VERSLAG

Onderwerp: Verslag Ontwikkeltafel Jeugdhulp 15-05-2018

Gemeentehuis Teylingen
Deel II: plenair (Raadzaal)
1. Welkom en opening
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.
2.

Notulen
a. Ontwikkeltafel 24-4-2018 (bijlage 4)

P1: De naam Liesbeth Sengerhout is onjuist. Dit graag aanpassen naar Liesbeth
Schellingerhout.
3.

Bekostiging
a. Bespreken concept voorstel definiëring bekostiging ambulant en verblijf
(bijlage 5a t/m 5c)

De LVG aanbieders
De LVG aanbieders zijn het in het algemeen niet eens met het huidige voorstel vanwege
de representatie van LVG doelgroep in de definiëring, de tariefopbouw en de facturatie per
minuut.
De definiëring is nog steeds niet passend voor de LVG cliënten. De beschrijving is naar
opmerkingen van de LVG aanbieders aangepast. Gezamenlijk zijn alle aanbieders van
mening dat de huidige definiëring op een bepaalde type hulp gericht is.
Deze aanbieders hebben verschillende stukken aangeleverd om de definiëring ook
passend te maken voor hun doelgroep. Dit zal later nogmaals worden besproken.
Facturatie per minuut en op functieniveau is problematisch. Zij geven aan dat wanneer er
meer andere aanbieders hier last van hebben er contact worden opgenomen met de LVG
aanbieders.
De afspraak wordt gemaakt dat de financiering onderwerp van gesprek is bij de
tariefopbouw.
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Cardea
Ria van der Plas heeft eerder aangegeven dat de verblijfsdefinities niet passen bij Cardea.
Deze opmerkingen zijn nog niet opgenomen. Dit zal nogmaals worden besproken in de
bijeenkomsten tussen Cardea en de TWO over de pilot.
Prodeba
Algemeen ambulant – overbruggingszorgbehandeling
De doelgroep beschrijving is nu niet passend en zal worden aangepast.
Ambulant crisis - er wordt niet aangegeven dat het geen GGZ is
Verblijf
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
Pleegzorg
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
4.

Innovatie Dekkend Netwerk (Rich van de Berg en Hanneke van Noort)
In de onderzoeksfase van innovatie dekkend netwerk is verkend wat kinderen
nodig hebben die niet in een schoolse setting tot ontwikkeling kunnen komen.
Daarbij wordt meer dan maximaal gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid
voor ‘onderwijs op een andere locatie’. We verkennen en bespreken wat deze
mogelijkheid inhoudt en wat het project kan betekenen voor leerlingen in Holland
Rijnland.
a. Bijlage 6

Kinderen die minder dan 50% onderwijs krijgen vallen niet meer onder de onderwijswet. Dit
initiatief is voor kinderen die minder dan 50% onderwijs kunnen volgen maar dit wel graag
zouden willen en kunnen.
De samenwerkingsverbanden van het PO staan open voor input en casussen vanuit de
aanbieders. Aanbieders die willen meedenken kunnen per mail contact opnemen met
Hanneke van Noort. Het mailadres is H.vannoort@oog.nl.
Casussen kunnen worden ingebracht in samenwerking met school. Dit initiatief is voor alle
kinderen beschikbaar. De documenten waarin het aanvraagroute weergegeven staat zullen
met de aanbieders worden gedeeld.
Wanneer aanbieders er met de school niet uitkomen is het advies om contact op te nemen
met de samenwerkingsverbanden van het PO. Alle PO samenwerkingsverbanden binnen
Holland Rijnland zijn betrokken bij dit initiatief. De PO en VO hebben nauw contact
vanwege de overlap in doelgroep.
Aanvullend vanuit de zaal:
Inzowijs
Sinds gisteren is Inzowijs gestart met een nieuw initiatief en er rijdt een camper rond met
een leerkracht om onderwijs te bieden op locatie. De route naar dit initiatief verloopt via de
samenwerkingsverbanden.
5.

Volgende bijeenkomsten
Pagina 2 van 3

a.
6.

12 juni: Ontwikkeltafel

Rondvraag en sluiting

Er zijn geen opmerkingen of vragen.
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