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Vijfheerenlanden:  
vanaf 1 januari een nieuwe gemeente 

 

oVijfheerenlanden is een middelgrote gemeente met 55.000 
inwoners, verdeeld over 15 kernen, elk met een eigen identiteit. 
Samen met het oer-Hollandse landschap, de grote sociale 
cohesie en de centrale ligging schetst dit de contouren van een 
gemeente waar men graag woont en werkt.  

oOntstaan door herindeling van Leerdam, Zederik en Vianen; 

oContouren van de nieuwe gemeente: Trefzeker meebewegen 
Zie ook: www.vijfheerenlanden.nl    

 

http://www.vijfheerenlanden.nl/




Jeugdhulp in Vijfheerenlanden: 
overdracht van taken van Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 

naar Regionale Backoffice Lekstroom 

Vanaf 1 januari 2019 gaat VHL voor jeugdhulptaken samenwerken met Regionale 
Backoffice Lekstroom (RBL).  

Het gaat om de taken inkoop van zorg, accounthouderschap, contractbeheer en 
administratie; 

Vijfheerenlanden (Leerdam en Zederik) zijn niet langer aangesloten bij de 
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. 

Er moet een overdracht plaatsvinden tussen de SOJ en de RBL; 

Overdracht van circa 380 overgangscliënten; 

+  42  nieuwe aanbieders voor de Lekstroom; 

De RBL gaat in principe contracten met alle huidige jeugdhulp aanbieders aan. 

 

Uitgangspunt = Continuïteit zorg! 
 

 



Continuïteit van zorg en dichtbij de jeugdige inwoners 
Hoe gaan we daar verder voor zorgen? 

De sociaal teams in Vijfheerenlanden: 

• Er blijven drie sociaal teams in Vijfheerenlanden; 

• De huidige medewerkers en dezelfde formatie; 

• We maken afspraken met de ‘moederorganisaties’ over hun inzet; 

• De jeugdprofessionals komen voor het sociaal team Vijfheerenlanden – Vianen van “De 
Zorgfabriek” en voor sociaal team Vijfheerenlanden-Leerdam en Vijfheerenlanden-Meerkerk 
van de stichting Jeugdteams ZHZ. 

 

Het aanbod van zorg voor alle jeugdige inwoners van VHL gelijk: 

• Harmoniseren van beleid en regelgeving (verordening en beleidsregels). 

• Harmoniseren van processen, procedures en ict. 

• Harmoniseren van beleid en regelgeving (Verordening, beleidsregels en nadere regels); 



Overgang van Veilig Thuis ZHZ/JB-West naar Samen Veilig 
Midden-Nederland 

oGI-taken: medewerkers van SVMN gaan naar JB-West om afspraken te maken 
(voorbeeld: Jeugdigen waar maatregel in Q1 afloopt kunnen bij JB-West blijven; 

o Er wordt een analyse gemaakt van huidige cliënten groep Zederik en Leerdam 
(schatting circa 60); 

o Er wordt een prognose gemaakt van langdurig lopende trajecten; 

oAfspraken met Raad voor Kinderbescherming; 

oHet huidige SAVE-team Vianen wordt uitgebreid voor Vijfheerenlanden; 

oVeilig Thuis maakt afspraken over overgangsperiode. 



Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) 

• Introductie 

• Organisatie RBL 

• Wat verandert er voor u? 
• Contractering zittende aanbieders 

• Administratieve afhandeling  

• Contactgegevens 

• Inkoop 2020 

• Vragen? 



Organisatie RBL 

Management 

Administratie 
Inkoop & 

Contractmanagement 
Informatiebeheer & 

Advies 

• RBL is ontstaan door een samenwerking tussen gemeenten 
• “Gastgemeente” is gemeente Houten 



Wat verandert er voor u? 

Contractering zittende aanbieders  

• Doorlopende zorg (2018 – 2019) tot uiterlijk 31-12-2019 

• A-specifieke toewijzing (vanuit SOJ) 

• Aanbieders met Jeugdzorg contract in ZHZ voor Leerdam en Zederik 

• Toetreding in RBL  

 

Aanmelden via website  

https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/ 
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Wat verandert er voor u? 

Administratieve afhandeling 
De RBL werkt met het berichtenverkeer (Vecozo). Voor Vijfheerenlanden o.a. 
het toewijzen van zorg/ declaraties per 1 januari 2019. 

 

Dit betekent:  

• Álle berichtgeving over zorg t/m 2018 wordt (blijvend) behandeld door 
de SOJ (koppeling Vecozo tot 1-6-2019 actief) 

• Álle berichtgeving over zorg vanaf 2019 wordt behandeld door de RBL 

• Bij doorlopende zorg ontvangt u begin 2019 301 toewijzingsberichten 
met de nieuwe gemeentecode (=1961) 



Wat verandert er voor u? 
Contactgegevens 
 

Onderstaande contactgegevens zijn van toepassing voor Zederik en Leerdam. Voor 
Vianen geldt dat de RBL via de nu al gebruikelijke contactgegevens bereikbaar is. 
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   Zorg geleverd in ≤ 2018 Zorg te leveren in ≥ 2019 

Administratie SOJ 
• Telefonisch: 078-7702352 
• E-mail: clientadministratie@ 
jeugdzhz.nl 

RBL 
Teun Schoonbeek 
• Telefonisch: 030-6392849  
• E-mail:  
teun.schoonbeek@regiolekstroom.nl  

Inkoop &   
Contractmanagement 

SOJ 
• Telefonisch: 078-7702352 
• E-mail: contact@jeugdzhz.nl 

RBL 
Teun Schoonbeek 
• Telefonisch: 030-6392849  
• E-mail:  
teun.schoonbeek@regiolekstroom.nl  
 

Overige vragen Vijfheerenlanden 
Merel van den Nobelen 
• Telefonisch: 088-5997184 
• E-mail: m.van.den.nobelen@ 
vijfheerenlanden.nl 
 

RBL 
Teun Schoonbeek 
• Telefonisch: 030-6392849  
• E-mail:  
teun.schoonbeek@regiolekstroom.nl  
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Wat verandert er voor u? 
Contactgegevens Zederik en Leerdam 
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  Zorg geleverd in ≤ 2018 Zorg te leveren in ≥ 2019 

Administratie SOJ 
• Telefonisch: 078-7702352 
• E-mail: clientadministratie@ 
jeugdzhz.nl 

RBL 
• Telefonisch: 030-6392170 
• E-mail: administratiejeugdhulp@regiolekstroom.nl 

Inkoop &  
Contractmanagement 

SOJ 
• Telefonisch: 078-7702352 
• E-mail: contact@jeugdzhz.nl 

RBL 
• Telefonisch: 030-6392870 
• E-mail: contractbeheer@regiolekstroom.nl  

Sociaal Team Vianen 
Servicecentrum Sociaal Domein  
• Telefonisch: 0800 - 5016 elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur 
• E-mail: sociaalloket@vijfheerenlanden.nl (voor 2019 sociaalteam@vianen.nl)  
 
Zederik 
Servicecentrum Sociaal Domein 
• Telefonisch: 0800-5016 elke werkdag tussen 09.00 en 12.30 uur 
• E-mail: sociaalloket@vijfheerenlanden.nl (voor 2019 sociaalloket@zederik.nl)  
 
Leerdam 
Servicecentrum Sociaal Domein 
• Telefonisch: 0800-5016 elke werkdag tussen 09.00 en 12.30 uur 
• E-mail: sociaalloket@vijfheerenlanden.nl (voor 2019 sociaalloket@leerdam.nl)  
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Inkoopstrategie 2020  

Een korte doorkijk naar de Inkoop Jeugdhulp 2020 



Vragen? 


