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Verslag digitale overlegtafel Jeugd 
 
Datum:  24-05-2022 
Tijd: 14:00  – 15.00  
Locatie: Online via MS Teams  
 

Aanwezig  72 personen 
 

 
1. Opening 
 
Eric van Eijk, teammanager van RBL, heet iedereen welkom. Eric is vandaag voorzitter en opent 
de vergadering. We komen onze afspraak na om 2 keer per jaar een overlegtafel te organiseren. 
Deze keer hebben we een korte agenda.  
 
Eric van Eijk geeft aan dat deze overlegtafel gaat over de huidige contracten. Tijdens de 
overlegtafel gaan we het niet over de inkoop hebben. Vragen over de inkoop kunnen via het 
mailadres gesteld worden, lizette.de.corte@regiolekstroom.nl of u kunt de informatie opzoeken op 
de website, Inkooptrajecten (houten.nl) 
 
 

2. Mededelingen 
 
Eric van Eijk deelt mee dat er een verslag wordt gemaakt. Dit verslag ontvangt u vrij snel na het 
overleg. 
 
Verder zijn er geen mededelingen. 
 
 

3. Verlenging deelovereenkomst huidig contract Jeugdhulp productgroepen 
Begeleiding Groep & Vervoer 
 

Eric van Eijk geeft aan dat tijdens de voorjaarsoverlegtafel altijd wordt voorgelegd of we een 
addendum willen gaan opstellen. Voor de producten ‘Begeleiding Groep’ en Vervoer’ is er een 
addendum nodig. Dit heeft te maken met het segment onderwijstijd waarvoor nog een 
aanbesteding gaat lopen in 2023. Er is daarom een verlenging van deze producten nodig. 
Eric van Eijk is benieuwd hier nog vragen of opmerkingen over zijn. 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
Eric van Eijk vraagt akkoord om voor deze producten een addendum op te stellen, dat we dan in 
het najaar gaan vaststellen. 
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Eric van Eijk vraagt of er bezwaren zijn. De planning is dat het addendum in september naar jullie 
wordt gestuurd. Tijdens het najaarsoverleg in oktober of november wordt het addendum 
besproken. In dit addendum worden de tarieven vastgesteld conform de vaste werkwijze1. 
 
Er zijn geen bezwaren. 
 
Michiel Hart (Humanitas DMH) vraagt welke producten het addendum afdekt? 
 
Eric van Eijk antwoordt dat het gaat om de producten ‘Begeleiding Groep’ en Vervoer’ die in relatie 
staan tot het segment onderwijstijd. 
 
 

4. Rondvraag  
 
Eric van Eijk informeert of er vragen zijn. 
 
Marco den Hartog (BeActive) geeft aan dat zij gecontracteerd zijn voor wonen en hij wil weten of 
dat hier geen betrekking op heeft.  
 
Eric van Eijk reageert dat dat niet onder het addendum valt, daarvoor loopt nu een traject voor het 
segment Gezinsvormen. 
 
Wil Roozendal (Coöperatie Boer en Zorg) vraagt of ook de tarieven dan opnieuw worden bekeken. 
 
Eric van Eijk geeft aan dat de tarieven via de OVA index worden geïndexeerd, T-1, zoals in het 
huidige contract staat. We wachten nog even af wat de OVA wordt, maar die volgen wij. 
 
Ron van Doorn (Boba) vraagt of er ook een zorgmarkt voor Jeugd komt. 
 
Hans Conde y Nieto vindt dit een goed idee en zal dit meenemen richting de gemeenten. 

 
 
5.  Sluiting 
 
Eric van Eijk dankt iedereen voor de korte, maar krachtige bijeenkomst. Wij kunnen door met het 
opstellen van het addendum, dat wij u na de zomer toesturen.  
 
 
 

 
1 In 2019 is aan de 3e overlegtafel van 19 november overeengekomen vanaf 2021 de NZA-werkwijze op basis van de 

Ova index te hanteren. Dit conform de indexeringsprincipes zoals gepubliceerd door de NZA. De tarieven voor jaar t zijn 
gebaseerd op het door de Minister van VWS voor dat jaar aangegeven indexatiepercentage Overheidsbijdrage in de 
arbeidskostenontwikkeling (Ova). Deze aanpassing bestaat uit:  

o Een structurele doorwerking in jaar t van de uit het definitieve Ova-indexcijfer blijkende verschil tussen de voor- 
en eindcalculatie van jaar t-1;  

o Een 100% voorcalculatie van het voorlopige Ova-indexcijfer voor het jaar t; 

o De voor- en eindcalculatie van het Ministerie van VWS worden door de NZA in de beleidsregelwaarden 
verwerkt als voorlopige respectievelijk definitieve index.  


