen toepassen in ons dagelijks werk, 
hebben de gemeenten in samenwerking met aanbieders een VISIE-kaartje 
ontwikkeld.  Ragini Somair en Xandra van Ginkel lichten namens de werkgroep dit 
kaartje toe. In bijlage 1, onderaan dit document, vindt u het visie kaartje. 
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04. Werkagenda Jeugd 2017 

Aan de hand van een PowerPoint presentatie worden de aanwezigen door leden van 
het AO jeugd geïnformeerd over de werkagenda Jeugd. Hierbij wordt stilgestaan bij 
drie onderwerpen:  

- Privacy en gegevens delen 
- Cliëntervaringsonderzoek 
- Samenwerking met huisartsen 

 
Na de presentatie verdelen de aanwezigen zich in drie groepen om in twee rondes 
gezamenlijk het dialoog aan te gaan over deze onderwerpen. Plenair wordt er hierna 
teruggeblikt op de punten die er in het dialoog naar voren zijn gekomen. 
 

05. Afsluiting 

Martin Mostert bedankt de aanwezigen voor hun actieve bijdrage tijdens de 
bijeenkomst. De volgende overlegtafel staat gepland op 28-3-2017. 
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Bijlage 1. Visie kaartje Holland Rijnland 

 


