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datum:
27-3-2016

voorzitter:
Nico Kersten

verslaglegger:
Amber Loth

tijd van:
16.00 tot 18.00

locatie:
Gemeentehuis
Houten

goedgekeurd op:

Aanwezig:

Nico Kersten (inkoop Lekstroom), Hanneke Knijf (inkoop Lekstroom), Minke
v/d Zande (jurist Lekstroom), Christie Mullie (accounthouder RBL), Ellen
van Maanen (accounthouder RBL), Laura Kamphaus (beleidsmedewerker
Ijsselstein), Nienke Meeder (Youké -vervangster Henri Gritter), Erwin van
Schaik (Reinaerde -vervanger Jacques Visser), Lilith Vermeulen (Dokter
Bosman), Angenieta van Giessen (De Rading), Harry Eleveld (Stichting
Nedereind), Hans Attema (Altrecht), Harry Nieuwlaar (Intermetzo vervanger Mariska van der Vegt – Zwambag), Milly van Rooden (Lijn 5),
Theo Hettema (Leger des Heils –vervanger Yvonne Meijer), Irma van der
Heuvel (programmamanager wonen/zorg)

Afwezig:

Bert van ’T Veer (Timon)

Agenda
1. Welkom

Besproken
Actie door
Nico opent de vergadering. Hierna volgt een korte voorstelronde door alle aanwezigen van de
fysieke overlegtafel.
Er zijn geen mededelingen vanuit de
zorgaanbieders.

2. Mededelingen
 Beperken
maatwerkafspraken

3. GGZ 2018

Nico zegt opgaande bewegingen te zien m.b.t.
maatwerkovereenkomsten voor specifieke zorg,
buiten de deelovereenkomst. Nogmaals
benadrukt Nico dat er alleen maatwerkafspraken
kunnen worden gemaakt als het gaat om
vernieuwende of gespecialiseerde zorg. Het is
niet de bedoeling om opnieuw een
onderhandeling te starten rondom de tarieven.
Christie geeft aan bezig te zijn met nieuwe
ontwikkelingen rondom jGGZ. Per 1 januari 2018
worden de DBC’s en trajectprijzen in de jGGZ
landelijk afgeschaft, en wordt er over gegaan op
tarieven per minuut. Vanuit het programma is ISD
(Informatievoorziening Sociaal Domein, hierin
werken VNG en brancheorganisaties van
aanbieders samen) standaard ontwikkeld voor de
tariefsopbouw. Zij zullen ook met adviestarieven
komen. Deze landelijke tarieven per uur liggen
hoger dan de huidige tarieven in Lekstroom, met
name voor de specialistische jGGZ en verblijf
GGZ.
Hans (Altrecht) wil graag in gesprek gaan met
andere jGGZ aanbieders voor 2018. Hij vertelt dat
er bepaalde zorg in bepaalde regio’s zal afnemen,
omdat zorg niet geleverd kan worden.
Nico vertelt dat in mei een bijeenkomst met jGGZ

De Lekstroom zal het
manifest van de jGGZ
op de site van
aanbestedingen
plaatsen. Dit punt
wordt geagendeerd
voor de eerst
volgende fysieke
overlegtafel.

aanbieders op de planning staat. De
zorgaanbieders geven aan dat het verstandig kan
zijn om vooraf een uitvraag te doen.
Christie vertelt dat de JGGZ een manifest heeft
opgesteld, waarin zij aangeven dat zij ook goed
ingezet kunnen worden bij jeugd- en opvoedhulp.
Dit manifest zal op de site van aanbestedingen
worden geplaatst.

4. Tarievenonderzoek 2018
J&O/KmB

5. Wachtlijsten

Onderstaand de partijen die mee kunnen denken
bij de bijeenkomst met JGGZ aanbieder;
- Eline van Boxtel (gemeente Nieuwegein)
- Beleidsmedewerkers (AOJ)
- Ervaringsdeskundigen (zorgaanbieders)
Nico gaat kort in op het verloop van het
tarievenonderzoek van Hordijk & Hordijk. Helaas
is dit onderzoek niet van de grond gekomen.
Zorgaanbieders gaven aan dat de methode van
dit onderzoek niet haalbaar was voor hun
organisatie.

De Lekstroom gaat
het totaal rapport van
het
tarievenonderzoek
Utrecht – West op de
site van
aanbestedingen
Theo (Leger des Heils) vraagt naar de status van plaatsen. Dit punt
wordt geagendeerd
het tarievenonderzoek van FoodValley. Ellen
voor de eerst
geeft aan dat er een afspraak staat gepland met
volgende fysieke
FoodValley op 13 april.
overlegtafel. Tevens
Christie vertelt dat Utrecht-West met een gedegen doet De Lekstroom
een terugkoppeling
tarievenonderzoek is gekomen. Wellicht kan dit
van het gesprek met
onderzoek ook gebruikt worden voor regio
FoodValley.
Lekstroom. Zorgaanbieders geven aan graag
beide onderzoeken te beoordelen.
Milly (Lijn5) gaat
Nico zegt signalen op te vangen vanuit het
Sociaal Team Houten/Nieuwegein en SAVE m.b.t. contact opnemen met
Tanno Klijn (SAVE).
wachtlijsten voor de crisisopvang. Hij vindt dit
onacceptabel. Christie geeft aan dat zij heeft
gemerkt dat er wel crisisopvang is voor cliënten,
zodra zij zelf contact opneemt met de
zorgaanbieders. Dit is niet de bedoeling.
Zorgaanbieders Youké en Lijn5 herkennen zich
hier niet in. Milly (Lijn5) gaat contact opnemen
met Tanno Klijn (SAVE). Zij vertelt dat de
wachttijd toeneemt voor ambulant, maar niet voor
bedden.
Angenieta (De Rading) zegt alternatieve zorg aan
te bieden bij wachttijden. Eerst bij eigen
organisatie en bij voorkeur verwijzer anders.
Hans (Altrecht) geeft aan dat zij een lichte stijging
van gemiddelde wachttijd hebben en dat het
afschalen naar lokale veld een punt van aandacht
is. Er moet volgens Hans op casusniveau in

gesprek gegaan worden met de sociale teams.
Belangrijk om te weten wat er in het veld gebeurd
en wat de wachttijden zijn van elkaar.
Zorgaanbieders geven aan dat zij merken dat er
weinig tijd/ruimte is vanuit de sociale teams. Dit
probleem zou zich voor doen in meerdere regio’s.
Besluit: De Lekstroom verwacht vanaf heden
dat inkoop/accounthouders hetzelfde
antwoord krijgen als sociale teams m.b.t.
opvang voor crisisgevallen.
Nico vraagt zorgaanbieders of de wachtlijsten toe
nemen of de wachttijden?

6. Ervaringen zorgaanbieders
met regio Lekstroom en
ervaringen van de RBL

Milly (Lijn5) zegt dat dit niet geldt voor bedden,
maar wel voor ambulant. Hans (Altrecht) geeft
aan dat bij hun de gemiddelde tijd toeneemt en de
capaciteit afneemt.
Dit agendapunt komt
Harry (Nedereind) geeft aan constant te moeten
terug op de agenda
wachten op een beschikking bij de regionale
backoffice. De ervaring is dat zij na 70 dagen nog van deze overlegtafel.
geen jw301 bericht ontvangen dit terwijl er wel
een toezegging is gedaan.
Nienke (Youké) vertelt goede ervaring te hebben
als eigen administratie om tafel gaat zitten met de
administratie van de Regionale Backoffice
Lekstroom. Wellicht kan dit voor andere
zorgaanbieders ook verhelderd zijn.
Nico geeft aan dat het signaal vanuit de
zorgaanbieders helder is.
Hans (Altrecht) geeft aan dat het fijn zou zijn als
het ST en hulpverleners Altrecht elkaar beter
gaan begrijpen. Soms worden zij gestopt in hun
activiteit door het ST. Zij proberen meer in overleg
te gaan met elkaar.
Een deel van de slechtere ervaringen zit ook in
het feit, dat de ST van de verschillende
gemeenten ook verschillende werkwijzen hebben.
Theo (Leger des Heils) zegt positieve ervaringen
te hebben met de regionale backoffice Lekstroom.

7. Scheiden wonen en zorg

Het zit nog erg in de fase van hoe doen wij dit met
elkaar.
De Lekstroom plaatst
Irma van de Heuvel geeft een presentatie over
de presentatie van
scheiden wonen en zorg.
Irma van den Heuvel
over scheiden wonen
en zorg op de site
van aanbestedingen.

8. Rondvraag

-

Irma zal contact
opnemen met
Angenieta (De
Rading).
-

