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PROGRAMMA  
Overlegtafel gespecialiseerde Jeugdhulp 
Dinsdag 21 september 2021 |  11.00 – 12.30  uur  
Via MS Teams 

 

Aanwezigen: 
1. Ingrid van Rens, Viggo  
2. Roel de Vogel, Zorggroep Heppie Deejss 
3. Carla van Herten, coöperatie Limburgse Zorgboeren 
4. Marijke Schouten, CJG 
5. Martijn Koopmans Met GGZ 
6. Ingrid van der Heiden, face to face thuisbegeleiding 
7. Milou Derks, Anacare 
8. Steef Pijls, Hoeve de Kaolder 
9. Rachel Paulissen, H&G onderwijs 
10. Truus Gelissen, Koraal 
11. Mariëlle Peters, PGZ 
12. Floor Sonnemans, PSW 
13. John Reijnders, PSW 
14. Ingrid Voglar, CJG 
15. Maud Cox, Grijp het Leven 
16. Angelo van Goethem, ondersteuner MLW 
17. Eef Lommen, inkoper MLO 
18. Oscar Ramos, contractmanager MLW 
19. Gonnie Poell, strategisch beleidsadviseur Jeugd MLW 
 

Afgemeld:  

- Lonneke Heijnders, Mutsaersstichting.  
 

1. Opening en mededelingen 
Gonnie is het eerste half uur afwezig, daarom Angelo vervangend voorzitter.   

2. Eventuele aandachtspunten/wijzigingen naar aanleiding van het verslag van 25-05 en/of 
20-07 [bijlage] 

• Ingrid van der Heijden: er staat een foutieve benaming in de notulen. 

• Rachel: in beide verslagen zijn collega’s aangesloten en niet Rachel zelf.  

• Notulen worden verder op inhoud akkoord bevonden. 
 

3. Aanpassingen coördinatie taak door het CJG: wat is hierover ervaren, wat zijn de 
effecten? 
Angelo: het CJG doet minder coördinatie op sommige trajecten, hoe ervaren de aanbieders 
dat, zijn de effecten merkbaar?  

• Martijn: verwijzingen komen veelal via huisartsen, dus kunnen de vraag niet goed 
beantwoorden.  

• Roel: vraag: wat gaat de route zijn in navolg/nazorgtraject. Niet duidelijk beschreven wat 
de route gaat zijn.  

o Marijke: het dossier wordt op “slaapstand” gezet. Ouders moeten zich wel 
opnieuw melden, maar niet volledige intake aanmelden als het binnen de 
termijndatum van de beschikking is. Gesprek met ouders en aanbieder.  

• Mariëlle: het is een logische afschaling. 

• John: er is onduidelijkheid wat te doen als de indicatie afloopt. Wie heeft dan welke rol? 
Moet aanbieder de ouders daarop attenderen? Algemeen signaal: zijn de nieuwe 
processen duidelijk goed gecommuniceerd?  
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o Marijke: Ouders weten dat de beschikking een einddatum heeft. CJG houdt dat 
niet meer in de gaten als de coördinatie niet meer bij CJG ligt. Einddatum ligt bij 
ouders en aanbieder.  

o John: is dit gecommuniceerd?  
o Ingrid Voglar: er is vanuit de gemeente gecommuniceerd richting de aanbieders.  

• Rachel: aanbieder onderneemt zelf actie en als verlenging nodig is, dan kan dat nu via 
berichtenverkeer. Maar het is belangrijk om op tijd te zijn met je eigen evaluatie.  

• Milou: er wordt bewust afgesproken wie welke rol heeft in het begin. Wordt niet als 
vervelend ervaren. 

• Ingrid Voglar: helder, daarnaast wordt 75/80% van de trajecten wel nog opgevolgd door 
het CJG. 

 
4. Tekorten op de arbeidsmarkt: welke ervaringen zijn hierover, waar kunnen organisaties 

samen optrekken? 
Angelo: zijn er al aanbieders met elkaar in overleg ten aanzien van deze tekorten en wat doen 
jullie hieraan?  

• Ingrid Voglar: bij CJG is dit veelvoorkomend, er is veel verloop van medewerkers, meer 
dan wenselijk en veel vacatures. 

• Rachel: beeld is herkenbaar, minder reactie maar wel geschikte kandidaten gevonden 
gelukkig.  

• Maud: Grijp het Leven is op zoek en kan verschillende vacatures niet invullen. 

• Milou: zeer herkenbaar, vacatures invullen is problematisch. 

• Mariëlle: bieden van stageplekken kan van meerwaarde zijn. Wij ervaren de tekorten 
vooral op regiebehandelaren 

o Rachel: probleem regiebehandelaar problematisch is norm verantwoorde 
werktoedeling. Opleidingsplaatsen financieren, deze zijn binnen midden Limburg 
schaars. 

o Mariëlle: opleidingsplaatsen worden wel goed ingevuld, maar je kunt de potentiële 
behandelaren niet meer volledig aan je binden, er is zoveel vraag naar hen. 

• Ingrid Voglar: hbo-geschoolden wordt het probleem nog niet zo ervaren.  

• Roel: hoe kunnen samenwerken op het gebied van personeel HBO/MBO geschoold? Hoe 
kunnen we die samenwerking daar vormgeven? 

• Ingrid: is het een optie om zelf een pool samen te stellen? 

• Mariëlle: kan er een apart overleg gepland worden waarin aanbieders samenwerken 
hieromtrent? 

Afspraak: Angelo plant een extra overleg in waarin kan worden doorgepraat over het 
personeelstekort. Stuur een mail aan Angelo met naam van de contactpersoon voor 
degene die wil aansluiten. 
 

5. Nieuwe ervaringen als gevolg van corona? 

• Angelo: dit betreft een vast agendapunt sinds de pandemie. Vorige keer zorgelijke 
signalen, hoe is de situatie nu? 

• Ingrid Voglar: CJG ziet geen stijging van aanmeldingen. In de casuïstiek zien we wel een 
toename in de problematiek zelf.  

• Mariëlle: met het openstellen van het onderwijs en meer mogelijkheden in de zomer is de 
ernst van de sociale gevolg beperkter 

• Mariëlle: in de dyslexiezorg zijn veel evaluatiemomenten versoepeld 

• Carla: het duurt even voordat de kinderen goed in beeld zijn in verband met de opstart 
van de scholen. Is er samenwerking tussen gemeenten en onderwijs? De middelen die 
het onderwijs heeft gekregen wordt dat nu ook samen ingezet? 

o Gonnie: er is geen overleg tussen gemeenten en onderwijs hierover. Gonnie gaat 
dit terugleggen binnen MLW en Eef binnen MLO. 

 
6. Stand van zaken verlengingen contracten 

• Oscar: In de loop van de week zien de aanbieders de verlengingsbrief in Negometrix. 

• John: MLW vanaf 2022 geen profielen meer?  
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o Gonnie: Alleen nog bij GGZ-profielen.  
o John: Betekent dit al iets voor de huidige indicatiestelling? Zinvol om dat met 

profielen te doen of liever met PxQ?  
o Oscar: De profielen die een doorlooptijd hebben tot na 2022 blijven op profiel 

lopen. Dit jaar kunnen er nog profielen ingezet worden. Daarna PXQ, staat ook 
verder in de brief uitgelegd. 

• Ingrid van Rens: Waarom op bepaalde producten wel afstappen van profielen en andere 
producten niet?  

o Gonnie: het hybride systeem (mix profiel en PxQ) werkt niet effectief, veel 
onnodige discussie en het wekt voortdurend vragen op. Het gedachtengoed van 
de profielen komt op deze manier niet tot zijn recht. 

 
7. Rondvraag en sluiting 

Ingrid van Rens: planning volgende overlegtafels? > 23 november volgende overlegtafel om 
11:00 uur 
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