VERSLAG

Ontwikkeltafel Jeugdhulp 30-01-2018

1.

Welkom en opening

2. Notulen Ontwikkeltafel 10-10-2017
De notulen zijn vastgesteld.
3.






Mededelingen
a. Stand van zaken berichtenverkeer
Met ingang van 1-1-2018 gelden voor alle aanbieders de landelijke codes. Bestaande
beschikkingen die in 2017 zijn afgegeven, maar doorlopen in 2018, worden door de TWO
omgezet naar nieuwe productcodes.
Veel beschikkingen liepen af per 31-12-2017. De TWO zet deze beschikkingen niet
om. Als de zorg nog wel doorloopt dienen aanbieders een nieuwe JW315 in te dienen.
Van veel aanbieders is deze nog niet ontvangen.
De TWO heeft nog niet alle facturen van 2017 ontvangen. De TWO doet een oproep
aan de aanbieders om dit nog te doen.
4.

Bekostiging 2019
a. Bespreken projectplan
b. Invulling werkgroepen
Het doel van de werkgroepen bekostiging is tweeledig:
1) gezamenlijk tot een definiëring van dienstverlening komen;
2) gezamenlijk tot afspraken over de kostenopbouw te komen.
5. Introductie regionaal beleidsteam
Voorstelrondje: Jeanine Paauw, Maaike van Zwieten en Hafida Bardai stellen zich voor.
Omdat er behoefte was aan meer coördinatie/structuur in de regio is per 1-1-18 een
regionaal beleidsteam ingesteld, bestaande uit 13 mensen (1 voor elke gemeente). Zo
kunnen ze snel lokaal schakelen, maar is er ook connectie met de regio. Er wordt nu een
knip gemaakt tussen TWO (accountmanagement) en beleidsteam (beleidsontwikkeling).
De input van aanbieders is nodig: ideeën over participatie met het beleidsteam zijn zeer
welkom.
Thema’s waar het beleidsteam zich mee bezig gaat houden zijn preventie, toegang,
doorontwikkeling van JGT’s, samenwerking met het onderwijs en het ophalen van
sturingsinformatie.
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De portefeuillehouders stellen op het PHO van 14 februari de sturingsagenda van 2018
vast. De JGT’s staan hoog op de prioriteitenlijst. Jeanine stuurt de werkagenda door aan
de aanbieders.
Het regionaal beleidsteam wordt structureel onderdeel van de Ontwikkeltafels. De
aanbieders geven aan het prettig te vinden om te weten waar de bestuurders van de regio
heen willen. Andersom wil het beleidsteam dat de aanbieders meedenken over het te
voeren beleid.
Jeanine roept op tot een kennismakingsgesprek met de nieuw verkozen bestuurders,
wellicht als onderdeel van een kwartaalgesprek. De vorm hiervoor ligt nog open.
6. Uitvraag: welke onderwerpen willen aanbieders dit jaar bespreken?
Pleegzorg
Het doel is om nog meer kinderen vlakbij huis, binnen hun eigen netwerk te laten
opgroeien. Verlengde pleegzorg is bovendien een landelijk thema.
Hart voor de Jeugd
Sinds de ‘Hart voor de Jeugd’ bijeenkomsten zijn losgekoppeld van de ontwikkeltafels zijn
er geen bijeenkomsten meer geweest. Aanbieders krijgen graag een beeld van de richting
die gemeentes kiezen. Het beleidsteam staat open voor deze discussie.
Ketensamenwerking
Hoe kunnen we vorm geven aan ketensamenwerking? Dilemma’s rondom hoofd- en
onderaannemerschap kunnen besproken worden.
Specialistische Jeugdzorg vs. JGT’s
Hoe richten we de overlap tussen specialistische jeugdzorg en de taken van de JGT’s in?
Alternatieven voor verblijf
Zorg met verblijf is erg duur, dus is het goed te inventariseren welke alternatieven er zijn.
Daarnaast klinkt de vraag hoe we het verblijf kunnen verkorten.
Evalueren
Aanbieders krijgen graag zicht op hoe tevreden de TWO en de gemeenten zijn over de
gang van zaken. Daarnaast is er interesse in de tendensen in de regio. De TWO kan een
weergave van de rode draad geven, o.a. door informatie uit het Tijdelijk Fonds te halen.
PGB
Er is onduidelijkheid over de visie op PGB’s. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid voor
de pot geld voor PGB’s. Signalen over budgetproblemen moeten dus gedeeld worden met
de TWO-accounthouders. Rondom de kwartaalrapportage deelt de TWO op productniveau
hoe groot de pot is en hoe de verhoudingen liggen.
PGB-tarieven zijn afgeleid van zorg in natura. Voorbeelden van producten die hiervan
afwijken kunnen worden toegestuurd naar de TWO.
Personeel
Is er voldoende personeel in de regio? Hoe leiden we de juiste mensen op in de zorg?
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7.

Volgende bijeenkomsten
a. 6 februari bijeenkomst verwijzers
Uitnodigingen zijn verstuurd
b. 7 februari: informatiebijeenkomst berichtenverkeer
Gemeentehuis Oegstgeest
c. 6 maart: ontwikkeltafel jeugd
Gemeentehuis Voorhout
8. Rondvraag en sluiting
De aanbieders hebben geen vervolg gegeven aan de Hart voor de Jeugd-bijeenkomsten.
Dit komt wellicht door te hoge druk (ontwikkeltafels, werkgroepen, tijdelijk fonds). Omdat
het wel een goede manier is om op de genoemde thema’s in discussie te gaan, kunnen
aanbieders voortaan bij ontwikkeltafels gevraagd worden een inhoudelijk thema voor te
bereiden.
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Presentielijst Ontwikkeltafel Jeugd 31-01-2018
Organisatie

Naam

Curium LUMC

Bart Siebelink

Inzowijs

Hans Hensen

YOEP
De Schavuiten
Horizon
Ipse de Bruggen
Gemiva-SVG Groep
Prodeba
ZP Jeugd
ZP Jeugd
Cardea
Cardea
Opdidakt
De Viersprong
Centraal Nederland
Prodeba
‘s Heerenloo

Simon v.d. Brekel
Christa v.d. Born
Marlies Michels
Hans Wineke
Petra van Teylingen
Kim Verburg
Paula Portegies
Klasina Koekebakker-Ouwehand
Ria v.d. Plas
Jan Meenderink
Maartje Vincenten
Mark Verweij
Marien Bikker
Maarten van den Hoonaard
Jon van Malenstein

Sanctuary Kliniek
Sanctuary Kliniek
William Schrikker Groep Pleegzorg
Raamwerk

A. Wervelman
Harold Herrewegh
Remko Edema
Liesbeth Schellingenhart

Raamwerk
Jouw Begeleiding
Driestroom
Boba Levensloopbegeleiding
Yes We Can Clinics

Jeanet den Haan
Manja Cheng
Mark de Vries
Jeroen van Anrooij
Gina van Bree
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