
 

Verslag ontwikkeltafel Jeugdhulp 2017 d.d. 17 januari 2017 

 
Aanwezigen: 

 

Paul Grob   -  TWO Jeugdhulp Holland Rijnland (voorzitter)  
Angela van der Sluijs  -  Servicepunt 71  
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 
Jan van Malestein  -  ’s Heeren Loo 
Rob van den Berg  -  Parnassia groep 
Hendrik Koopman -  Pep Junior 
Carola Landzaat - ZP Jeugd 
Joanna Meyers  -  ZP Jeugd 
Monique Uijen  -  de Waag 
Dirk-Jan Kwestro -  Gemiva – SVG Groep 
Fred Fillekes   -  Ipse de Bruggen 
Erik van der Zijden -  Inzowijs 
Kees Verburg  -  Prodeba 
Johan ter Maaten -  Cardea 
Bart Siebelink  - Curium – LUMC 
Jacques van Zoelen  -  Rivierduinen  
Krijnie Schotel  -  Horizon 
Yasemin Tel   -  Adviesraad WMO Jeugd Leiden 
Frans Nije  -  Expertisecentrum uniek 
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01. Welkom en opening door Roos van Gelderen 

 

Roos van Gelderen heet de aanwezigen welkom met een welkomstwoord waarin 
wordt teruggeblikt op afgelopen jaar en vooruitgeblikt op het aankomende jaar. Na 
dit welkomstwoord heet de voorzitter iedereen welkom en vraagt of de aanwezigen 
akkoord gaan met de agenda. De agenda wordt conform vastgesteld.  
 

02. Notulen overlegtafel 11 oktober 2016  

 

Naar aanleiding van notulen, art 33 pagina 4, vraag van Carola Landzaat 
(ZP Jeugd) wat de stand van zake is van marketing beleid. Hierin hebben geen 
wijzigingen plaatsgevonden.  
 
Verder geen opmerkingen. De notulen worden hiermee vastgesteld.   
 

03. Mededelingen 

 

Enkele mededelingen omtrent productcodes en tarieven: 
 

 De productcodes basis GGZ chronisch en basis GGZ intensief zijn gewijzigd 
in lijn met landelijke iJW productcodes. 

 
 De tarieven voor de productcodes 70400 t/m 70412 zijn i.v.m. de 

kapitaallasten opnieuw berekend en naar boven bijgesteld.  
 

 Op Negometrix wordt een nieuwe productcodelijst voor de 
resultaatovereenkomst ambulant geüpload, waar beide wijzigingen in 
verwerkt zijn en geel gearceerd weergegeven. 

 
Een mededeling betreffende een technische aanpassing in de overeenkomst.  
In de ontwikkelingsovereenkomst staat dat nieuwe aanbieders één keer per jaar de 
kans krijgen om in te treden. In resultatenovereenkomst staat dat nieuwe aanbieders 
twee keer per jaar de mogelijkheid krijgen om in te treden. In januari en in juli.  
 
Het voorstel is om de ontwikkelingsovereenkomst in overeenstemming te brengen 
met resultatenovereenkomst. Voorstel is akkoord.  
 

04. Monitoring 

 

De aanwezigen worden geïnformeerd over het doel en de planning van de 
kwartaalgesprekken in 2017. De kwartaalgesprekken zullen meer gestructureerd 
plaatsvinden zodat de resultaten kunnen worden opgenomen in de monitoring. Paul 
Grob licht dit toe aan de hand van punten uit de PowerPointpresentatie, beschikbaar 
op Negometrix.  
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Reacties: 
- Zorgen omtrent de manier waarop budgetuitputting in beeld wordt gebracht. 

De vraag wordt gesteld of er concretere afspraken worden gemaakt over de 
data die in de monitoring rapportages terecht komen. Dit kan worden 
besproken met de accountmanagers.   

- De vraag wordt gesteld welke informatie uit berichtenverkeer gehaald kan 
worden om dubbele uitvraag te voorkomen. Voorlopig zal de rapportage 
gemaakt door Tympaan doorlopen terwijl parallel hieraan informatie uit het 
berichtenverkeer zal worden gebruikt om rapportages te maken.  

 
05. Bekostiging 

 

Tijdens de afwezigheid van Winnie Valkhoff neemt Ruud Voermans de rol 
over van projectleider bekostiging.  
 
Uitleg methodiek 

 

Aan de hand van een PowerPoint presentatie informeert Ruud Voermans 
over de stand van zake van de transformatie in de bekostigingssystematiek. 

 
De invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek is uitgesteld tot 01-01-2018 en 
het zal hierbij alleen gaan om ambulante jeugdhulp individueel. Ambulant jeugdhulp 
groep en jeugdhulp met verblijf worden in een later stadium geïmplementeerd.  
 
Rekenmodel 

 

Peter van Osch van BMC vervolgt de presentatie met een korte uitleg 
omtrent het rekenmodel en het creëren van inzicht in kostenstructuur en 
kostenopbouw. 

 
Holland Rijnland bepaalt en onderbouwt tarieven voor de nieuwe 

bekostigingssystematiek (ambulante jeugdhulp individueel). 
 

Proces en planning werkgroep 

 
Zie hiervoor de presentatie op Negometrix. 
 
Doelstelling van de werkgroep is overeenstemming bereiken over 

kostenstructuur en kostenopbouw, dit zal in samenspraak met zorgaanbieders 
gebeuren. Aanmelden voor deze werkgroep(en) die tweemaal bij elkaar zullen 
komen kan via jeugdhulp@hollandrijnland.nl. 
 
Tot op heden hebben zich aangemeld: 

- Parnassia Groep 
- ’s Heeren Loo 
- Pep Junior 
- De Waag 
- Gemiva 

mailto:jeugdhulp@hollandrijnland.nl
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- Ipse de Bruggen 
- Cardea 
- Curium 
- Rivierduinen 
- Yes we Can Clinics 

 
Reacties:  

- Wordt er bij de samenstelling van de werkgroepen rekening gehouden met 
de grootte van de betrokken partijen? Hoeveel tijd moet er in deze 
werkgroepen worden geïnvesteerd? Antwoord: De werkgroepen zullen 
tweemaal samenkomen. Naast de bijeenkomsten wordt er echter nog de 
enige inspanning van de betrokken partijen verwacht.  

- In welke mate wordt er gebruik gemaakt van de resultaten vanuit andere 
gemeentes? Antwoord: Informatie beschikbaar uit andere regio’s wordt 
meegenomen om zo uniformiteit te bereiken en geen dubbel werk te 
verrichten. 

- Zorgen omtrent wat er in deze werkgroep besproken mag worden. ACM 
remt wat wetstechnisch gedeeld mag worden. Antwoord: Er zal enkel over 
kostenstructuur en kostenopbouw gesproken worden. Tarieven worden 
bepaald door Holland Rijnland en zullen geen onderwerp zijn in de 
werkgroep. Aanbieders dienen zelf aan te geven of zij zich hier voor willen 
aanmelden. 

- Er is reeds informatie omtrent kostenopbouw en -structuur uitgewisseld in 
2016. Hoe is deze werkgroep anders dan de onderzoeken en informatie 
uitvraag die reeds heeft plaatsgevonden? Antwoord: Het doel van de 
werkgroep is komen tot meer inzicht in kostenstructuur en opbouw, 
daarnaast ook overeenstemming bereiken tussen de verschillende 
betrokken partijen.  

- Op landelijk niveau is al het een en ander uitgezocht, waarom nu ook op 
regionaal niveau? Antwoord: Er zijn diverse benchmarks maar dat is alleen 
totaalbeeld van sector. Er zitten heel veel verschillende organisaties en 
zorginstellingen met verschillende soorten zorg/hulp onder. Benchmark is 
niet volledig. Holland Rijnland wil in alle zorgvuldigheid een tarief bepalen. 

 
06. Automatisch Berichtenverkeer 

 

Guido Uland projectbeheer implementatie informatieverkeer geeft 
presentatie omtrent stand van zake van het automatisch berichtenverkeer. Zie 
hiervoor de PowerPointpresentatie.  
 
Reacties:  

- Er moet voor 28 januari 2017 een productieverantwoording worden 
ingeleverd. Wanneer volgt terugkoppeling in verband met controle op 
woonplaatsbeginsel? Antwoord: Technisch is het op dit moment nog niet 
mogelijk om op woonplaats te controleren. Zodra de woonplaatscheck 
gedaan kan worden zal er een percentage uitval zijn, bijvoorbeeld door 
voogdij problematiek. Het is nog niet bekend hoe er met deze uitval zal 
worden omgegaan.  
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- Klopt het dat bevoorschotting doorloopt ondanks dat wij facturen leveren? 
Antwoord: Dit klopt. Rekening houdend met partijen die declaratiesysteem 
niet kunnen gebruiken loopt bevoorschotting door juli 2017. Indien u de 
bevoorschotting niet meer wilt ontvangen kunt u dit aangeven.  

- Overzicht van toewijzingen per december 2016 zijn reeds ingeleverd. Hoe zit 
het met de toewijzingen per januari 2017? Antwoord: Vanaf 01 februari 2017 
kan u de nieuwe toewijzingen opsturen middels een JW315. Zie hiervoor ook 
het bedrijfsvoeringprotocol.  

 
 

07. Rondvraag en sluiting 

 

Vraag van Joanne Meijers ZP jeugd omtrent de specifieke eisen voor en de 
toegankelijkheid van  beroep doen op de innovatiegelden. Antwoord: Er zijn criteria 
opgesteld voor het beroep doen op de innovatiegelden. Deze zijn reeds opgestuurd. 
De uitvraag is eerste instantie bedoeld voor de partijen die generieke budgetkorting 
van hebben ontvangen. De productie is aan de transformatie gekoppeld zodat deze 
budgetkorting terugverdiend kan worden.   
 

Verder geen opmerkingen. De voorzitter sluit de vergadering en alle aanwezigen 
worden uitgenodigd om nog even te blijven voor een hapje en een drankje. Volgende 
overleg is 21 februari 2017.  
 

 


