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ASD 

Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar 

 

Vergadering 6 mei  2019 
 
Aanwezig: Eric Bloemkolk  (voorzitter), Marianne Mewissen (secretaris, verslag),  Marike Bontenbal, 

Theo Overdevest,  Francoise van Leeuwen, Marcel Kopmels, Elseline Brinkman, Peter Bellekom, 

Janet Kool. 

Afwezig m.k.. Mariska Koelfat. 

1.Opening. Eric opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder Liesbeth Baerwaldt 

(Implementatiemanager resultaatgerichte inkoop) en Lisette Ploos van Amstel (Beleidsadviseur 

ontwikkeling).  

Aan de hand van een presentatie in PPT wordt de organisatie en inkoop Jeugdhulp nu en per 1-1-2020 

toegelicht. De situatie op het CJG is complex vanwege de netwerkorganisatie met verscheidene 

participanten, ieder ook met een eigen loket. 

Er zijn in de jeugdwet meerdere toegangen tot niet vrij toegankelijke jeugdhulp beschreven: lokale 

team (jeugdconsulenten), huisarts en jeugdarts, GI en medisch specialist. De huisarts en GI werken 

nauw samen met CJG-partners in casuïstiek. De medisch specialist staat wat verder van het CJG af. 

Een gemeenschappelijke database waardoor via het CJG optimaal gestuurd kan worden op preventie is 

niet aanwezig (privacy). Wel kunnen trends worden vastgesteld. De laatste drie jaar 2017- 2018 ) zijn 

de aantallen unieke jeugdigen in de jeugdhulp stijgend met een kleine afvlakking in het laatste jaar. 

Het gaat hierbij om zowel chronische als periodieke hulp. 

De kostenstijging van de zwaardere jeugdhulp kent overall  grofweg 4 oorzaken waarvan  

(a) groei van aantal jeugdigen in zorg (b) wisseling van aangeboden zorg en  (c) harmonisatie van 

tarieven, niet van toepassing lijken voor Wassenaar. Wel is er (d) een stijging van de intensiteit van de 

zorg. Omdat de huisartsen in 45% van de gevallen de verwijzing doen, en bijna altijd verwijzen naar 

jeugd ggz en daar veel kinderen worden behandeld en daarmee ook kosten worden gemaakt, wordt 

bekeken of een pilot met hen mogelijk is om dit meer te stroomlijnen. 

Bij de maatregelen voor ombuiging van de kosten en bijsturing wordt lokaal ingezet op optimalisering 

van werkprocessen jeugdconsulenten, actualisering van beleidsregels, regievoering bij complexe 

trajecten. Ook door een pilot bij praktijkondersteuners huisartsen en jeugd-ggz. 

Regionaal wordt ingezet op de inkoop resultaatgericht jeugdhulpstelsel. Uit de visie op de inkoop 

2020 twee belangrijke noties: professionals hebben de ruimte om te doen wat nodig is en hulp en 

ondersteuning zoveel mogelijk in eigen omgeving.  

Voor specialistische hulp komt er een vereenvoudiging d.m.v. 11 profielen met tarieven 

gekoppeld aan maatschappelijke resultaten. Daarbij kan een hoofdaannemer per profiel 

onderaannemer(s) inschakelen om de hulpverleningsdoelen die ondersteunend zijn, te 

bereiken. Voor hoog-specialistische hulp, zorg met verblijf, blijft voorlopig het tarief (PxQ) 

gehandhaafd (open einde).  
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Aandachtpunt is in Wassenaar de situatie van de kleine ZZP- hulpverleners. 

Corporatievorming aanbevolen?  

Een van de aandachtpunten voor dit jaar: scholing lokale team inzake werken met profielen en 

maatschappelijke resultaten formuleren met zorgaanbieder. Dit punt is ook genoemd in de 

Adviesraad: hoe bepaal je precies het resultaat? Daarnaast: bij het leren van elkaar kan een 

spanningsveld ontstaan tussen concullega’s. De inleiders geven aan uit te willen gaan van 

vertrouwen in de professionaliteit van de participanten. Het gaat niet om afrekenen op resultaat 

maar om optimaliseren van resultaat.  

 

De voorzitter dankt de beide gasten voor hun verhelderende presentatie en de toelichting 

waarin de nog op te lossen problemen en onzekerheden open werden weergegeven.     

 

2. Bijstelling agenda. Mededelingen 

Toegevoegd wordt: aandachtvelden verdeling in de Adviesraad en voorbereiding informeel 

overleg met de Commissie Sociaal Domein. 

 

3. Verslag d.d. 4 maart en actiepunten.  

Verslag wordt vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt aangepast: met name planning overleg 

met jeugdhulpverleners uit de praktijk. Ook de Schooladviesdienst komt op de planning lijst.  

 

4. Terugblik op bijgewoonde vergaderingen, bijeenkomsten 

Peter heeft op 1 april een vergadering van het Platform verstandelijk gehandicapten 

(Haaglanden) bijgewoond. Er wordt een studiedag over Beschermd Wonen georganiseerd. 

Eric, Marianne en Peter waren op 6 mei bij de bijeenkomst van het SKW over 

Vluchtelingenwerk Nederland locatie Wassenaar, (opvolger van Vluchtelingenwerk 

Wassenaar opgeheven vanwege gebrek aan bestuurders) die mikt op een professionelere 

aanpak inzake statushouders met twee fte (betaald). Over dat laatste is de Adviesraad 

positief. De nieuwe medewerkers zijn Natascha Kamda, senior regiocoördinator VWN en 

Mabel Ansink, nieuwe coördinator locatie Wassenaar.(Van Heeckerenhuis).  

 

5. Beleidsnota Voor- en vroegschoolse educatie. (VVE) 

De adviesraad staat positief tegenover de nota en onderschrijft de visie en doelstelling. Ook 

de kwaliteitseisen, het kwaliteitskader, o.a. Hbo’ers binnen de VVE en de warme overdracht.  

Enkele aandachtpunten:  

- het structureel opnemen van ouderbetrokkenheid bij de VVE garandeert nog niet dat 

de ouderbetrokkenheid in de praktijk ook daadwerkelijk wordt vergroot. Naast meer 

en betere inzet van professionals kan in verbetering van de thuissituatie de grootste 

winst worden gehaald voor de ontwikkeling van een kind. Dit punt wordt in de nota 

verder niet uitgewerkt. 

- De uitbreiding van de uren garandeert niet een grotere participatie van de doelgroep 

peuters.  

- Dit in samenhang met de kosten van kinderopvang die de laatste jaren in prijs is 

gestegen voor bepaalde groepen ouders en niet (meer) aantrekkelijk is ondanks de 

toegenomen subsidie. Daardoor kan de heterogeniteit van de doelgroepen ( ratio 1:2) 

onder druk komen te staan. 

- Het verdient aanbeveling om bij het hoofdstuk financiering naast de budgetten ook de 

verwachte uitgaven aan te geven. Aanbeveling ook om het deel van het budget dat 

naar de Schooladviesdienst gaat nader te preciseren.   

De Adviesraad blijft geïnteresseerd in de vervolgstappen.  
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6. Bestuurlijk overleg en informeel overleg met de Commissie Sociaal Domein 

Vanuit de Adviesraad zijn Eric, Peter, Elseline, Theo, Marike en Marianne aanwezig bij het 

B.O. dinsdagmorgen 7 mei en op woensdag 8 mei, voor het overleg met de Commissie 

Sociaal Domein, Francoise, Eric, Peter, Theo en Marianne.  

 

7. Aanwijzing vicevoorzitter en verdeling aandachtvelden 

Agendapunt voor de volgende vergadering. 

 

8. Ingekomen en uitgegane stukken.  Geen bijzonderheden. 

 

6. W.v.t.t.k. en rondvraag.  Aandacht voor een lek m.b.t. adresgegevens (lijst) van leden van 

de Adviesraad op Google.   

 

Volgende vergaderingen: 3 juni, 8 juli, 2 september en 2 december  

 


