
 

 

 

 

 

 
 Digitale overlegtafel Jeugd  
Datum:  14-11-2022 

Tijd:  13.00 -13.30 
 

1. Opening 
Eric van Eijk, teammanager Regionale Backoffice Lekstroom, is voorzitter van de overlegtafel. 
 

2. Mededelingen 

• Tijdens de overlegtafel worden er geen vragen beantwoord ten aanzien van de 
Inkoopprojecten. Op Inkooptrajecten (houten.nl) kunt u vinden hoe en waar u uw reactie 
over de inkoop kunt geven. De overlegtafel gaat over het huidige contract Jeugd.  

• Will Hessels is interim contractmanager bij regio Lekstroom, die tijdelijk de plaats van Hans 
Conde Y Nieto vervult. Will is voor 3 dagen per week beschikbaar. Vacature van Hans Conde 
Y Nieto wordt uitgezet om hiervoor zo snel mogelijk een vast persoon op deze functie te 
hebben.   

• Voor jeugd is Naomi Janssen, contractmanager Jeugd, het 1ste aanspreekpunt. 
naomi.janssen@regiolekstroom.nl . 

• Geen mededelingen van de zorgaanbieders 
 

3. Indexatie 2023 
Indexatie 2023 is conform de OVA afspraken inclusief de correctie van 2022 vastgesteld op 5,29%.  
Geen opmerkingen en vragen van de zorgaanbieders.  

 

4. Verlenging deelovereenkomst huidig contract Jeugdhulp voor alle productgroepen.  
Overgangsregeling is op basis van een jaar ( met uitzonderingen van Dyslexie en de inzet van 
kinderartsen waarbij de overgangsregeling 2 jaar is). Voor gezinsvormen neemt regio Lekstroom 
meer de tijd om uit te werken en zal in het najaar 2023 worden vastgesteld.  
 
Matthijs Letterman (Driestroom) geeft aan liefst zo snel mogelijk, voor de gezinsgerichte 
verblijfsvormen, een overgangsregeling te willen vastleggen. Punt wordt meegenomen door Eric 
(voorzitter).  
 
Eric Passchier (Bij Dirma) stelt een vraag over overlapping van het oude en het nieuwe contract.  
Eric van Eijk (voorzitter): Per 1 juli gaan zoals het er nu uitziet de nieuwe contracten voor de 
verschillende segmenten Jeugd in. Indien een aanbieder zich hiervoor inschrijft en ook wordt 
gegund heeft de aanbieder een nieuw contract. Op het moment dat het nieuwe contract ingaat 
geldt voor het oude contract een overgangsregeling van een jaar. Ofwel binnen een jaar wordt er 
een oplossing gevonden voor de client hetzij dat de zorg afloopt of dat er een omzetting zal 
komen van het oude product naar een nieuw product van het nieuwe contract.  
 
Gerard Gerbranda (Dokter Bosman) : wat nu als het alsnog niet mogelijk blijkt te zijn om vanaf 1 
juli een contract in te laten gaan. Geldt dan voor iedereen een contract t/m 31 december 2023? 
Eric van Eijk (voorzitter) : Huidige contract wordt voor iedere reeds gecontracteerde 
zorgaanbieder met 1 jaar verlengd, zie passage b Addendum.  

 

https://www.houten.nl/regionale-backoffice-lekstroom/inkooptrajecten
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Henriette van der Kieft (Eleos): Is het zo dat Lekstroom altijd in gesprek gaan met de partijen die 
niet worden gegund voor de aanbesteding om te bekijken hoe de zorg toch voortgezet kan 
worden?   
Eric van Eijk (voorzitter) : Bij partijen die niet gecontracteerd worden voor het nieuwe contract 
loopt het contract af als er geen cliënten meer in zorg zijn of er volgt een overgangsjaar van 1 jaar. 
Lekstroom neemt 1 overgangsjaar om de cliënten over te kunnen dragen, maar er wordt verwacht 
dat dit eerder dan 1 jaar is geregeld. Hierbij zijn natuurlijk de uitzonderingen benoemd in het 
Addendum (2.d. en 2.e.)    
 
Gerard Gerbranda (Dokter Bosman): Wat te doen met de cliënten waarvan het niet wenselijk is, 
vanwege de caseload, om deze client over te dragen naar een andere zorgaanbieder. Is voor deze 
cliënten de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening af te sluiten?  
Eric van Eijk (voorzitter ): De mogelijkheden die er zijn is dat of de zorg afloopt of dat de zorg 
wordt overgedragen naar een gecontracteerde zorgaanbieder (met een nieuw contract). Er kan 
nu niks worden gezegd over de mogelijkheid van het afsluiten van een maatwerkvoorziening van 
cliënten.  
 
Procedure addendum: 
Zorgaanbieders hebben t/m 21 november 2022 de mogelijkheid om een reactie te geven op het 
addendum. Reacties kunnen worden gegeven via contractbeheer@regiolekstroom.nl Na deze 
datum wordt het addendum ondertekend en opgestuurd.  

 
 

5. Rondvraag  
Geen vragen 

 

6. Afsluiting 
Eric van Eijk bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng tijdens de overlegtafel en 
sluit de vergadering.  
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