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VERSLAG Bestuurlijk Overleg Specialistische Jeugdhu lp 2017 
Datum: 6 april 2016, 13.30 – 15.15 uur, locatie: He rmitage aan de Amstel 
 
Genodigen: Wethouders Jeugd van de gemeenten uit de regio’s Amsterdam-Amstelland en 
Zaanstreek-Waterland, bestuurders van de gecontracteerde aanbieders en de RVVP, Projectteam 
en trekkers Werkgroepen Inkoop specialistische jeugdhulp 2017, Stuurduo. 
Dagvoorzitter:  Christine Pollmann (voorzitter regionaal Directeurenoverleg).  
Verslag: Ans Bruinsma (Allround Officemanagement) 
 

1. Opening door dagvoorzitter Christine Pollmann  
De voorzitter, Christine Pollmann, heet de aanwezigen hartelijk welkom bij deze bijeenkomst over 
inkoop Specialistische Jeugdhulp 2017. De wethouder van Amsterdam, Simone Kukenheim, is iets 
verlaat en schuift later aan. De bestuurders van de instellingen worden bedankt dat zij zich 
opnieuw hebben vrijgemaakt om mee te denken over het traject dat men m.b.t. inkoop is ingegaan.  

Er staat vandaag veel op het spel. Een nieuwe wet/nieuw jeugdstelsel en hoe voer je dit uit, raakt 
men elkaar niet kwijt en benut men elkaars expertise? Verder is belangrijk te kijken hoe men 
zijn/haar rollen vasthoudt. De wethouders; politiek bestuurlijk verantwoordelijk, ambtelijk en 
bestuurders van de zorginstellingen. Én dit in 14 gemeenten gezamenlijk, omdat de transitie 
samen is voorbereid en vervolgens besloten is dit samen verder door te ontwikkelen. In eerste 
instantie gericht op zorgcontinuïteit en ook gericht op de inrichting van de lokale teams. De 
volgende stap is meteen al begonnen toen de wet net in werking was getreden, begin januari 
2015. Hoe denkt men dan na wat voor beweging bij de Specialistische Jeugdhulp nodig is om de 
volgende stap in de transformatie te kunnen maken en welke mogelijkheden en kansen deze 
nieuwe wet biedt om dit voor het eerst ontkokerd te doen en hopelijk ook met een financiering die 
past bij de opgave om te doen wat nodig is? 

De bestuurders van de gecontracteerde aanbieders zijn als eerste aan zet geweest om na te 
denken wat voor inhoudelijke voorstellen gedaan konden worden vanuit de praktijk van  
Specialistisch hulpaanbod om een passend (nog beter) aanbod te bedenken dat ouders en 
kinderen integraal bedient. Dit in samenhang en samenwerking met lokale teams en beschermers 
als gecertificeerde instellingen. De aanbieders hebben heel hard gewerkt in werkgroepen. In 
gemeentelijke spiegelgroepen is ambtelijk meegedacht. Op 11 december hebben de aanbieders 
de opbrengsten en inhoudelijke voorstellen gepresenteerd. Aan deze voorstellen was nog geen 
inkoopstrategie verbonden. De gemeenten zijn vervolgens aan het werk gegaan en hebben in zeer 
korte tijd een gedurfde inkoopstrategie geschreven die op 3 februari jl. aan de wethouders is 
voorgelegd, waarna de wethouders aan het Projectteam gevraagd hebben om in twee maanden 
de inkoopstrategie verder uit te werken. Bij die uitwerking is ook intensief overlegd met de 
aanbieders. Vandaag is de einddatum van die twee maanden.  

Als eerste wordt nu een presentatie gegeven door de Projectgroep met de opbrengst van wat er de 
afgelopen twee maanden is opgehaald en verder bedacht aan risicobeheersmaatregelen, kansen 
en mogelijkheden. Dit is ook beschreven in de met de stukken voor deze bijeenkomst 
meegestuurde notitie. Verder is ook een set inhoudelijke conceptdocumenten meegestuurd, dat de 
richting aangeeft waarlangs men dit denkt te kunnen en te gaan ontwikkelen. Vernieuwing, 
omwenteling en huiver zijn termen die nu nog van toepassing zijn. Dit niet alleen voor de 
aanbieders, maar ook voor de gemeenten. Het is bijzonder wat er allemaal al in korte tijd is 
ontwikkeld. Op 14 maart jl. heeft met een aantal bestuurders een bijeenkomst plaatsgevonden 
waarbij ook de gelegenheid is geweest kritische vragen te stellen ten aanzien van de 
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inkoopstrategie. Deze zijn ook meegenomen in de voor vandaag toegestuurde notitie en verder is 
ook met een aantal instellingen persoonlijk gesproken.  
 
2. Bespreken rapportage Projectgroep Inkoop Special istische Jeugdhulp 2017 
Presentatie door de projectgroep 
Timo van Doremalen geeft een toelichting op de stand van zaken vanuit de projectgroep, die de 
afgelopen twee maanden het uitzoekwerk en het opschrijfwerk heeft gedaan. Timo stelt de 
projectorganisatie voor en bedankt de collega’s vanuit de verschillende gemeenten die de 
projectgroep in verschillende werkgroepen en op verschillende manieren ondersteund heeft. 
Afgelopen vrijdag is nog een behoorlijke set documenten toegestuurd. Gestreefd wordt naar een 
vereenvoudiging, maar getracht is om een zo volledig mogelijke weergave van een zeer intensief 
proces tussen gemeenten en tussen gemeenten en aanbieders samen te vatten. Hierbij is getracht 
zo realistisch en open mogelijk te zijn en de kernpunten die de afgelopen periode besproken zijn 
hierin samen te vatten. De aanbieders en wethouders krijgen straks de gelegenheid om discussie 
te voeren over de verschillende elementen die zijn beschreven. Vandaag wordt gekeken hoever 
men precies staat en wat realistisch is, kijkend naar het implementatietraject en het starttraject wat 
men voor ogen heeft. In februari jl. heeft in Zaanstad een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden en 
gesproken is daar over de winst die geboekt is over het leren spreken van dezelfde taal. De 
afgelopen periode is geconstateerd dat het gesprek over effectieve jeugdhulp in een gezin, zodat 
kinderen in de regio (evenals het gezin en het netwerk) daar iets aan hebben, een enorme 
belangrijke stap is.  

In vogelvlucht wordt kort ingegaan op de verschillende thema’s die in discussies naar voren zijn 
gekomen en waarin getracht is een stap te zetten, namelijk: hoofdaannemerschap, 
financieringsmodel/tarievendiscussie, informatiemanagement en tijdpad implementatie.  

Hoofdaannemerschap   
In de verschillende discussies is geconstateerd dat er een belangrijk gedeeld beeld is, namelijk de 
missie die men met elkaar heeft om te zorgen dat er duidelijkheid is binnen een gezin (specifiek bij 
complexe gezinnen) over de partij die verantwoordelijkheid neemt over het te behalen resultaat 
met dat gezin samen. Op dit moment is dit niet per definitie altijd afdoende geregeld en daarom is 
met elkaar besloten hier stappen in te zetten. Hoofdaannemerschap is een vorm die de gemeenten 
geïnitieerd hebben, en waarbij de aanbieders hebben aangegeven dat zij de inhoudelijke 
meerwaarde hiervan erkennen. Het is echter niet per definitie makkelijk te organiseren om alle 
bestaande samenwerking tussen partijen onder te verdelen in een hoofd- en 
onderaannemerrelatie. In het belang van (complexe) gezinnen is het noodzakelijk dat die 
samenwerking er is en er duidelijkheid is over wie verantwoordelijkheid neemt. Veel 
jeugdhulpinstellingen hebben aangegeven dat het eigenlijk ook gezien kan worden als het 
formaliseren van bestaande relaties. Voor de komende periode ligt er nog een opgave om dit te 
organiseren. Op juridisch vlak worden hier door een aantal aanbieders al stappen gezet en is ook 
aangegeven dat aanbieders dit graag zelf willen uitwerken.  

Financiering/ tarieven . 
De afgelopen periode hebben hier meerdere bijeenkomsten over plaatsgevonden. Aan een 
dwarsdoorsnede van de jeugdhulpaanbieders in deze regio’s is gevraagd om te berekenen en na 
te denken over het werken met ondersteuningsprofielen en daaraan gekoppelde intensiteiten. 
Belangrijk in dit verband is ook om het huidige aanbod zo te (her)berekenen dat er een beeld 
ontstaat hoe een reëel tarief voor de ondersteuningsprofielen en intensiteiten eruit ziet. 
Gemeenten streven naar reële tarieven en willen geen concurrentie op prijs, maar op de inhoud.  
Geconstateerd is dat er nog veel vragen zijn, maar gemerkt wordt ook dat er binnen de instellingen 
ontwikkelingen zijn om dit vorm te geven. Als blijkt dat tarieven niet reëel zijn, dan moet men met 
elkaar in staat zijn om hier nog steeds in ontwikkeling een stap in te kunnen zetten.  

Informatiemanagement 
Dit lijkt een mogelijke  bottleneck in het geheel. Instellingen hebben hier meermalen terecht een 
punt over gemaakt, omdat in de transitieperiode met elkaar geconstateerd is dat het vertalen in 
praktische zin erg lastig is. De afgelopen periode is heel veel tijd geïnvesteerd om samen met 
instellingen en gemeenten stappen te zetten. Op detailniveau is het gesprek aangegaan wat dit 
betekent. Als het kan, waar kan het dan en hoe ziet dat eruit. Als het niet kan, waarom kan het dan 
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niet en wat betekent dit voor het implementatietraject? Hier worden stappen en ontwikkelingen in 
gezet. Het beeld dat steeds meer ontstaat, is dat er langzamerhand consensus groeit over wat er 
precies nodig is en hoe dit gezamenlijk gerealiseerd kan worden. Dit betekent niet dat dit al 
geregeld is, maar dat nog scherp gekeken moet worden hoe dit precies te realiseren.  

Tijdpad implementatie 
Het tijdpad dat men voor ogen had was dat vandaag aansluitend aan deze bijeenkomst een besluit 
zou worden genomen door het Portefeuillehoudersoverleg. Op 14 maart jl. hebben de instellingen 
en directeuren uitgebreid gesproken over hoe bepaalde risicobeheersmaatregelen eruit zien. Eén 
daarvan was tijd. Het advies vanuit de ambtenaren naar de bestuurders is dat het te vroeg is om 
op dit moment een knoop door te hakken over het al dan niet starten met de inkoopprocedure. 
Geadviseerd wordt daarom aan het Portefeuillehoudersoverleg om een extra overleg in mei a.s. te 
organiseren, waarbij een nog meer gefundeerd advies gegeven kan worden als de komende vijf 
weken wat meer gezamenlijke stappen gezet kunnen worden. Gemeenten trachten op alle 
mogelijke manieren aanbieders te faciliteren bij wat zij nodig hebben. In het memo staat hiervoor 
een aantal voorstellen. In de set documenten zit ook een set inkoopdocumenten.  
Dit is nog concept, maar de bedoeling is om in alle openheid duidelijkheid te geven hoe dit er 
ongeveer uit gaat zien. Belangrijk is met elkaar in alle openheid het gesprek aan te gaan. 
Stroomlijnen in april is evident om in mei a.s. een besluit te kunnen nemen. Het is geen 
gemakkelijk proces en er zit een bepaald ongemak in, omdat men met elkaar lastige stappen zet. 
Van beide partijen; gemeenten en instellingen verlangt dit het maximale. Het proces van 
consequent bouwen en bijsturen is de afgelopen periode op een hoger niveau gekomen. 
Vanmiddag gaat het ook over een ondergrens wat vóór 1 januari 2017 geregeld moet zijn en wat 
verder moet worden ontwikkeld in 2017 en daarna.  
 
De voorzitter geeft aan dat op 14 maart jl. de gelegenheid was om vragen te stellen, maar er zijn  
nu ook nieuwe gezichten aan tafel. Belangrijk is dat er elke keer informatie gedeeld kan worden en 
dat er de gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het is goed om met elkaar ook de scherpte 
op te zoeken, te toetsen of men op de goede weg is en te kijken waar eventueel bijgestuurd moet 
worden. Na 14 maart jl. is met een aantal mensen nader gesproken over opmerkingen die op 14 
maart jl. zijn gemaakt. Christine Pollmann vraagt aan Peter van den Elzen (de Bascule) of hij een 
reflectie wil geven op wat hij vandaag heeft gehoord.  

Reflectie door Peter van Elzen namens ggz instellin gen 
Peter van den Elzen (Bascule) spreekt als bestuurder van de Bascule (een landelijke instelling), 
maar daarnaast ook namens de andere ggz instellingen die samen hebben nagedacht over wat 
men ziet gebeuren, wat opties zijn en wat mogelijkheden. Peter wil beginnen met te vertellen dat 
men heel positief staat tegenover de hele transformatiestrategie. De instellingen noemen dit 
transformatiestrategie en niet zozeer inkoopstrategie. Dit omdat, het over een transformatie gaat 
waarbij men betere zorg aan gezinnen en kinderen wil geven. Geconstateerd is dat er heel veel 
werk is gedaan sinds december jl. en men is heel positief over de documenten die zijn opgeleverd. 
Er heeft een heel goed gesprek plaatsgevonden met Christine, Eric en collega Muriël, wat tevoren 
met ggz is afgestemd. Dit was een gesprek met een sfeer van vertrouwen. Dit is de kern waar 
vanuit wordt gewerkt. Toch wil Peter wat opmerkingen maken die meegenomen moeten worden. 
Allereerst dat hij nog steeds denkt dat alle consequenties voor de aanbieders nog niet echt worden 
overzien. Deze consequenties zijn heel groot en hier moet iets mee gedaan worden.  
Bij de voorkant (de OKT’s/lokale teams) moet heel veel gebeuren om op de juiste wijze met een 
perspectiefplan te werken, samen met de huisartsen het zorgen voor een juiste indicatiestelling en 
op tijd. De ggz instellingen denken dat men op dit moment niet in staat is om echt integrale 
tarieven te leveren zonder inzicht in andere partijen die ook in segment B aan hetzelfde kind hulp 
verlenen. De ggz instellingen zijn positief over het feit dat er nieuwe aanbieders komen, maar 
waarschuwen tegelijkertijd dat goed uitgekeken moet worden met de maatregel productiestops. De 
verwachting is dat er heel veel extra productie komt en instellingen die dan van de gemeenten 
moeten stoppen met productie, moeten vervolgens mensen ontslaan. Dit hebben de instellingen 
de laatste jaren al heel vaak moeten doen. Het advies is daarom de markt in 2017 stabiel te 
houden.  

Wat betreft segment C hebben de ggz instellingen op dit moment niet het overzicht waaruit blijkt 
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waar kinderen ook nog elders in behandeling zijn. Dit is wel nodig om te weten met welke partijen 
in gesprek gegaan moet worden. Deze informatie is bij de gemeenten in principe beschikbaar, 
maar de ggz instellingen hebben deze informatie niet en uit privacyoverwegingen kan dit ook niet 
opgevraagd worden bij andere collega’s. Het voorstel is om te beginnen met een aantal 
voorbeelden, waarbij bestaande samenwerking verder wordt uitgewerkt in 2017 en voor de rest 
rechtstreeks te contracteren tussen de gemeenten en de aanbieders. Voor degenen die hoofd- en 
onderaannemer zijn moet financiële ruimte worden geboden om de onderhandelingen en het 
berichtenverkeer te faciliteren. De bulk van de problemen voor de ggz zit in de 
informatievoorziening. Nadrukkelijk geeft Peter aan dat dit verder gaat dan het berichtenverkeer 
tussen de instellingen en gemeenten. De laatste dagen krijgt men steeds meer het gevoel dat zelfs 
het ECD en misschien zelf de DBC systematiek moet worden aangepast. Als de ECD moet worden 
aangepast voor de gemeenten Amsterdam en Zaanstreek Waterland, dan gaan er twee of drie 
ECD’s naast elkaar lopen, omdat er ook andere afnemers (gemeenten en verzekeraars) zijn. Op 
dit moment is niet duidelijk of dit mogelijk is; los van alle trainingen die aan al het personeel moet 
worden gegeven om überhaupt met de systematiek om te kunnen gaan. Dit gaat geld en energie 
kosten en hij is bang voor frustratie.  

Vragen wethouders 
Marian v.d. Weele (wethouder Ouder-Amstel) vraagt welke consequentie Peter van den Elzen 
hieraan verbindt. Betekent dit dat invoering met ingang van 1 januari 2017 te vroeg is? Peter van 
den Elzen zegt dat de ggz instellingen willen meewerken, maar heel angstig zijn dat dit niet kan. Er 
moet eerst zekerheid zijn dat het goed uit te voeren is, dat er een helder plan ligt en hoe het 
uitgevoerd moet worden met leveranciers.  

Elly Fens (wethouder Wormerland) heeft gehoord dat Peter van den Elzen bestaande 
samenwerkingsovereenkomsten wil voortzetten en apart contracteren met de gemeenten. Peter 
van den Elzen legt uit dat de Bascule samenwerkingen heeft lopen met Spirit en Altra en deze 
graag wil voortzetten en dit als model wil gebruiken om te kijken hoe dit werkt in de praktijk om dit 
verder uit te bouwen en te verbeteren. Peter kan echter niet overzien wat dat betekent voor de  
samenwerking met alle andere instellingen. De ggz instellingen zijn blij dat besluitvorming nog 
even wordt uitgesteld en stellen een bestuurlijk overleg voor met één of twee wethouders, een 
paar mensen van de gemeenten en een paar bestuurders van verschillende domeinen om te 
kijken wat de issues zijn waar men tegenaan loopt om ter plekke oplossingen te verzinnen. Gemist 
wordt nog een implementatieplan met concrete doelstellingen wanneer men wat bereikt wil hebben 
en wie wat moet gaan doen. Dit bestrijkt waarschijnlijk een aantal jaren. Als men dit doet, dan 
wordt voor iedereen duidelijk wanneer wat gereed moet zijn.  

Christine Pollmann concludeert dat Peter van den Elzen de visie omarmt, maar dat er nog beren 
op de weg zijn ten aanzien de implementatie en dat er twee concrete voorstellen worden gedaan, 
namelijk een bijeenkomst met ggz aanbieders en een bijeenkomst over IV met de projectgroep. Dit 
wordt toegezegd. Daarnaast nog een soort “bestuurlijke stuurgroep” om het proces te begeleiden. 
Dit wordt meegenomen m.b.t. het vervolg.  

Ouder- en kindteams / lokale teams 
Jan van Schilt (Parnassiagroep) wil nog iets toevoegen op wat Peter van den Elzen heeft gezegd, 
namelijk dat de OKT’s voor Amsterdam gelden. Hij mist in het verhaal een beetje 
Zaanstreek/Waterland en Purmerend die nog geen goed opgetuigde wijkteams heeft en roept op 
te zorgen dat dit strak aangehaakt blijft om te voorkomen dat het een “Amsterdams feestje” wordt.  
Timo van Doremalen geeft aan dat het een terecht punt is en dat het evident is dat het gaat om 14 
gemeenten. Binnen alle 14 gemeenten geldt dit voor alle lokale teams en hier hebben meerdere 
gesprekken over plaatsgevonden en hier is men ook nog steeds mee bezig. Het gaat uiteindelijk 
om alle lokale teams en alle gemeenten in beide regio’s.  

Jacob Kes (wethouder gemeente Waterland) vertelt dat het contact tussen de “zorginstellingen” op 
alle domeinen met de gemeenten steeds belangrijker wordt. Belangrijk is daarom gesprekken met 
lokale teams te voeren. Bestuurlijk is men erg aangehaakt bij de regio en wil men op dezelfde 
manier werken, maar elke gemeente doet het net iets anders. Dit kan lastig zijn en daarom is het 
belangrijk te kijken wie allemaal betrokken zijn bij een kind. Peter van den Elzen heeft aangegeven 
de samenwerkingsvorm die men kent te willen verbeteren en dit is toe te juichen, maar hij hoort 
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onvoldoende dat hier met het lokale team contact over wordt gezocht. Dit omdat hier alle 
informatie van dat kind aanwezig moet zijn, vanaf de allereerste fase tot einde behandeling. Hoe 
ziet men dit voor zich? Peter van den Elzen antwoordt dat men voor 100% achter de 
samenwerking met de lokale teams staat, maar dat het lokale team nog heel wat moet ondergaan 
om echt te weten hoe zij met perspectiefplannen moeten werken en hoe zij in de relatie met 
aanbieders moeten handelen. Ook hier zal interactie tussen plaatsvinden. Wat betreft hoofd- en 
onderaannemerschap zijn de ggz instellingen niet in staat om voor 1 januari 2017 alles bij elkaar te 
brengen en alles formeel te regelen. Bij de huidige samenwerking is nog geen sprake van hoofd- 
en onderaannemerschap, omdat dit apart gefinancierd moet worden. In de praktijk werkt men wel 
al voor een groot gedeelte zo en hiermee zou men prachtige pilots kunnen doen om te laten zien 
waar men tegenaan loopt, zodat oplossingen kunnen worden gecreëerd. Hierbij moet dan 
aandacht worden besteed aan: samenwerkingsovereenkomsten, informatievoorziening, privacy, 
professionele statuten etc. Dit zijn veranderingen die moeten worden aangebracht als men als 
hoofd- en onderaannemer wil werken. Het zou fantastisch zijn als de gemeenten deze pilots 
gebruiken om te kijken hoe verder geacteerd kan worden m.b.t. hoofd- en onderaannemerschap. 

Wanneer eindplaatje gereed? 
Gertjan van der Hoeven (wethouder gemeente Aalsmeer) heeft gehoord dat de ggz instellingen de 
uitgangspunten onderschrijven, zoals die zijn vastgelegd in de inkoopstrategie, en denkt dat Peter 
van den Elzen dit terecht “transformatiestrategie” noemt. Als hij daarna de rest van het betoog van 
Peter hoort, dan wordt een aantal bouwstenen uit het bouwwerk gehaald waarmee het wat wankel 
wordt. Het hoofdaannemerschap is een hele belangrijke bouwsteen. Hij hoort ook een paar keer 
dat Peter wil weten wat hij moet doen en dat hij een implementatieplan wil zien. Kan Peter 
aangeven wanneer hij denkt dat het eindplaatje, geschetst in het inkoopdocument, wel met elkaar 
bereikt kan worden om te voorkomen dat er een open einde regeling moet komen? Peter van den 
Elzen geeft aan het lastig te vinden aan te geven wanneer dit gereed zou kunnen zijn, maar denkt 
(gezien de ervaringen in de laatste 20 jaar in de gezondheidssector) dat dit niet binnen één jaar 
mogelijk is. Peter dringt daarom aan op een implementatieplan waarin staat wat men wanneer 
bereikt wil hebben.  
Jozien Snijders (bestuurder Lucertis Parnassiagroep) wil het verhaal van Peter van den Elzen 
ondersteunen en adviseert eerst het “inhoudelijke huis” af te bouwen en vraagt vervolgens aan de 
bestuurders om te doen wat er nu al ligt. Het is het belangrijkste om het inhoudelijke concept, waar 
de transitie voor is, af te maken en vervolgens dit stapsgewijs te implementeren. Zij doet een 
dringende oproep om zorgvuldig aan de slag te gaan en niet het huis al te verbouwen voordat het 
er überhaupt is.   

Tine Schaafsma (wethouder gemeente Oostzaan) heeft nu van Parnassia en de Bascule gehoord 
dat zij eigenlijk wel positief zijn, maar dat zij nog veel struikelblokken zien. Dit zijn twee instellingen. 
De instellingen hebben het moeilijk, maar zij als bestuurder heeft het ook moeilijk omdat zij over 
een paar weken een besluit moet nemen. Zij zou daarom graag ook nog andere partijen willen 
horen. Ook bestuurlijk hebben de gemeenten op dit moment een klein probleem.  

Afsluiten soort “ontwikkelcontract” per 1 januari 2 017 
Nicolette Engbers (Altra) ziet dat het een enorme impact heeft, maar ook dat de medewerkers 
graag deze manier van werken willen invoeren. Ook Altra zit met het dilemma hoe dit 
geïmplementeerd kan worden en wil dit graag snel. Zij vraagt zich af of per 1 januari a.s. wellicht 
de werkwijze ingevoerd kan worden, zodat de inhoudelijke mensen aan de slag kunnen. Is het dan 
mogelijk om hierbij een soort ontwikkelcontract met elkaar af te sluiten, omdat er huiver is dat men 
vast zit aan een contract als de werkelijkheid niet helemaal blijkt te kloppen? 

Ervaringen West Brabant West; “samen in de boot” 
Peter Peters (Viersprong) vertelt dat de Viersprong een ggz instelling is die landelijk acteert en 
begrijpt alle grote zorgen die er zijn. Het idee dat Peter van den Elzen heeft om te kijken wat dit 
betekent voor de ggz instellingen lijkt hem prima. Vanuit West Brabant West zijn er ervaringen met 
het werken met zorgprofielen/zorgarrangementen en hij roept op om die kennis te gebruiken. Het 
lijkt er een beetje op dat het uitzicht een beetje wordt verloren dat de overheid met de instellingen 
samen “in dezelfde boot” zit en samen verantwoordelijk zijn voor dit traject. Dit wil hij benadrukken, 
omdat dit tegelijkertijd de ruimte geeft om af en toe een keer te struikelen. In West Brabant West 
wordt vooral ervaren dat men samen in de boot zit en dat er heel veel overleg en dialoog mogelijk 
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is, waarbij men erkent dat er issues zijn die nog niet opgelost zijn. Dit geeft veel ruimte en hij heeft 
er vertrouwen in dat dit ook in deze regio mogelijk is.  

Ria Zijlstra (wethouder gemeente Uithoorn) spreekt het heel erg aan wat Peter Peters zegt en als 
zij het memo leest, dan leest zij ook dat men inhoudelijk misschien nog niet klaar is in januari 2017, 
maar dat men gezamenlijk doorgaat met de zoektocht en er op een gegeven moment wel uitkomt. 
Wat zij van de organisaties wil weten is hoe het zit met de administratie, ICT etc. want de 
gemeenten hebben wel behoefte aan goede gegevens daarover in verband ook met de 
verantwoordingen van de gemeenten. Zij ziet dit nu nog als enige knelpunt en is blij met de visie, 
maar vraagt zich af of de technische voorwaarden geregeld kunnen worden vóór 1 januari a.s.  

Resultaatmetingen VG 
Ineke Huibregtsen (directeur Prinsenstichting, verstandelijk gehandicaptenzorg) vertelt dat wat 
betreft de administratieve lasten het hier nog weer wat ingewikkelder mee wordt. Dit sluit aan bij 
wat de ggz collega’s hierover hebben gezegd. Zij wil nog toevoegen dat in het stuk over de 
resultaatmetingen staat dat het advies is om te werken via de ROM-systematiek en dit betekent 
dat men dan sowieso een jaar verder is, omdat hier dan heel veel mensen voor opgeleid moeten 
worden. Zij vraagt daarom aandacht voor de instrumenten die in de branche van de VG al gebruikt 
worden. Waarom zou men een VG klant willen vergelijken met een kind met dyslexie etc.? Maak 
gebruik van bestaande instrumenten om te voorkomen dat de hulpverleners over de schreef 
worden gejaagd. Christine Pollmann constateert dat dit een heel goed punt is, en uit haar 
informatie blijkt dat ook van het VG instrumentarium gebruik wordt gemaakt om de administratieve 
lasten zo klein mogelijk te houden. Als dit onvoldoende in het stuk staat, dan moet hier opnieuw 
naar worden gekeken.  

Probleem administratieve last en simpeler eindbeeld  
Han Hefting (wethouder gemeente Beemster) zou graag van de instellingen willen weten waar nu 
precies het probleem ligt van de administratieve lasten en wat gemeenten kunnen doen om positief 
bij te dragen aan dit proces.  
Nicolette Engbers (Altra) blijft zich afvragen of de administratieve lasten oplopen, omdat zij denkt 
dat op een andere manier moet worden geadministreerd. De transformatie naar de andere manier 
van administreren is veel werk. Zij vermoedt dat als men eenmaal in de nieuwe werkwijze zit, dat 
het niet meer administratielast geeft dan nu. De omslag, die nu binnen driekwart jaar gemaakt 
moet worden, vraagt heel veel extra werk nu naast alle andere dingen die gedaan moeten worden.   
Hein Rijkenberg (Opvoedpoli Care Express) is twee weken geleden in West Brabant West op 
werkbezoek geweest en vond het heel verhelderend om daar het proces te zien. Overigens zijn 
daar wel veel minder aanbieders, maar het proces is wel herkenbaar. Voor de ggz is het hele 
systeem met backoffice etc. anders, omdat men anders gewend is te registreren met DBC’s en dit 
vraagt daarom wel een verandering van de ICT en processen.  

Jacob Kes (wethouder gemeente Waterland) wil niet bagatelliseren dat het nu heel veel werk is, en 
het vereist ook een totaal andere werkwijze en hier moet men met elkaar oog voor hebben. Het 
implementatieplan klinkt als een goed middel. Dit laat onverlet dat als men met elkaar tot een 
andere werkwijze is gekomen dat dan het eindbeeld simpeler moet worden.  

Jeroen Muller (Arkin, jeugd- en volwassen ggz) geeft aan dat er één centrale ondersteuning is, en 
op het moment dat er nu weer een nieuw systeem komt (wat onvermijdelijk is) leidt dit tot een extra 
administratieve organisatie die moet worden opgetuigd. Als in deze regio de DBC’s vervallen, dan 
moet men toch allebei doen omdat men als organisatie ook in andere regio’s werkzaam is.   

Mark Smit (trekker werkgroep informatievoorziening) herkent de discussie. Vanmorgen heeft een 
goede bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij een slag is gemaakt naar een oplossingsrichting. Er 
hoeft geen afscheid te worden genomen van de DBC systematiek in de backoffice (uitvoering). Het 
is een ontwikkeltraject en op dit moment wordt vooral gezocht naar een tijdelijke oplossing die 
geïmplementeerd kan worden en waarmee recht wordt gedaan aan de huidige bedrijfsvoering, en 
men toch richting vaste tarieven kan gaan.  

Oproep om te blijven “knutselen” aan versimpeling 
Mariënne Verhoef (Spirit) merkt op dat als het gaat over hoofd- en onderaannemerschap, dat er 
nadrukkelijk wel iets bij komt wat nu geregeld is bij gemeenten door afzonderlijke inkoop. Dit moet 
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bij de aanbieders ingericht worden en er kan nog niet helemaal overzien worden wat dit betekent. 
Vanuit de wens dat men iets wil, worden zaken soms makkelijker voorgesteld dan dat zij in 
werkelijkheid zijn. ICT systemen inrichten is altijd weerbarstig, zoals men de afgelopen jaren ook 
heeft geleerd. Vandaar de huiver en zorg dat de administratieve lasten toenemen. Er zijn de 
afgelopen jaren steeds administratieve lasten bijgekomen en op de een of andere manier gaat er 
niets af. Zij roept op om met elkaar te blijven “knutselen” om het simpeler te maken. Zij denkt dat 
men nu in een stijgende lijn zit en hoopt dat deze berg weer omlaag gaat en de administratieve last 
weer daalt. In zijn algemeenheid deelt Mariënne met de collega’s dat zij het een hele goede 
beweging vindt en denkt dat het goed is dat dit gedaan wordt. Zelf denkt zij dat dit ook met ingang 
van 1 januari 2017 gedaan moet worden. Cruciaal is de afspraak om het “knutselen” onderdeel van 
de afspraak te laten zijn om te voorkomen dat men iedere keer in een onderhandelingssituatie met 
elkaar komt.  Als hier afspraken over gemaakt kunnen worden, dan helpt dit heel erg en dat geeft 
vertrouwen. Misschien kunnen aanbieders niet meteen bepaalde informatie leveren. Als besproken 
kan worden wanneer en hoe dit wel kan, dan helpt dit om via een “scrub-achtige” manier met 
elkaar hieraan te werken en dan denkt zij dat meer gedaan kan worden dan alleen pilots.  

Kind centraal en oproep gezamenlijke actie om vanaf  1 januari 2017 stip op de horizon te markeren 
Jeroen Olthof (wethouder gemeente Zaanstad) zit al drie kwartier te luisteren naar alle argumenten 
en denkt dat het heel erg triest is dat men voor goede zorg voor de kinderen afhankelijk is van 
administratie, ICT, DBC’s etc. Het woord “kind” heeft hij in de hele discussie niet gehoord. In dat 
opzicht vindt hij het ontzettend belangrijk dat men het eens is over het belang van de 
transformatie, het doorontwikkelen van de jeugdhulpverlening. Alle zorgen en risico’s die er zijn 
moeten ook gezamenlijk worden opgepakt. Net zo goed als de aanbieders zich zorgen maken, 
maakt hij zich ook zorgen dat er op 1 januari 2017 wel de juiste zorg geleverd moet blijven worden. 
Hij gelooft er ook in dat deze verandering iets is wat zowel bij de aanbieders als bij de gemeenten 
vandaan komt, en dat er op dit moment in het huidige systeem kinderen zijn die niet de juiste zorg 
krijgen. Laat men vooral met elkaar de uitdaging aangaan en alle risico’s die er zijn met elkaar 
delen en te zorgen voor een goed implementatieplan, zodat ingegrepen kan worden als het nodig 
is. Belangrijk is elkaar vast te houden en het tot een gezamenlijke actie te maken om vanaf 1 
januari 2017 de stip op de horizon met elkaar te markeren. Als men er in gelooft dat dit de juiste 
koers en richting is, dan heeft men met elkaar de opdracht om alle randvoorwaarden goed in beeld 
te brengen en hier een passend antwoord op te hebben.  Belangrijk is het kind daadwerkelijk 
centraal te stellen en de juiste zorg te bieden.  
Ruud Grondel (wethouder gemeente Diemen) denkt dat het gezamenlijk “knutselen” de kern is. Er 
wordt heel hard gewerkt en hij denkt dat men nu in de fase zit om te kijken of men zich voldoende 
veilig voelt om die grote stap echt te gaan zetten. Zekerheid kan men niet bieden, maar men moet 
voldoende vertrouwen hebben dat men zonder grote schade stappen kan zetten en er zullen zeker 
dingen misgaan, maar dan moet er het vertrouwen zijn dat er geen ongelukken gaan gebeuren. 
Misschien is het goed om via een implementatieplan te kijken naar markeringszaken en het 
inbouwen van veiligheidskleppen.  

Reactie RVVP op opgestelde profielen 
De voorzitter vraagt of ook een vertegenwoordiger van vrijgevestigde aanbieders een reactie wil 
geven. Sarah Huber (RVVP) merkt op dat naast de administratieve impact die dit heeft zij heel blij 
is dat hier extra ondersteuning voor zal zijn, zoals in het stuk staat. De zorg van RVVP gaat vooral 
over de inhoud, omdat de opgestelde profielen niet erg interactioneel zijn. Bij de profielen gaat het 
er vooral om dat ofwel ouders, ofwel kinderen problemen hebben, maar hoe dit elkaar over en 
weer beïnvloedt daar wordt weinig over teruggevonden. De RVVP is heel erg benieuwd hoe men 
er over denkt om die profielen te evalueren. Aldo Voorn (projectgroep) heeft aan de basis gestaan 
van de profielen en het idee was om alle jeugdhulp die op dit moment geleverd wordt in profielen 
te vervatten. Er is naar clustering gezocht, omdat er in deze regio 45.000 cliënten zijn die terug 
moeten worden gebracht naar 11 profielen. Deze profielen zijn niet nieuw en komen van 
verschillende wetenschappelijke instituten, en zijn o.a. ook ontwikkeld en getoetst in West Brabant 
West. Het is de bedoeling om de komende drie jaar de profielen steeds verder aan te scherpen en 
de discussie hierover vanaf 1 januari 2017 te voeren.  

Invullen perspectiefplan 
Sarah Huber (RVVP) merkt op dat dit hele systeem is gestoeld op het perspectiefplan dat de 
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ouder- en kindadviseur gaat invullen (of eventueel de huisarts). Als zij de brieven ziet die zij nu van 
de huisartsen krijgt, dan vraagt zij zich af of de huisartsen dit helemaal gaan invullen. Ouder- en 
kindadviseurs hebben verschillende achtergronden en de vraag is hoe ervoor gezorgd wordt dat 
alle ouder- en kindadviseurs dit goed gaan invullen en in het contact met cliënten niet zoveel 
weerstand oproepen. Dit vraagt speciale expertise en hoe wordt gezorgd dat de ouder- en 
kindadviseurs en medewerkers van de lokale teams hier goed voor toegerust zijn? Christine 
Pollmann antwoordt dat op dit moment al wordt nagedacht over deskundigheidsbevordering en uit 
gesprekken met gespecialiseerde zorginstellingen is naar voren gekomen dat dit ook vooral samen 
met vertegenwoordigers van gespecialiseerde zorginstellingen gedaan moet worden, zodat 
eenheid van taal ontwikkeld kan worden. Frank de Graaff (gemeente Amsterdam, projectgroep) 
vertelt dat bij het Ouder- en Kindteam nadrukkelijk wordt aangegeven dat verwijzing tot stand komt 
vanuit een multidisciplinair overleg. Ggz deskundigheid is hier goed bij betrokken.  Sarah Huber 
denkt dat de ggz psychologen niet alle perspectiefplannen gaan invullen en denkt dat bredere 
scholing nodig is. Christine Pollmann vertelt dat bredere scholing onderdeel van het 
implementatietraject is.  

Jonge kind 
Iemand met een kleine groepspraktijk geeft aan dat zij luistert op twee manieren. Haar ervaring 
vanuit de instelling is dat er prachtige ideeën zijn die uiteindelijk verzanden in vreselijke ICT, 
financiële en administratieve lasten. Ook al bedoelt men hetzelfde. Zij ondersteunt daarom wat 
eerder is gezegd dat het vooral voor instellingen, die ook met volwassenen of in andere 
gemeenten werken, dat het bijna ondoenlijk is. Zij werkt met hele jonge kinderen en ziet het als 
een enorme uitdaging, dat het een enorme vereenvoudiging en kwaliteitsslag in de inhoud kan zijn. 
Zij ziet kansen en risico’s en ook hoe men de slag zou kunnen maken. Het is hierbij ontzettend 
belangrijk om de tussenliggende fase op een manier uit te voeren waardoor het niet inhoudelijk 
wordt doodgeslagen. Dit is de zorg die zij de afgelopen 20 jaar vaak heeft meegemaakt op grond 
van prachtige ideeën. Zij denkt dat het jonge kind een hele mooie uitdaging is om dit uit te voeren. 
Christine Pollmann voegt toe dat er op 14 maart jl. door Cordaan en MOC Kabouterhuis is 
gevraagd waarom het profiel “jonge kind” eruit is gehaald. Hier was inhoudelijke argumentatie voor,  
maar dit is opnieuw bekeken en het profiel “jonge kind” is weer toegevoegd. Niet omdat de 
gedachte is dat dit moet, maar dat men zeker wil weten dat men de aandacht voor het jonge kind 
specifiek het eerste inregeljaar niet verliest.  

Gebruik maken van positieve energie 
Nicolette Engbers (Altra) heeft gemerkt dat er heel veel medewerkers enthousiast zijn over de 
ontwikkeling en pleit daarom voor invoering per 1 januari 2017, omdat zij denkt dat die positieve 
energie goed gebruikt kan worden. Door het uitsmeren over twee jaar raakt de energie weg en 
medewerkers hebben al vaak meegemaakt dat idealen gestrand zijn ondanks goede bedoelingen.   

Huisartsen en perspectiefplan  
Marian van der Weele (wethouder Ouder-Amstel) vertelt dat de huisartsen bij een groot gedeelte 
van de ggz problematiek direct verwijzen. Hoe worden afspraken gemaakt over het schrijven van 
het perspectiefplan. Wordt de landelijke of de regionale huisartsenvereniging hierbij betrokken? 
Frank de Graaff (projectgroep) vertelt dat het perspectiefplan minder relevant is als de verwijzing 
van de huisarts juist is. De bedoeling is het gesprek met de huisarts vooral te voeren over signalen 
als er meerdere factoren aan de hand zijn en dat dan in overleg met het lokale wijkteam 
geanalyseerd wordt wat aan de hand is om te komen tot een breder georiënteerd perspectiefplan, 
om dit vervolgens in te delen in het juiste profiel. Als een huisarts verwijst naar hulp die wordt 
geboden vanuit segment C, dan wordt als voorwaarde de aanwezigheid van een perspectiefplan 
gesteld (regio AA: 15% van de kinderen en 60% van het budget en in Za/Wa: 10% van de kinderen 
en 40% van het budget).  
Christine Pollmann vult aan dat ook de mogelijkheid verkend is voor huisartsen om volgens 
dezelfde wijze waarop zij doorverwijzen naar specialistische medische hulp, in hetzelfde systeem 
een blad op te nemen dat lijkt op een simpele versie van het perspectiefplan. Dit is echter nog niet 
geregeld met ingang van 1 januari a.s.  

Perspectiefplan en het snel inzetten van (medische)  zorg 
Muriël Bos (Bascule) merkt op dat de Bascule veel verwijzingen van artsen in segment C krijgt, 
waarbij het alleen om de kindfactoren gaat. Zij begrijpt de noodzaak om breder te kijken en zoveel 
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mogelijk het wijkteam in te zetten, maar zoals het nu is beschreven, is het echt een belemmering 
om snel de benodigde hulp in te zetten voor een kind wat in een hele kwetsbare situatie zit. Zij pleit 
er daarom voor hier goed over na te denken om te voorkomen dat door administratief inhoudelijk 
goed bedoelde stappen de benodigde hulp te laat wordt ingezet. Frank de Graaff geeft aan dat het 
belang om vooral in segment C de juiste zorg in te zetten heel erg groot is, omdat dit hele dure 
trajecten betreft. Muriël ontkent dit belang niet, maar dit mag geen belemmering zijn om benodigde 
medische zorg in te zetten. Eric Leupe (projectgroep) vindt dit een goed punt en kan zich 
voorstellen dat het goed is om met elkaar een paar casussen door te nemen om het goede 
moment van start zorg te kunnen bepalen en de administratieve verwerking hiervan.   

Frans van der Heijden (Parnassia groep) wil onderstrepen wat Muriël aangeeft. Er  wordt te vaak 
gezegd dat een huisarts voor een deel meegaat in de nieuwe aanpak en dat de medewerker van 
het lokale  team goed kan inschatten in welk segment dit thuishoort. Dit is niet altijd statisch, 
segment B kan heel makkelijk segment C worden. Daar zit ook zijn inhoudelijke zorg, dat geregeld 
wordt dat dit vanaf het begin af aan in de 14 gemeenten goed gaat lopen. In 14 gemeenten is dit 
ook heel verschillend georganiseerd. Belangrijk is snel de juiste zorg in te zetten. In deze 
procedure zit toch een aantal stappen dat daarvoor belemmerend is, los van de goede 
deskundigheid die in het lokale veld aanwezig is. Christine Pollmann denkt dat men dit met elkaar 
gaandeweg kan uitproberen. Het is goed dat dit wordt gesignaleerd en het projectteam heeft hier 
zelf ook over nagedacht.   

Deskundigheid lokaal team 
Jacob Kes (wethouder gemeente Waterland) merkt op dat hij verantwoordelijk is voor een lokaal 
team. Er zijn professionals aangetrokken die afkomstig zijn vanuit de instellingen, en als zij 
onvoldoende toegerust zijn om hierop te acteren, dan zijn er concrete voorbeelden nodig waar dit 
verbeterd moet worden. Elly Fens (wethouder gemeente Wormerland) vertelt dat er een heel 
professioneel jeugdteam is met mensen afkomstig uit organisaties hier aanwezig en kan de 
opmerkingen daarom niet helemaal plaatsen. 

Wens voor gedifferentieerde implementatiestrategie en snel implementeren en operationaliseren 
Jeroen Muller (Arkin, jeugd- en volwassen ggz) hoopt niet dat er een dynamiek ontstaat waaruit 
blijkt dat de ggz niet zou willen. Peter heeft duidelijk aangegeven dat de ggz graag wil meewerken, 
maar er zijn grote verschillen tussen de organisaties. Spirit is bijvoorbeeld niet te vergelijken met 
de Bascule. Men wil graag en snel, maar wel een gedifferentieerde implementatiestrategie om de 
tijd te hebben om dit met elkaar te regelen. Als dit niet kan vóór 1 januari 2017, dan moet hier meer 
tijd voor worden genomen. Wat betreft de vorming van de lokale teams, waarbij ook is gesproken 
over het specialistische werk, is er tot nu toe niets gedaan om al het inhoudelijke werk concreet te 
maken. Het is niet geoperationaliseerd en dit is een voorbeeld van ongelofelijk veel goede wil 
hebben, maar niet dingen implementeren en operationaliseren. Voorkomen moet worden dat bij de 
uitwerking van de gezinsprofielen hetzelfde wordt gedaan. Men had al veel verder kunnen zijn. Er 
zijn inderdaad mensen door de ggz geleverd, maar dit zijn over het algemeen mensen die gericht 
zijn op het generalistische werk. Er is een verschil in de ggz tussen generalistisch werken (lichte 
problematiek) en gespecialiseerd werken (hele complexe multiproblemen). Dit vraagt een aparte 
manier van diagnostiek en aparte manier van indicatiestelling. De ggz psychologen zijn hier vaak 
niet voor geoutilleerd. Met de ouder- kindteams heeft men met zijn allen nog niet de tijd en energie 
genomen om dit te vertalen in diagnostiek en indicatiestelling en wat dit betekent voor Matchcare, 
zodat men niet langs allerlei verschillende loketten moet. Belangrijk is dat men snel kan zijn in het 
leveren van complexe hulp aan een kindje dat heel veel hulp nodig heeft. Ook  dit pleit weer voor 
snel operationaliseren en implementeren.   

 
Ervaringen West Brabant West  
Gertjan van der Hoeven (wethouder gemeente Aalsmeer) hoort vooral heel veel problemen 
vanmiddag en begrijpt dit ook. Er is begonnen met ambtelijke werkgroepen waarin mensen vanuit 
de gemeenten hebben gezeten, maar ook veel mensen vanuit de instellingen. Gezamenlijk heeft 
men een document opgeleverd. Dit is gebaseerd op een stuk van de werkgroepen van de 
instellingen en de gemeenten samen dat in december jl. is gepresenteerd. Hij denkt dat het goed is 
om niet weg te lopen voor de problemen en daarover in gesprek te gaan, maar aan de andere kant 
hoort hij veel dingen die in West Brabant West kunnen worden nagevraagd. Het is niet nodig het 
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wiel opnieuw uit te vinden, omdat het systeem dat hier op hoofdlijnen wordt beschreven al 
operationeel is. Gertjan roept daarom op om daar nu energie in te stoppen om te voorkomen dat 
men in problemen verzandt. Het is in het belang van de kinderen en gezinnen om deze belangrijke 
stap te zetten.  

Veiligheid kind 
Tine Schaafsma (wethouder Oostzaan) wil graag “voor” stemmen voor deze moeilijke keuze. Voor 
haar is het meest zwaarwegende oordeel waarop zij haar besluit moet nemen de zorgen en 
veiligheid en het kind. Zij heeft alleen de wethouder van de gemeente Zaanstad hier iets over 
horen zeggen en een mevrouw van Parnassia. Zij heeft van haar ambtenaar de garantie dat de 
zorg en veiligheid van het kind gegarandeerd is. Zij beluistert nu met name bij de hele 
specialistische zorg toch wel wat problemen en zou graag willen horen of de zorg en de veiligheid 
van het kind te waarborgen is.   

Marja Rexwinkel (OuderKindLijn) moest even denken aan de Meta-studie over het voorkomen van 
kindermishandeling. De conclusie hiervan was dat de cijfers over kindermishandeling niet waren 
afgenomen. Dit had niet te maken met de deskundigheid, niet met signaleren en niet met inzet om 
dit te voorkomen. Dit kwam wel door processen die op inhoudelijk niveau waren bedacht. In de 
werkgroepen is uitgegaan van systeemdenken en ondersteuningsprofielen die zijn vertaald naar 
de werkvloer. Het risico is altijd dat de werkvloer administratief “afvinken” gaat worden in plaats 
van een brede analyse en het snel schakelen waar men deskundigheid kan vinden. Men kan niet 
verwachten dat de mensen in de lokale teams deze deskundigheid hebben, maar zij kunnen wel 
leren breed te analyseren en duidelijk moet zijn met wie zij contact kunnen opnemen voor het 
stellen van vragen. Zij vindt daarom dat dit heel simpel gemaakt moet worden en tegelijkertijd niet 
onderschat moet worden dat “afvinken” en administratie vaak zorgt dat men niet op tijd komt.   

Gevoel “niet samen in de boot” 
Mariënne Verhoef denkt dat iedereen het kind voorop heeft en het lijkt haast alsof er een 
tegenstelling is en zij denkt dat aan de kant van de aanbieders iedereen het vervelend vindt dat er 
een tegenstelling lijkt te zijn. Dit komt omdat gevraagd wordt aan de aanbieders om precies aan te 
geven waar men zich nog zorgen over maakt. Het is niet zo leuk om dan terug te horen dat het drie 
kwartier over problemen gaat, terwijl hier expliciet door de gemeenten om gevraagd wordt. Dit 
geeft een gevoel van “niet samen in de boot” en hier heeft zij last van en zij denkt dat haar 
collega’s hier ook last van hebben. Over het kunnen waarborgen van de veiligheid denkt zij dat dit 
net zo goed kan als dat het nu kan. De mensen werken met hart en ziel door en de bestuurders 
van de instellingen moeten proberen aan de achterkant een aantal zaken te regelen om aan de 
gegevensvragen van de gemeenten te kunnen voldoen. Zolang gezorgd wordt dat de mensen aan 
het werk blijven, dan kan men dit in ieder geval op hetzelfde niveau en misschien iets beter 
garanderen dan het nu is. Haar diepste zorg heeft niet zoveel met de inkoopstrategie te maken, 
maar dat in de hele decentralisatie (waar zij op zich een voorstander van is) zoveel mensen 
nadenken over het stelsel en de inrichting daarvan. Aan de andere kant ziet zij dat een aantal 
mensen met de ingewikkeldste problematiek continue met een tekort aan personeel werkt en dit is 
heel erg zwaar. In de specialistische zorg zit de hardnekkigste problematiek. Zij wordt soms zo 
boos dat met zoveel dure mensen veel rapporten worden geschreven en de medewerkers voor 
een relatief laag loon snoeihard moeten werken. Zij zou het liefst willen dat daar iets meer geld 
naar toe gaat, zodat zij iets meer lucht krijgen waardoor men veel meer kan bereiken, ook met de 
inkoopstrategie dan dat men nu voor elkaar krijgt. Mariënne krijgt applaus van de aanwezigen 
(zowel aanbieders als wethouders).  
 
Christine Pollmann vraagt een toelichting op het applaus van de wethouders. Marian van der 
Weele (gemeente Ouder-Amstel) vertelt dat er geen sprake is van polarisatie en zij vindt dit een 
valse claim, omdat iedereen hier voor de kinderen zit ondanks dat dit drie kwartier niet wordt 
benoemd. Belangrijk is met deze transformatie te benoemen waar men naar wil streven en voor 
welke problemen dit een goede oplossing is. Belangrijk is deze stip altijd met elkaar te kennen.  

Han Hefting (wethouder Beemster) voelt zich aangesproken door de woorden van Mariënne 
Verhoef, namelijk of men wel of niet samen in de boot zit. Hij denkt dat men niet kan ontkennen dat 
dit zo is. Er wordt misschien wat sterk geacteerd vanuit de rol, omdat men op zoek is naar de 
“gaatjes in de boot” voordat men erin durft te stappen. Dit is de fase waarin men nu zit. Dit is een 
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logisch proces, maar de intentie moet in elk geval duidelijk zijn. 
Ruud Grondel (gemeente Diemen) reageert op de vraag waarom geapplaudisseerd werd. Volgens 
hem is dit omdat de intentie is om te kijken of er meer ruimte voor professionals georganiseerd kan 
worden en de bureaucratielast verminderd kan worden. Dit kost echter tijd en geld en dit is 
vervelend en is de fase waarin men nu zit. Dit is ook zijn overweging om te kijken of het “quick en 
dirty”kan en niet eindeloos uitgewerkt, omdat hoe meer systemen hoe ingewikkelder. De door de 
aanbieders aangedragen werkwijze in profielen en hoofd- en onderaannemerschap is een hele 
goede stap.  

Besluit gemeenten inkoopstrategie en ICT proces teg elijk met inhoud 
Jozien Snijders (Parnassia groep) denkt dat er steeds twee dingen door elkaar lopen, namelijk dat 
er een  inhoudelijk concept is neergelegd door aanbieders. Iedereen (ook de ggz) staat daar 
volledig achter. Verwarrend is echter dat de gemeenten hier als bestuurders direct onder hebben 
gelegd dat er ook meteen een inkoopstrategie en ICT proces bij moet. Bij ggz duurt dit jaren 
voordat dit is ingevoerd. Zij vraagt aan de wethouders hoe zij als grote regio dit soort besluiten 
durven te nemen waar andere grote steden aangeven eerst het “inhoudelijke huis” goed neer te 
willen zetten, en te zorgen dat kinderen geen gevaar lopen. Hier wil men alle andere aspecten 
direct  er achteraan doen. Op grond waarvan gaan de bestuurders dit besluit nemen? 
Ruud Grondel antwoordt dat dit besluit alleen wordt genomen als er voldoende zekerheid is dat 
geen dingen kapot gemaakt worden die niet kapot gemaakt mogen worden. Ruud constateert dat 
er grote differentiatie in de zorg is. Het is evident dat de ggz sector vanuit een andere 
financieringsmethodiek komt en er daardoor anders in zit dan jeugdzorg. Er is gevraagd en ook al 
toegezegd om specifiek in gesprek met de ggz te gaan over de problemen. Christine merkt op dat 
dit ook voor de VG geldt. Ruud geeft aan dat randvoorwaarde voor allemaal is dat het kan, en op 
grond van de adviezen lijkt dit ook mogelijk.  

Gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeenten en aanb ieders en het beste voor het kind 
Jeroen Olthof (wethouder gemeente Zaanstad) merkt op dat hij de opmerking van Jozien Snijders 
vervelend vindt, omdat het lijkt alsof de verantwoordelijkheid volledig bij de bestuurders van de 
gemeenten ligt. Men probeert elkaar vast te houden om dit traject gezamenlijk te doen. Alsof de 
gemeenten nu in hun wijsheid besluiten nemen waardoor zij risico’s lopen ten koste van kinderen 
om door dit door te drukken. Als aan de andere kant van de tafel expliciet wordt gezegd het niet te 
doen, dan is er een heel ander gesprek. Hij hoort echter aan de andere kant van de tafel een 
volmondig “ja”, hij hoort zorgen over de invoering en deze worden gedeeld door de gemeenten. 
Men moet zich hier gezamenlijk verantwoordelijk voor maken en dit is ook het gezamenlijke 
probleem en daarom wordt het een gezamenlijk traject om de invoering te doen. Het is een 
zorgvuldig traject en als hij hoort dat het nog jaren duurt voordat ICT op orde is, dan maakt hij zich 
zorgen. Wat betreft andere regio’s denkt Jeroen dat men in deze regio de afgelopen jaren op heel 
veel vlakken voorop heeft gelopen op de rest en hij durft te zeggen dat men het hier in de regio 
met elkaar beter doet dan in heel veel andere regio’s.  

Opgemerkt wordt door een aanwezige aanbieder dat iedereen de zorg voor het kind onderstreept 
en dit is het allerbelangrijkste. Het grootste risico vanuit ggz is dat het heel veel geld gaat kosten 
om de ICT om te bouwen en dit gaat ten koste van de zorg voor het kind. Belangrijk is een 
impactanalyse te maken om te zorgen dat er niet teveel geld weglekt naar de risico’s. Verder vindt 
hij het woord “knutselen” wat amateuristisch en stelt voor dit “verbouwen” te noemen.  

Christine Pollmann geeft graag een applaus voor de jeugdhulpprofessionals van alle instellingen 
die men hier vertegenwoordigt voor al het werk wat zij doen, ook in deze turbulente uitzoekfase.  

Ria Zijlstra (gemeente Uithoorn) heeft de indruk dat de instellingen en de gemeenten achter de 
visie staan en heeft ook gehoord dat de energie vastgehouden moet worden en dat men moet 
proberen 1 januari 2017 vast te houden. Is het advies nu om ICT etc. later te doen? Christine 
Pollmann constateert dat het ingewikkeld is om hier nu op het eind van de bijeenkomst een 
antwoord op te geven. Jacob Kes (wethouder gemeente Waterland) is heel blij dat men vanmiddag 
met elkaar heeft gesproken en als men dit gaat doen, moet men ook ruimte hebben om de 
problemen met elkaar te benoemen. De doelstelling dat men allemaal het beste voor het kind wil, 
staat voorop. Peter van den Elzen kwam met een openingsbetoog namens de ggz instellingen en 
eigenlijk vindt Jacob dit openingsbetoog de beste samenvatting van wat men vanmiddag heeft 
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gehoord, namelijk dat er een implementatieplan moet komen en dat heel goed gekeken moet 
worden wat de haalbaarheid is richting 1 januari a.s., vooral ook m.b.t. informatiemanagement. Als 
men dit afspreekt met elkaar, dan kan men naar een oplossing toewerken.   
 
3.Afsluiting door de wethouder Jeugd van de gemeent e Amsterdam, Simone Kukenheim 
Simone Kukenheim (wethouder Jeugd, gemeente Amsterdam) bedankt de aanwezigen voor hun 
inbreng en Christine voor het leiden van deze bijeenkomst. Simone heeft zich een beetje op de 
achtergrond gehouden, maar heeft wel heel goed geluisterd en spreekt haar waardering uit aan 
alle aanwezigen.  
Als gemeenten in deze regio wordt heel erg samen opgetrokken. Zij wil van deze gelegenheid 
gebruikmaken om de ambtenaren die alle voorbereidingen hebben verzorgd een enorm 
compliment voor dit proces te geven.  
Er is heel veel gezegd vanmiddag en af en toe ook heel scherp gediscussieerd en dit is niet zo 
vreemd, want het gaat over kinderen. Het is nodig dit gesprek te voeren, omdat men het niet lang 
vol kan houden als nu niet doorgepakt wordt. Belangrijk is goed naar het tempo en de volgorde te 
kijken. Als men de teams iets meer lucht en handen wil geven, dan moet ook iets aan het stelsel 
worden gedaan. Het kan niet worden betaald als de zorg niet op een andere manier wordt 
gefinancierd. Belangrijk is daarom scherp het gesprek te voeren en niet alleen over de inhoud die 
al gezamenlijk is ontworpen, maar ook over de inkoopstrategie en de manier van inkopen die 
daaronder ligt. Er zijn gezamenlijke plannen en wijkteams, er is veel gemeenschappelijk over de 
inhoud, er zijn zorgen over administratieve lasten. Zij is blij dat een aantal keer is gesproken over 
de gezamenlijke “boot”. Zij houdt wel van het woord “knutselen”, omdat men dit gezamenlijk kan 
doen en vertrouwen geeft. Dit is heel belangrijk. De komende maand moet goed worden ingevuld 
en dit kan alleen vanuit respect voor elkaars rol, positie, deskundigheid en zorgen. Zij heeft 
begrepen dat men er op die manier in zit. Dit geeft vertrouwen en er is werk aan de winkel.  
 
Simone Kukenheim sluit bijeenkomst om 15.20 uur 


