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Verslag van de vergadering van de Fysieke Overlegtafel Jeugd Helmond en Peelgemeenten 

 

Datum: 22 maart 2017 

Tijd: 9.00-11.00 uur 

Locatie: Boscotondo, commissiekamer B 

 

Aanwezig: dhr. Wido Bijlmakers (Helmond, voorzitter), dhr. Hans van de Moosdijk (Het 

Levensatelier), mw. Marian van Engelenburg (Savant-Zorg), dhr. Jasper Ragetlie (LEVgroep), dhr. 

Hans Dittner (Wmo-raden), dhr. Wim van Hest (Wmo-raden), mw. Annemieke Gijsbers (Topaze), dhr. 

Robert Arts (GGZ Oost Brabant), mw. Esther van Melis (BJ), mw. Veronique Zeeman (Combinatie 

Jeugdzorg), dhr. Chris Janssen (ORO), dhr. Henri Reniers (Reinier van Arkel, Herlaarhof), Mw. Trudy 

van der Wielen, mw. Moniek Veldhoven en dhr. Hielke van Elburg (Peelgemeenten), mw. Ine van de 

Ven (Helmond) 

Afwezig met kennisgeving: mw. Miranda Sparidaens (Idris), Twan Denissen (Action Kids) 

 

1. Opening en welkom 
Dhr. Robert Arts vervangt Mirjam van den Nieuwenhuijzen (GGZ Oost Brabant). 

 

2. Mededelingen 

 Voorstelrondje:  
Er wordt een voorstelrondje gedaan. 

 Analyse zorgconsumptie 2016 vanuit de administratie is nog niet beschikbaar 
Dit is vorige vergadering toegezegd. We zijn nog bezig met afwikkeling 2016, inclusief 
de splitsing van Helmond en de Peelgemeenten. Dit wordt volgende vergadering 
geagendeerd. 

 Facturatie met Peelgemeenten  
Topaze heeft probleem met facturatie met Peelgemeenten. Probleem wordt herkend 
door andere aanbieders. Peelgemeenten hebben sinds ca 3 weken alles op orde, 
gaat nu alleen nog om ‘oudere’ facturen. Probleem zit niet alleen bij Peelgemeenten 
maar ook aanbieders gebruiken foute codes. Als er veel niet in orde is kan een 
afspraak waarbij financieel administratieve mensen bij elkaar gaan zitten helpen. 
Verder graag gebruik maken van het volgende e-mailadres voor meldingen: 
info@peelgemeenten.nl. 
 

3. Notulen FOT Jeugd 24 januari 2017 
Ad pag. 1: Jeugd en Gezinswerkers: 23 maart ligt er een voorstel voor de toekomst van 
Jeugd- en Gezinswerkers in Peelgemeenten ter besluitvorming in de adviescommissie. 
Daarna volgt terugkoppeling naar moederorganisaties.    
Ad pag. 2: Dhr. Van Hest geeft aan dat hij te weinig in de notulen terugvindt over de 
transformatie. Bij de gecombineerde overlegtafel is afgesproken dat transformatie bij de FOT 
besproken zou kunnen worden volgens de wethouders. PDC is slechts een sturingsmiddel, 
goede inkoopcontracten zijn het begin van de transformatie. De visie zou vooraf uitgewerkt 
moeten zijn, een visieconferentie zou de manier zijn om te komen tot een gedragen visie. 
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Mw. Gijsbers geeft aan dat de visie moet gaan over de verbinding nulde lijn – eerste lijn en 
eerste lijn – tweede lijn. Mw. Zeeman ziet aantal crisisgevallen toenemen. Het terugdringen 
van de specialistische hulp is wat moet gebeuren en dat moet regionaal opgepakt worden. In 
Eindhoven worden nu nieuwe partners gecontracteerd om aan de vraag te kunnen voldoen.  
Binnen de inkoopteams van Helmond en de Peelgemeenten is hiervoor geen tijd,  omdat er 
op dit moment andere zaken prioriteit hebben (nieuwe PDC) en er ligt al een visie op de 
transformatie. Bovendien is het op de eerste plaats een lokale verantwoordelijkheid, omdat 
hier de toegang is belegd en ook de nulde en eerste lijn lokaal georganiseerd zijn. 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de opbouw van de gebiedsteams op het sociaal 
domein en het actualiseren van de lokale beleidsplannen.  
Enkele jeugdzorgaanbieders geven aan dat zij ook het initiatief kunnen nemen voor het 
organiseren van een visieconferentie. Er ligt een visie maar er is behoefte aan concretisering. 
De visieconferentie zou in hun ogen de start moeten zijn van een continu proces.  
Deels zal die visie ook aan de orde komen bij het opstellen van de Producten Diensten 
Catalogus, waarvoor 31 maart een heidag is. 
Dhr. Van Hest, mw. Gijsbers, mw. Van Engelenburg en mw. Zeeman spreken af dat zij 
namens de zorgaanbieders en Wmo-raden een concrete opzet voor een visieconferentie 
maken en deze adresseren aan de wethouders van Helmond en Peelgemeenten, naar 
stuurgroep 21 voor de jeugd of naar elke gemeente afzonderlijk. Dhr. Bijlmakers adviseert 
om in die brief een duidelijke doelstelling te formuleren. 
Ad pag. 3: leefgeld: dit is nog niet helemaal afgerond. Mw. Van Melis koppelt uitkomsten 
terug aan dhr. Bijlmakers. Het voorstel van Zuidoost-Brabant ligt er, van Noordoost-Brabant 
nog niet. 
Ad pag. 3: Zorg voor Jeugd: mw. Zeeman geeft aan het systeem niet te gebruiken. Alle 
partijen hebben het contract ondertekend. Het is in de Jeugdwet verplicht. Gebleken is ook 
dat het systeem erg vervuild is. Mw. Van de Ven roept op om goed te registeren maar ook 
om registraties af te sluiten zodat niet onnodig ketencoördinaties opgepakt worden.  
Ad pag. 3: onafhankelijke cliëntondersteuning: MEE vraagt hiervoor aandacht: wat 
opvoedondersteuners/gezins- en jongerencoaches op dit moment doen wordt door MEE niet 
als hetzelfde beschouwd als onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit kan meegenomen 
worden bij de visieconferentie. 
 

4. Invoering PDC 

 Brief zorgaanbieders 
Zorgaanbieders hebben een brief naar stuurgroep 21 voor de jeugd gestuurd. De 
aanbieders komen 1x per kwartaal bij elkaar en hebben in dit overleg hun 
verantwoordelijkheid genomen om op te roepen om te komen tot een PDC met 
gelijke inhoud en tarieven, waarbij ook goed gekeken moet worden naar 
tariefdifferentiatie. De administratieve lasten moeten verminderd worden waardoor 
meer geld = tijd aan jeugdigen besteed kan worden. Er ligt zorg of er echt op het 
niveau van de 21 afspraken komen of dat er toch nog variaties op ontstaan. 
 

 Brief Peelgemeenten/Helmond 
De Dommelvallei heeft vervolgens een brief gestuurd: zij zijn het eens met de lijn van 
de zorgaanbieders en willen inzetten op samenwerking op het gebied van inkoop. 
Vervolgens hebben de bestuurders van Peelgemeenten en Helmond ook een brief 
gestuurd waarin dit onderschreven wordt. 
Overigens zaten we ambtelijk al aan tafel met Eindhoven en Dommelvallei + voor 
inkoop.  
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 Stappenplan: hoe worden zorgaanbieders betrokken 
Op 31 maart start de ontwerpfase. PDC dient vooral het doel om dezelfde taal te 
gaan spreken in de 1e en 2e lijn. Daarnaast moet dit leiden tot een flinke 
terugdringing van administratieve lasten. Voor Helmond/Peelgemeenten betreft het 
de producten jeugdhulp, omdat Wmo-begeleiding en Beschermd wonen recent zijn 
doorontwikkeld.  
Er zijn ca. 65 mensen uitgenodigd waarbij gekeken is naar een evenwichtige mix 1e 
en 2e lijn, een goede verdeling over de subregio’s en over de verschillende 
disciplines. Er zijn met name zorgaanbieders en toegangsprofessionals aanwezig.  
Op 31 maart gaan we de producten definiëren waarbij we van de huidige ca. 300 
producten naar ongeveer 20 gaan. De Eindhovense PDC is vertrekpunt voor deze 
dag. Een aantal formats voor met name de ambulante jeugdhulp is al vergevorderd, 
hier is al aan gewerkt in werkgroepen vanuit Eindhoven.  
Op 31 maart willen we afsluiten met een akkoord op de producten. Daarna zal nog 
een bijeenkomst gewijd worden aan de functiemix bij die producten. Daarna komen 
de tarieven aan de orde.  
Vóór de zomer is de ontwerpfase dan klaar. Daarna volgt de besluitvorming en de 
implementatie voor zowel aanbieders als gemeente.  
Bij dit verslag is een lijst met genodigden gevoegd.  
 
- De vraag wordt gesteld of er aandacht is om zorgvragers hierin mee te nemen. Dit 
perspectief is indirect betrokken in het proces, via toetsing aan de hand van casussen 
en via de inbreng van toegangsmedewerkers. We willen niet naar een claimgericht 
systeem toe, dus de vraag is vooral: kunnen de toegangsmedewerkers en 
zorgaanbieders uit de voeten met de producten, zodat zij de behoeften van de 
zorgvragers hier goed in kunnen onderbrengen. In principe zouden zorgvragers niets 
moeten merken van deze hele administratieve operatie. Maar het inkoopteam 
neemt de vraag mee en gaat bekijken wat passend zou kunnen zijn. 
 
- De vraag wordt gesteld welke uitvoeringsvariant wordt gekozen, inspanningsgericht 
of resultaatgericht. Dat is nu nog niet duidelijk, eerst moeten de producten 
beschreven worden, daarna wordt per product gekeken wat het meest passend is. Er 
wordt gevraagd om te kijken naar tariefdifferentiatie.  
 

 Welke transformatie-items komen aan de orde via de PDC 
Door nieuwe omschrijvingen samen te maken gaan de eerste en tweede lijn dezelfde 
taal spreken. Daarnaast ontstaat er met een verschuiving van ruim 300 naar minder 
dan 20 producten meer handelingsruimte en minder administratieve belasting voor 
leveranciers.  

 

Vanwege bovenstaande ambities zal er op enig moment sprake zijn van een ‘gezamenlijke 

FOT’ voor de 3 inkooporganisaties, voor de hele regio Zuidoost-Brabant. 
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5. Terugkoppeling marktinformatiebijeenkomst Vak- en speltherapie 
Op 9 maart zijn ca. 20 vak- en speltherapeuten op de informatiebijeenkomst geweest. 
Voor vak- en speltherapie is een nieuwe productcode 32200 vanaf 1januari met een tarief 
van € 65,00/uur. Gemeenten ontvangen hiervoor geen middelen van het Rijk omdat het 
onder de aanvullende verzekering valt.  
De vak- en speltherapeuten voelen zich niet gewaardeerd doordat ze gelijkgesteld worden 
met kindercoaches en rots- en watertrainers. Dit mag je al doen na enkele 
trainingsmiddagen. Vak- en speltherapeuten zijn echter post-hbo geschoold. 
Aangegeven is dat de toegang bepaalt welke zorgvorm er ingezet wordt. Het 
opleidingsniveau van de behandelaar is niet het criterium maar de benodigde zorgvorm op 
basis van de zorgvraag van de cliënt is leidend.  
Het was een eenmalige bijeenkomst. Besloten is om nu niets te veranderen, code 32200 blijft 
voor heel 2017 van kracht. De informatie uit de bijeenkomst nemen we mee bij de PDC-
ontwikkeling voor 2018. 
 

6. Ontwikkelthema’s (opiniërend, om te kijken of en hoe deze items in 2017 aan de orde 
moeten komen) 

 Gezamenlijke klachtencommissie 
Twee jaar geleden is op de FOT het voorstel neergelegd om een gezamenlijke 
klachtencommissie in te stellen. Het zou kunnen leiden tot lastenverlichting. 
Besloten wordt dat er geen behoefte aan is: iedere organisatie heeft haar eigen 
klachtencommissie.  
 

 Klanttevredenheid 
Geruime tijd geleden heeft de werkgroep kwaliteit een eindadvies opgesteld inzake 
het meten van cliëntervaring met een eenvoudig instrument. Dhr. Van Hest vraagt 
wat hier verder mee gedaan wordt.  
Ook gemeenten zijn verplicht cliëntervaringsonderzoek te doen, maar de Jeugdwet 
geeft ruimte in welke vorm. Het rapport van Helmond wordt meegezonden met dit 
verslag. Via www.waarstaatjegemeente.nl kan worden opgezocht hoe een 
gemeente ervoor staat. Zorgaanbieders moeten zelf ook klanttevredenheid meten, 
als onderdeel van hun certificering/keurmerk, de resultaten maken onderdeel uit 
van het jaarverslag. Zij geven aan dat zij geen behoefte hebben aan nog extra 
onderzoek.  
Indien hier behoefte aan is wordt dit opnieuw geagendeerd. 
 

 Vervoer (8 juni inhoudelijk voorstel in relatie tot keuzevrijheid klant, meest nabije 
passende zorg, wat is passend om overeen te komen in beide gevallen) 
Er is nog geen voorstel. In de uitvoeringspraktijk zijn er problemen rond dit 
onderwerp. De tarieven gaan waarschijnlijk in de nieuwe PDC terecht komen.  Naar 
aanleiding daarvan kan de inhoudelijke discussie terugkomen op de FOT, naar 
verwachting 8 juni. 
Dhr. Ragetlie geeft aan dat er landelijk een initiatief is van de ANWB: AutoMaatje. 
De LEV groep gaat hieraan mee doen. Dit kan in incidentele gevallen een oplossing 
bieden.  
 
 
 
 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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 Consultatiekosten 
Het is nog nodig om met de werkgroep 1x bij elkaar te komen. Er is geconstateerd 
dat het voorstel ook de Wmo en Beschermd wonen raakt. Omdat de naam 
consultatiekosten de lading niet dekt zal dan ook een andere naam gekozen worden. 
Dit komt volgende vergadering op de agenda.  
 

 Social return 
We hadden Reinier Roosjen die zich bezighield met Social Return, hij is weg. Er zijn 
twee opvolgers: Carel Retera en Wendy van den Berkmortel.  

 

7. Actualisering bemensing FOT (opiniërend omdat met name steeds meer leveranciers 
interesse tonen om aan te sluiten) 
2½ jaar geleden is de FOT gestart. De bezetting was verdeeld over de 4 sectoren: provinciaal, 
GGZ, LVB en lokaal. 
Er kwamen en komen steeds verzoeken om aan te mogen schuiven. Daarom wordt er nu een 
nieuw voorstel gemaakt: 
Grote aanbieders krijgen een vaste plek, zij bedienen 75% van alle cliënten. 
Kleinere aanbieders zouden in een roulatiesysteem deel kunnen nemen waarbij een 
aanbieder 2 jaar in de FOT zit. Om niet steeds met veel nieuwe mensen aan de overlegtafel 
te zitten zou ieder jaar de helft van de kleine aanbieders vervangen kunnen worden, zo kan 
continuïteit worden geborgd. Kleinere aanbieders kunnen zich hiervoor aanmelden en 
worden dan op een wachtlijst geplaatst. 
We willen ook nog spelregels maken, bijvoorbeeld wanneer een aanbieder de helft van de 
vergaderingen in een jaar niet aanwezig is geweest moet hij zijn plaats afstaan. De FOT 
bewaakt dat er met de wisselende samenstelling niet steeds ‘oude koeien uit de sloot 
worden gehaald’. Leden van de FOT moeten ook mandaat hebben vanuit hun organisatie.   
Ook moet nog gekeken worden hoe we omgaan met adviseurs.  
Vergaderingen van de FOT zijn niet openbaar, wel kan bij specifieke agendapunten iemand 
met betreffende expertise uitgenodigd worden.  
Er kan wellicht ook beter gebruik worden gemaakt van de virtuele overlegtafel waarbij 
andere aanbieders vooraf hun inbreng kunnen hebben. 
De FOT kan zich in het voorstel vinden. Er wordt afgesproken hiervoor geen werkgroep meer 
te vormen. 
Als er aanvullingen/tips zijn dan mogen deze vóór 15 april gemaild worden naar Moniek 
(moniek.veldhoven@peelgemeenten.nl en Ine (i.van.de.ven@helmond.nl). 
 
 

8. Actualiteitenrondje langs de deelnemers 
Zijn er positieve ontwikkelingen of issues waarvan het de moeite waard is om deze aan de 
inkooptafel te delen 

 Vanuit de leveranciers 

 Vanuit de adviseurs 

 Vanuit gemeenten 
Wegens tijdgebrek niet behandeld. 
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9. Rondvraag 
Volgende vergadering van de FOT: donderdag 8 juni van 14.00-16.00 uur in Boscotondo. 
De vraag wordt gesteld of er voor 2018 een subsidieaanvraag ingediend moet worden voor 
Gezins- en jongerencoaches/opvoedondersteuners? Dit wordt nagevraagd en laten we 
weten. 

 

Ine van de Ven 

3 april 2017 

 

 

Actielijst 

Onderwerp Actie/tijdpad Wie 

Zorgconsumptie 2016 Agenderen FOT 8 juni Wido 

Facturatie Peelgemeenten info@peelgemeenten.nl gebruiken 
voor meldingen 

 

Transformatie/visieconferentie Brief naar gemeenten Wmo-raad, Topaze, Savant, 
Combinatie 

Onafhankelijke 
cliëntondersteuning  

Meenemen bij visieconferentie allen 

Heidag 31 maart PDC - Lijst genodigden wordt 
meegestuurd met het 
verslag 

- Kijken hoe zorgvragers 
betrokken kunnen 
worden bij vervolg 

Ine 
Inkoopteam i.s.m. Eindhoven en 
Dommelvallei+ 
 

Klanttevredenheid - Rapport 
cliëntervaringsonderzoek 
van Helmond wordt 
meegestuurd met verslag 

Ine 

Consultatiekosten Op agenda FOT 8 juni Wido 

Subsidieaanvraag 
opvoedondersteuners/gezins- en 
jongerencoaches 

Laten weten of 
moederorganisaties een 
subsidieaanvraag hiervoor moeten 
indienen. 

Moniek/Ine 
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