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Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Terugkoppeling IBO
3. Verslag 27 maart jl.
4. Terugkoppeling uit voorbereidingsgroepen 1 t/m 4
5. Terugkoppeling overige sub sectoren: EED, kinderartsen, forensische jeugdhulp.
6. Vervolgafspraken
7. Wvttk

1. Opening en mededelingen
Cathy opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Ria en Daan hebben zich vanwege privé omstandigheden afgemeld.
We gaan de agenda zoals vorige keer rondgestuurd langs. Zijn hier nog aanvullingen op? Agenda
wordt geaccepteerd.

2. Terugkoppeling IBO
Rick geeft aan dat er een intensief overleg heeft plaatsgevonden over hoe we verder gaan
i.v.m. de Corona-crisis. Met als heugelijke uitkomst dat het proces doorgaat en ook wij met
deze werkgroep door kunnen gaan met een respijt van een paar extra weken om het e.e.a.
nader af te ronden.

3. Verslag van 27 maart jl.
• Eén aanvulling vanuit Yvette: één na laatste pagina SLOI moet SROI (social return on
investment) zijn.
• Cathy: dit wordt aangepast en hiermee zijn de notulen vastgesteld.

4. Terugkoppeling uit de voorbereidingsgroepen:
4.1 Werkgroep 1.
• Rick: het is al een tijd geleden dat wij elkaar als werkgroep 1 hebben gesproken. In
werkgroep 1 hebben we afgesproken dat er bereidheid is voor volledige transparantie.
Samen moeten we goed kijken naar welke data wordt uitgewisseld met welk doel. De
ontwikkeltafel Q-analyse/kostenbeheersing die al was afgesproken en snel wordt
opgestart gaat zich hierover buigen.
• Paul voegt toe dat het berichtenverkeer redelijk beperkt is. Dit zouden we met elkaar
vollediger kunnen invullen (bijvoorbeeld de start/stop berichten). In het verslag ziet hij
niet terug of daar een ambitie over bestaat. Is hier over gesproken in de
voorbereidingsgroep?
• Rick: ja, hier is over gesproken in de voorbereidingsgroep. Niet veel meer dan dat daar
wat te winnen valt, dit hebben we doorgeschoven naar Q analyse en kostenbeheersing.
• Mark: dit lijkt mij inderdaad een goed onderwerp om in de komende periode in de
werktafels met elkaar te bespreken. We moeten met elkaar goed nadenken hoe we het
berichtenverkeer gaan inrichten.
• Cathy: afgesproken dat het completeren van het berichtenverkeer wordt meegenomen
naar de Q-analyse- en kostenbeheersingstafel.

4.2 werkgroep 2.
• Melanie: er zijn de afgelopen weken met alle sectoren gesprekken geweest. Deze week
heeft een extra ronde plaatsgevonden. Dit heeft er in ieder geval toe geleid dat er
volgende week nog 1 op 1 gesprekken tussen de grootste J&O aanbieders en de
gemeenten zullen zijn. Voor de LVB is ook deze week een gesprek geweest; daar ligt de
bal nu bij de gemeenten om uit te zoeken wat de impact gaat zijn van het voorstel zoals
die er nu ligt. Wat betreft de GGZ verblijfstarieven gaan de gemeenten nu een voorstel
doen voor wat volgens hen een passend tarief is.
• Rick vult aan: ik ben afgelopen week aanwezig geweest bij de sub-werkgroepen. Ik denk
dat we deze week weer goede stappen hebben gezet met elkaar. Twee van de drie
werkgroepen gingen hartstikke goed, mooi om te zien hoe samen aan een goede
uitkomst wordt gewerkt. In de andere sub-werkgroep ging het wat moeizamer, maar ik
heb ook vertrouwen dat we er in deze werkgroep samen uitkomen.
• Rick geeft aan dat de opdracht van Cathy is om te komen tot reële en kostendekkende
tarieven, waar draagvlak voor is aan beide kanten. We gaan geen forse besparing halen
op de P, wat overigens ook al niet de verwachting was. Om tot draagvlak ook aan de
gemeentekant te komen, willen gemeenten gaan werken met maximale
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bestedingsruimte. Dat is geen budgetplafond, geen hard maximum, maar een niveau
waar commitment op zit en waarover je in gesprek gaat als je in mei al op 70% van je
budget zit. Dat comfort hebben directeuren en wethouders nodig. De financiële druk op
gemeenten wordt echt enorm en kostenbeheersing staat in alle gesprekken bovenaan
aan de agenda. In welke werkgroep dit onderdeel precies thuishoort bespreken we
volgende week in de werkgroep ontwikkeltafels, maar het leek ons goed om jullie alvast
te informeren.
Cathy: voor het onderlinge begrip en de context waarin we met elkaar zijn beland
gegeven de crisis is het ook belangrijk om dit te weten. Als er bijvoorbeeld geen
verhoging van het tarief nodig is, dan verwachten we ook dat aanbieders dit ook delen
en begrip hebben voor de penibele situatie van de gemeenten.
Gertjan: dit is zeer herkenbaar. Ik wil tegelijkertijd ook zeggen dat Ipse Kind & Jeugd
verlies draait. Dat komt ook omdat de jeugd tarieven een stuk lager zijn dan de Wlz
tarieven. Ik wil dus melden dat de pijn aan twee kanten zit. Dit is ook een resultaat van
de besparingen van het rijk. Daarom is het zo belangrijk om de gesprekken te voeren
over de Q. Want nu is iedereen welkom, terwijl het budget dat niet toelaat en je ook zou
kunnen werken met meer selectie of eventueel acceptatie van wachtlijsten. Ik wil dus
heel graag de oproep doen om zo snel mogelijk het gesprek te voeren over de Q. Via de
P gaan we het niet redden.
Cathy: ik hoor wat je zegt en ik hoor vooral dat we tijdig met elkaar om tafel moeten
zitten.
Rick: wat Gertjan zegt is inderdaad precies wat de bedoeling is. Dat gesprek heeft deels
ook in de sub-werkgroepen plaatsgevonden. Enorm inspirerend hoe open de
gesprekken gevoerd worden en welke ideeën op tafel komen. In het IBO werd de vraag
vanuit de aanbieders aan de gemeente gesteld: hoe willen jullie dat gesprek over de Qanalyse vorm gaan geven? Toen heb ik gezegd dat we dat vooral samen willen gaan
vormgeven.
Mark: dat is ook het idee van de aanbieders om het gesprek samen te voeren.

Werkgroep 3: segmentering
• Cathy: hier is nu niets over te melden.
Werkgroep 4
• Lammert, 2 onderwerpen:
o Indexering: gebruik maken van de OVA voor personeelskosten en van CPI
index voor de materiële kosten en kapitaalslasten. Waar we het nog over
moeten hebben is de exacte procedure. De gemeente heeft moeite met elk
jaar automatisch indexeren, zonder dat er ook wordt gesproken over de
andere variabelen, zoals productiviteit. Toen hebben we afgesproken dat
indexering één van de variabelen wordt in de gesprekken die jaarlijks gevoerd
worden, maar dat we ook andere variabelen (zoals productiviteit) meenemen
in de gesprekken. Daarnaast zal er een richtlijn komen van de VNG, dan
moeten we ons uiteraard daar aan houden.
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Risico’s: we werken toe naar tarieven waar nog een indexering overheen zou
moeten. In de werkgroep zijn veel risico’s genoemd die te maken hebben met
een nieuw stelsel, maar deze zijn nu nog niet van toepassing. We hebben het
ook gehad over een opslag, het gesprek hierover moeten we nog wel afmaken.
Yvette: SROI en no-show moeten nog wel een plek krijgen. Ik ga ervanuit dat we die in
werkgroep 2 meenemen?
Lammert: eens.
Paul stelt een vraag over de indexering: wij hebben 80 producten, meten we de
verhouding tussen al die producten?
Lammert: we kijken ook hoe de NZa hier mee omgaat en dat nemen wij als leidraad. We
gaan hier denk ik wel uit komen. We bekijken nog of we indexering voor alle tarieven
hetzelfde moet toepassen of naar verhouding.

5. Terugkoppeling uit de overige sub-sectoren:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

EED: we willen het voorstel doen om voor EED dezelfde lijn toe te passen als de GGZ.
Dat is dus indexering toepassen en daar verder geen kostprijsberekeningen doen.
Volgende week sturen we een brief hierover naar de aanbieders. Voorstel wordt om het
op die manier op te nemen in de eindrapportage.
Curatieve GGZ door kinderartsen: dat is op dit moment trajectbekostiging voor 3 of 4
maanden. Die aanbieders zullen op korte termijn uitgenodigd worden voor overleg.
Forensisch: dit is buiten deze tafel gelegd. Met forensische aanbieders wordt een apart
traject opgestart.
Yvette: we hebben de crisis in 1 bijeenkomst besproken. Met name vanuit GGZ
perspectief. Ik zoek nog even waar die van J&O besproken worden?
Melanie: hier wordt volgende week een overleg voor ingepland, voor GGZ, J&O en
LVB/VG samen. Ik wacht nog op lijst van gemeenten die crisiszorg leveren. Zodra ik dat
weet plan ik een afspraak in.
Mark: wat valt precies onder forensisch, is dat ook jeugdreclassering?
Lammert: hoog specialistische zorg, die declareren op forensische zorg.
Mark: nu worden ook voor jeugdreclassering cliënten bij ons aangemeld, daar gaat het
dus niet over?
Lammert: nee.
Mark: dat overlapt elkaar deels. Want ook bij ambulant wordt forensisch aangeboden.
Het is goed om erbij stil te staan waar het precies over gaat in de werkgroep over
forensisch. Gaat het alleen over verblijf of ook over ambulant? Want ambulant wordt
ook forensische zorg geleverd, Middin wilt hier ook graag over meepraten.
Lammert: dit zal worden meegenomen.

6. Vervolgafspraken:
• Cathy: Aangezien we nog bezig zijn, was het waarschijnlijk al duidelijk dat we wat extra
ruimte hebben gekregen.
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• Rick: we zijn inderdaad volgende week vrijdag nog niet klaar. We hebben wat extra
ruimte nodig en die is er ook, zodat we het traject netjes met elkaar af kunnen ronden.
• Cathy: de komende vrijdagen houden we van 10 tot 12 uur geblokt in de agenda’s voor
de werkgroep.
• Rick: waarbij het niet zo is dat we nu de hele maand mei uitloop hebben; het
inkoopproces doorloopt een kritisch tijdpad.
• Yvette: ik merk alleen wel dat bij ons in de organisatie, i.v.m. vakanties volgende week
wat meer voorbereidingstijd nodig is, dus ik zal aan Melanie vragen of we een week
later het gesprek kunnen voeren.
• Rick: we zullen vanuit het kernteam volgende week met een nieuwe planning komen.
• Kees: willen jullie de outlook uitnodigingen sturen?
• Melanie doet dit z.s.m.

7 . Wvttk:
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
Cathy sluit af met iedereen heel erg te bedanken voor de constructieve bijdragen en wenst allen
veel sterkte met de crisis de komende tijd. Goede meivakantie voor degene die meivakantie
hebben.
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