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Verslag ontwikkeltafel Jeugdhulp 2017 d.d. 10 oktober 2017 
 
Aanwezigen: 
 

Manon Mostert-Uijterwijk - Virenze 
Hans Hensen - Inzowijs 
Michelle Geerlings? - Horizon Jeugdzorg & Onderwijs 
Dirk-Jan Kwestro - Gemiva 
Kim Verburg - Prodeba 
Maartje Vincenten - Opdidakt 
Monique Uijen - De Waag 
Carola Landzaat / Joanne Meyers - ZP Jeugd 
Bart Siebelink - Curium? 
Riekje Rijksen - Parnassia Groep 
Simon van den Brekel - Yoep 
Jurjen Scharten - Yes We Can Clinics 
Marien Bikker - Centraal Nederland 
Jan Meenderink - Cardea 
Hetty Ardesar - Ipse de Bruggen 
Elske Hörchner - TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 
Astrid van den Berg - TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 
Angela van der Sluijs - TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 
Erik Hilgers - TWO Jeugdhulp Holland Rijnland 
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1. Welkom en opening 

 

 

2. Notulen  

a. Ontwikkeltafel 5 september 2017 
De notulen zijn vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 

a. Oproep deelname subwerkgroep begeleiding 
De TWO roept aanbieders op om deel te nemen aan de subwerkgroep begeleiding. Het doel van  
deze werkgroep is om iets dieper en gedetailleerder dan voorheen op vraagstukken rondom  
begeleiding in te gaan. Aanmelding kan via jeugdhulp@hollandrijnland.nl. 
 

b. Oproep deelname werkgroepen bekostiging J&O en VG en subwerkgroep 
begeleiding 

De TWO roept aanbieders op om deel te nemen aan een van de werkgroepen bekostiging. 
Aanmelding kan via jeugdhulp@hollandrijnland.nl. 
 

c. Pilot Cardea 
De TWO Jeugdhulp en Cardea zijn gestart met de pilot voor invoering van inspanningsgerichte 
bekostiging per 1 januari 2018. Er zijn eerste acties uitgezet en gezamenlijk zijn TWO en Cardea 
tot een planning en projectplan gekomen. 
 

4. Contractwijziging i.v.m. nieuwe bekostiging 

a. Bespreken concept contractwijziging (bijlage 2) 
De concept contractwijziging is op basis van commentaren uit de vorige ontwikkeltafel 

aangepast en opnieuw voorgelegd aan de deelnemers van de ontwikkeltafel. 
 
Reacties: 

- Tekstuele opmerkingen. 
Antwoord: worden verwerkt. 

- Worden de tarieven per aanbieder vastgesteld, of komen er gelijke tarieven? 
Antwoord: de tarieven moeten nog worden vastgesteld. Deze worden vastgesteld 
per aanbieder, maar men kan er vanuit gaan dat de TWO voor gelijksoortige 
partijen gelijke tarieven hanteert. 

- Is het mogelijk om een positieve (financiële) beloning te bieden aan aanbieders die 
bewust afwijken van het maximale tarief? 
Antwoord: de TWO neemt dit mee als optie. 

- In de J&O komt het relatief vaker voor dat er no-shows zijn. Hoe gaan we hiermee 
om in de tariefopbouw? 
Antwoord: dit vraagstuk wordt meegenomen in de nieuwe bekostiging en zal o.a. 
tijdens de pilot bij Cardea worden gemonitord. 

- NB. Bij de GGZ is no-show verdisconteerd in het tarief. 
- Het klinkt omslachtig om niet-cliëntgebonden tijd niet te mogen declareren. Ook in 

je declarabele tijd kan je rekening houden met een opslag voor reistijd en indirect 
cliëntgebonden tijd.  
Antwoord: de TWO zal dit in overweging nemen. 
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- Hoe worden de gemiddelde kosten per cliënt vastgesteld?  
Antwoord: de totale kosten worden gedeeld door het totaal aantal cliënten. 

 
b. Proces maximale bestedingsruimte 

De bestuurlijke procedure rondom de maximale bestedingsruimte ziet er als volgt uit: 
- Het PHO van 25 oktober adviseert het DB over een besluit. 
- Op 16 november neemt het DB een besluit over de tarieven van 2018, het contract 

voor 2018 en de maximale bestedingsruimte per aanbieder in 2018. 
- Uiterlijk 30 november ontvangen de aanbieders de wijzigingen van de 

resultaatovereenkomst (hoofdstuk 3), de tarieven (bijlage 5) en de ondertekening 
(bijlage 2).  

- De ondertekening (bijlage 2) moet uiterlijk 15 december getekend retour gezonden 
zijn.  

- Het contractnummer blijft per aanbieder hetzelfde, met een ‘-1’ als toevoeging 
t.o.v. het vorige contract. 

 

5. Definiëring dienstverlening GGZ  

a. Laatste wijziging (bijlage 3) 
De TWO heeft de laatste wijziging voor de definiëring dienstverlening GGZ opgesteld en  
voorgelegd aan de deelnemers van de ontwikkeltafel. Een dienst heeft geen eigen  
prijskaartje meer, maar het tarief wordt vastgesteld op basis van de personele inzet. Per  
functieniveau wordt onderscheid gemaakt. 
 
Reacties: 

- Voor diagnostiek staat nu 20 uur, terwijl er volgens de oude DBC-structuur 30 uren 
worden gegeven. 
Antwoord: de diagnostiek wordt alleen gebruikt als er uitsluitend diagnostiek 
geleverd wordt. Als er een behandeling aan de diagnostiek gekoppeld is valt dit 
onder een ander product. Wanneer in sommige gevallen 30 uur nodig is, kan dit 
per geval beoordeeld worden. 

- ‘Klinisch (ontwikkelings-) psycholoog’ mag ‘klinisch psycholoog’ worden. 
Antwoord: akkoord. 

- Bij de basis GGZ wordt niet gesproken over afschaling van zorg. Er kan nu wel 
worden afgeschaald van specialistische GGZ naar JGT, maar niet naar de basis 
GGZ. 
Antwoord: akkoord, dit wordt aangepast. 

- Dienst 54002 (Jeugd-GGZ behandeling specialistisch) bevat in het stuk 
multidisciplinaire GGZ-behandeling. Dit mag weg. 
Antwoord: akkoord. 

- Bij dienst 54003 (Jeugd-GGZ behandeling hoog-specialistisch) mag je juist wel 
multidisciplinaire GGZ-behandeling verwachten. Hier mag dit worden toegevoegd. 
Antwoord: akkoord. 

- De omschrijving van dienst 54003 impliceert ten onrechte dat hoog-specialistische 
GGZ automatisch binnen de derde lijn valt. Dit onderscheid heeft niet met tweede 
of derde lijn te maken, maar of je als organisatie een indicatie hebt om 
hooggespecialiseerde GGZ te leveren. 
Antwoord: akkoord, wordt aangepast. 
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6. Rondvraag en sluiting 

Er is een verzoek om op de volgende ontwikkeltafel de begroting te behandelen. Paul Grob 
deed de vorige keer een oproep om een reële begroting voor 2018 aan te leveren. Als alle 
aanbieders dit aanleveren kunnen hier lessen uit getrokken worden. 
Antwoord: de stukken zijn nu nog vertrouwelijk, dus dit ligt nog niet binnen de 
mogelijkheden. 
 

 


