
 

                 RBL is een samenwerking van de gemeenten Houten, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein en Vijfheerenlanden 

Verslag digitale overlegtafel jeugd 
 
 
Datum:  14-10-2021 
Tijd: 10:00 – 11.00  
Locatie: Online via MS Teams  
 

Aanwezig: 95 personen 
 

 
1. Opening 
 
Eric van Eijk opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit is de tweede overlegtafel van dit 
jaar. Eric van Eijk, teammanager van RBL, is de voorzitter vandaag. Deze overlegtafel staat in 
teken van addendum 2022. De nieuwe ontwikkeling die deze week bekend is geworden over de 
OVA-index wordt zo besproken. 

 
2. Vaststellen agenda  
 
Eric van Eijk vraagt of er opmerkingen zijn op de agenda. 
Wim van Wijk wil graag bij mededelingen een update over de planning van de inkoopprocedure. 
 

3. Mededelingen 
 
Tibor Korozsi deelt mee dat de colleges gisteren akkoord op de inkoopstrategie jeugd hebben 
gegeven. Morgen, vrijdag 15 oktober, wordt iedereen op de hoogte gebracht per mail. Op de 
website komt een filmpje over de inkoopstrategie.  
 
Mariëlle Eijkman (deelprojectleider inkoop jeugd) voegt daar aan toe, dat in de mail ook staat dat 
er vragenuurtjes komen, zodat iedereen zich de inkoop eigen kan maken.  
 

4. Verslag van 10 juni 2021 
 

Gerard Gerbranda (Dokter Bosman) deelt mee dat hij de nieuwe contractmanager voor Dokter 
Bosman is.  
 
Tibor Korozsi geeft aan dat tijdens de vorige overlegtafel is besproken dat er een afspraak komt 
om iets aan de administratieve lastenverlichting te doen. De uitnodiging daarvoor is nog niet 
gestuurd, maar de afspraak staat nog open. Tibor Korozsi geeft aan om deze afspraak toe te 
willen spitsen naar de nieuwe inkoop.  
 
Wim van Wijk vraagt of het verslag alleen op website komt, want dan is het wel prettig om een 
bericht te ontvangen wanneer het verslag op de website staat. 
 
Eric van Eijk geeft aan dat er een melding zal komen als het verslag op de website staat. 
 
Wim van Wijk geeft aan dat het verslag van de vorige keer nog met elkaar moeten worden 
vastgesteld, aangezien de afspraak is dat dit altijd in de overlegtafel daarna gebeurd. 
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Matthijs Fletterman (Driestroom) kon vorige overlegtafel niet aanwezig zijn, maar Driestroom wil 
graag meedenken over de administratieve lastenverlichting.  
 
Yvonne Kok vraagt of ze het goed begrijpt dat de afspraken over de administratieve 
lastenverlichting pas worden gemaakt voor de inkoop 2022 en dat er over de laatste jaren geen 
compensatie plaatsvindt.  
 
Tibor Korozsi antwoordt dat de lastenverlichting is gecompenseerd met OVA-indexatie. 
 
Wim van Wijk geeft aan dat ze de laatste jaren 5% minder zijn geïndexeerd en dat dit op langere 
termijn op achterstand komt. 
 
Tibor Korozsi geeft aan dat de winst op administratieve lastenverlichting momenteel vooral gericht 
moet zijn op de nieuwe inkoop. 
 
Wim van Wijk ziet graag de opbrengst in het nieuwe contract en verzoekt om de actielijst 
administratieve lastenverlichting die door Pim Mocking is opgesteld niet te laten lopen. 
 
Tibor Korozsi reageert dat hij die actielijst van Pim Mocking als guideline in het overleg over de 
administratieve lastenverlichting wil gebruiken. 
 
Henriette van de Kieft (Elios) heeft zich tijdens de vorige overlegtafel wel aangemeld om mee te 
denken over de administratieve lastenverlichting, dit staat echter niet in het verslag. 
 
Tibor Korozsi reageert dat ze op de lijst wordt gezet. 
 
Eric van Eijk vat samen dat er nog een bijeenkomst komt over de administratieve lastenverlichting, 
de verslagen komen op de website en iedereen ontvangt een mail als het verslag er op staat. 
Eric van Eijk stelt het verslag van 10 juni 2021 vast.  
 
 

5. Addendum 2022 
 
Eric van Eijk geeft aan dat het addendum op 30 september is verstuurd naar de aanbieders en dat 
deze nu wordt besproken. De aanpassing van de OVA-index naar 3,87% heeft hij pas afgelopen 
dinsdagavond gehoord. Concreet betekent dit dat de indexering van 0,49% in het addendum moet 
worden aangepast naar 2,64%. We houden ons aan de afspraak om de OVA-index te volgen. Het 
is voor ons echter ook vers van de pers en Eric van Eijk geeft aan dat hij ook nog terug wil naar 
zijn achterban om uit te leggen wat dit betekent. Het heeft effect op de begroting van de gemeente 
en Eric van Eijk wil de reacties ophalen voor er een definitief document naar de aanbieders 
toegaat. 
 
Eric Passchier geeft aan dat hij uitkomt op 2,66 %. Hij stelt dat de status van de toelichting die Eric 
geeft, feitelijk nog niks is. Hij wil weten of de colleges eerst goedkeuring moeten geven voor het 
addendum en of er nog een kans is dat het niet doorgaat. 
 
Eric van Eijk reageert dat de afspraak is gemaakt, ook met de colleges, om de indexering van de 
OVA te volgen, maar dat hij wel eerst de gemeenten wil informeren. Ze moeten op de hoogte zijn 
van deze verandering. Hij gaat ervan uit dat het doorgaat, maar hij moet zijn opdrachtgevers 
informeren.  
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Henri Gritter reageert dat het ook iets met de begroting van de zorgaanbieders doet, onze kosten 
zijn hoger. Afspraak is afspraak en Henri Gritter geeft aan dat hij ervan uitgaat dat het goedkomt. 
 

Mariëlle Vosman (Diakonessenhuis) geeft aan dat zij binnen het ziekenhuis al langer wisten dat er 
een wijziging aankwam, omdat ze hierover met zorgverzekeraars in gesprek zijn i.v.m. 
compenseren van de CAO. Zij begrijpt dat opdrachtgevers op de hoogte moeten zijn en 
goedkeuring moet geven, maar zij verwacht dat iedereen wordt gecompenseerd door het Rijk. 
 
Wim van Wijk geeft een aanvulling op de vorige sprekers dat de colleges in het eerdere proces zijn 
betrokken, dus hij neemt aan dat het nu voor minder discussie zorgt. 
Hij vraagt hoe de formele vaststelling nu gaat en zijn voorkeur is om het administratief af te 
wikkelen i.p.v. weer een overlegtafel. Hij komt trouwens uit op 2,57. 
 
Wim van Wijk maakt een opmerking over de looptijd van deelovereenkomst. Het betreft de 
paragraaf “Einde overeenkomst”. Hij wil weten waarom er nu voor gekozen is om een expliciete 
einddatum in de deelovereenkomst op te nemen en of dit juridisch juist is geformuleerd 
 
Hans Conde y Nieto reageert dat de ingang van de nieuwe contracten inkoop 1-1-2023 zijn. 
Tijdens de vorige overlegtafel hebben we afgesproken het addendum met jaar te verlengen tot 31-
12-2022. De datum is opgenomen, zodat iedereen weet wat de einddatum van het addendum is. 
 
Wim van Wijk reageert dat hij graag wil weten waarom er een einddatum in staat, omdat dit eerder 
niet het geval was. 
 
Eric van Eijk reageert dat hij deze vraag voorlegt aan de jurist. 
 
Eric van Eijk stelt voor als administratieve afhandeling dat hij binnen 2 weken laat weten wat hij bij 
de achterban heeft opgehaald en dat hij een nieuwe versie van het addendum 2022 toe stuurt. 
 
Wim van Wijk: in dit overleg kunnen we impliciet een akkoord geven als indexering klopt. 
 
Nicolle Esser (Reinaerde) wil weten of de mailwisseling die zij met de RBL heeft gehad i.v.m. OVA 
veranderingen of die over 2022 gaat. 
 
Eric van Eijk reageert dat die mail inderdaad voor 2022 geldt, maar dat de reactie van de RBL op 
deze mail achterhaald is door de tussentijdse ophoging van de OVA.  
 
Irma (Je Eigen Keuze) vraagt zich af of het addendum geldt voor alle zorgaanbieders ook als je 
niet aan de aanbesteding mee doet. We hebben wel een contract, maar niet via aanbesteding, wij 
contracteren op uurbasis. 
 
Hans Conde y Nieto reageert dat het gaat om gecontracteerde partijen. Als er een contract is met 
RBL dan worden die tarieven geïndexeerd conform wat net is gezegd. 
 
Gerard Gerbranda vraagt of hij het goed heeft begrepen dat het gaat om het addendum voor 2022, 
met daarin het besluit voor indexatie. In 2022 de inkoopronde start en er in 2023 een nieuw 
contract komt. 
 
Eric van Eijk beantwoordt dat Gerard Gerbranda dit goed heeft begrepen.  
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Eric van Eijk geeft aan dat het addendum niet getekend hoeft te worden Er wordt akkoord geven 
via dit overleg. De oorsprong is het al getekende contract van de deelovereenkomst. Een 
getekende brief vanuit RBL is voldoende. 
 
Richard Kummeling (Pluryn) wil weten waarom het wat betreft de Inkoop, het niet meer gaat over 1 
juli 2022, maar dat het verschoven lijkt te zijn naar eind 2021.  
 
Tibor Korozsi reageert dat er langer de tijd nodig is voor inkoop jeugd.  
 
Henri Gritter geeft aan dat hij net de discussie over administratieve lastenverlichting heeft gemist. 
In verleden is afgesproken dat er maar een paar mensen zich daarmee zouden bemoeien. Nu 
hebben zich weer heel veel aanbieders aangemeld. Wordt het niet te groot en kost het niet te veel 
tijd? 
 
Tibor Korozsi reageert dat hij het er mee eens is dat het niet te groot moet worden en dat hij 
concreet een aantal punten wil bespreken. Welke punten, komt hij nog op terug. Hij snapt het 
appèl dat het niet een te grote groep moet zijn. 
 
Wim van Wijk geeft aan dat er is afgesproken om de quick-wins van Pim Mocking als 
startpunt/leidraad te gebruiken.  
 
Germa Touw (Fivoor) geeft aan dat het misschien goed is om te kijken of er en afvaardiging van 
een evenwichtige afspiegeling van zorgaanbieders komt, zodat ook de kleine zorgaanbieders zijn 
vertegenwoordigd. 
 
Ellen van Anraad (Centrum Vela) vraagt zich af of er al gedacht wordt aan administratieve lasten 
voor 2023 en of regio Lekstroom hierbij aansluiten bij Zuidoost Utrecht? Want de werkwijze van 
Zuidoost Utrecht heeft naar haar mening niet geleid tot lastenverlichting. 
 
Tibor Korozsi reageert dat het doel is dat de administratieve last omlaag gaat. We pakken de 
actielijst als leidraad/guideline richting nieuwe contracten. Zuidoost Utrecht is daarbij niet relevant, 
het gaat om Regio Lekstroom. 
 
Ellen van Anraad geeft aan dat het voor een kleine praktijk als die van hen een grote last is om te 
participeren en mee te denken. We willen het wel, maar niet als dat behandeltijd voor patiënten 
kost. Grote aanbieders hebben daar veel meer tijd voor. 
 
Eric van Eijk wil de overlegtafel afronden. Eric van Eijk geeft aan dat hij met de nieuwe informatie 
over de OVA-index terug moet naar zijn achterban. Hij komt binnen 2 weken met een nieuw 
addendum met aangepaste indexering.  
Mocht er onverhoopt een kink in de kabel komen dan laat hij dat weten, maar hij gaat er niet 
vanuit. 
 
Eric van Eijk vraagt akkoord op dit addendum met daarbij de afspraken rondom de nieuwe 
indexering. 
Er zijn geen bezwaren.  

   

6. Rondvraag en Sluiting 
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Irma (Je Eigen Keuze) sluit zich aan bij het verzoek van Ellen van Anraad om te kijken hoe kleine 
partijen kunnen deelnemen aan het traject van administratieve lastenverlichting. 
 
Wim van Wijk geeft aan dat er vorige keer is gesproken over fysiek bij elkaar komen. Hij zou graag 
weer fysiek willen afspreken, want dat bevordert het partnership. Liever fysiek of deels fysiek en 
deels online. 
 
Eric van Eijk reageert dat daarover wordt nagedacht. We denken aan een hybride vorm, omdat er 
ook aanbieders zijn die wel digitaal willen. Het ligt ook aan de onderwerpen, maar we nemen het 
verzoek mee. 
 
Henri Gritter reageert dat een hybride vorm handig en efficiënt is ook voor kleine partijen. 
 
Eric van Eijk rondt af en bedankt iedereen voor het constructieve overleg. 
We komen binnen 2 weken terug met addendum en in het najaar volgt een bijeenkomst over de 
administratieve lastenverlichting. De uitnodiging komt via Tibor Korozsi. Morgen, vrijdag 15 
oktober, komt er meer informatie over de inkoopprocedure.  
 

 
De volgende zorgaanbieders denken graag mee over administratieve lastenverlichting: 

- Wim van Wijk, Timon 

- Richard Kummeling, Pluryn 

- Henri Gritter (Yvonne Kok), Youké 

- Gertjan Pater, Leger des Heils 

- Marieke Schonenberg, Opvoedpoli 

- Rene Grim, Yes We Can Clinics 

- Reina Bakker- de Groot, ASVZ 

- Dirma, BijDirma 

- Birgit van Vlier, Altrecht 

- Nicole Esser, Reinaerde  

- Elke Westermann, De Eigen Kracht Centrale  

- Margriet, OPPH  

- Lidewij Zwart, Stichting Nedereind  

- De Waag 

- Matthijs Fletterman (Driestroom) 

- Henriette van de Kieft (Elios) 

- Germa Touw (Fivoor)  

- Monique Damen (Atlas Jeudhulp), Damen@venturiongroep 

- Jess GGZ, jessica@jessggz.nl  

- Uppp 

- Mariëlle Vosman, Diakonessenhuis  

- Judith Horst, Kommak  

- Inge Lausberg, Punt Autisme, info@puntautisme.nl  

- Dafne Rademakers, Herstel op Poten Punt, info@hersteloppoten.nl  

- Trudy Mijnheer, Bijzondere Zorg Midden Nederland, info@bzmn.nl en w.debruin@bzmn.nl  

- Esther Verwimp, Praktijk de Pleisterplek, esther@praktijkdepleisterplek.nl  

- Margriet, OPPH  

- Praktijk voor kind en Ouder: Anite Vergeer-Langeslag (per mail aanmelding)  
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