
 

NOTULEN FYSIEKE ONTWIKKELTAFEL  

JEUGD 

 

Datum : 19 september 2019   
Locatie : Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond    
 
Aanwezig:  
Vanuit de jeugdhulp aanbieders;  Eva Walraven (Samenwerkende Zorgboeren Zuid), Anita Willemsen 
(zorgcorporatie Brabant), Judith Rozijn (Bijzonder Jeugd Werk), Suzie van Dijk (Lunet zorg), Karim 
Ajouaou (Omnia Jeugdzorg), Annemieke Gijsbers (Topaze), Anja Koster (ORO), Joep van Dijk (ORO), 
Veronique Zeeman (Combinatie Jeugdzorg), Brigitte Stuurstraat (Regionaal Autisme Centrum), 
Robert Arts (GGZ Oost Brabant), Hans van de Moosdijk (Het Levensatelier), Anita van den Broek 
(JeugdhulpXtra), Maarten van Oostendorp (Reinier van Arkel), Herman van der Pol (stg Ook 
Begeleiding) 
  
Vanuit de gemeenten;  Hind Darid (voorzitter, projectleider inkoopsamenwerking), Paulien van 
Mierlo (gemeente Helmond), Tim van den Nieuwelaar (GR Peelgemeenten), Hielke van Elburg (Bizob 
Peelgemeenten), Jessica Biewenga (gemeente Son en Breugel), Eric Schmidt (gemeente Helmond), 
Niels van Raaij (gemeente Geldrop Mierlo), Ine van de Ven (gemeente Helmond), Evelien 
Verbaarschot (gemeente Helmond) 
 
Afwezig:  
Caroline Engels (Savant Zorg) 
 

1. Opening en mededelingen    
- Savant Zorg is afwezig. 
- Anja Koster (ORO) en Annemieke Gijsbers (Topaze) zullen eerder vertrekken.  
- Agendapunt 5 van Topaze zal daarom naar voren worden gehaald. 
- Aanwezigen worden erop geattendeerd dat er een extra FOT op 25 oktober 14.30-16.30uur zal 
plaatsvinden op een andere locatie. Informatie hierover volgt.  
 
 

2. Notulen FOT 23 mei 2019  
ORO 2de pagina punt 5: bestuurders zijn akkoord  met het voorstel: bedoelen jullie bestuurders van 
gemeenten, beter is om dit erbij te benoemen. 
 
 

3. Producten en tarieven behandeling  
Jessica Biewenga geeft een presentatie over de gewijzigde producten. Het Levensatelier geeft aan 
het niet prettig te vinden dat de werkgroep niet meer betrokken is na de laatste FOT van 23 mei jl. 
Het  Levensatelier is verbaasd over de wijzigingen.  
Hind erkent dat na de laatste FOT de werkgroep niet meer bij elkaar geroepen is. Dit is geen bewuste 
keuze geweest. Er is geluisterd naar de inbreng van de werkgroep en er is nog alle gelegenheid om te 
reageren op het voorstel.  
 
Er wordt door JeugdhulpXtra voorgesteld om met de werkgroep bij elkaar te komen om de 
wijzigingen na de FOT van 23 mei jl. door te spreken en met elkaar af te ronden. Gezien de 



 

wijzigingen met name gelden voor de GGZ producten is afgesproken 
dat Hind de GGZ partijen binnen twee weken bij elkaar roept. 

Tijdens de FOT van 23 mei jl. zijn nieuwe, sectorspecifieke 
productomschrijvingen inclusief tarieven gepresenteerd. Naar 
aanleiding van de bespreking tijdens de FOT en ingekomen reacties zijn diverse aanpassingen 
doorgevoerd.  Naar aanleiding van inbreng vanuit de diverse partijen zijn er een aantal wijzigingen 
doorgevoerd: 

 LVB: Geen wijzigingen. 
 Jeugdhulp: 2de product voor hoogcomplexe casuïstiek met als kenmerk conflicten in de 

gezinssituatie. 
 GGZ 1 geen inhoudelijke wijzigingen. 
 GGZ 2 intensiteit (uren per maand) en doorlooptijd aangepast. 
 GGZ 3 intensiteit (uren per maand) aangepast, doorlooptijd en een extra kwaliteit eis 

toegevoegd. 

Reacties: 
 
Indexatie 

 De Combinatie Jeugdzorg vraagt of de tarieven worden aangepast indien de cao voor het 
eind van het jaar wordt aangepast. Hind geeft aan dat de besluitvorming dan al geweest is. Er 
wordt uitgegaan van de meest recente cao. De Combinatie Jeugdzorg waarschuwt dat de cao 
jeugdzorg met terugwerkende kracht zal worden vastgesteld.  

 Reinier van Arkel geeft aan dat zij zeker weten dat de kosten minimaal 3% zullen stijgen. 
Hiervoor worden zij niet volledig gecompenseerd waardoor de financiële risico`s bij de 
zorgaanbieders zou komen te liggen. Contractueel is vastgelegd dat er jaarlijks wordt 
bekeken of er wordt geïndexeerd. Voor dit jaar moet die afweging nog gemaakt worden.  

 ORO geeft aan dat de cao gisteren is vastgesteld met een verhoging van in totaal 8,2%. De 
projectgroep bekijkt wat dit voor het voorstel betekent.  

 
Hind stelt vast dat er in de volgende FOT uitgebreider wordt stilgestaan bij de september circulaire, 
de middelen die gemeenten voor de jeugdzorg ontvangen van het Rijk en welke eventuele 
mogelijkheden dit financieel gezien biedt. 
 
Regiebehandelaar 
In de productkaart is nu opgenomen dat een ‘functionaris met de gecombineerde kwalificatie 
“klinische psychologie-psychotherapie’ onderdeel moet zijn van het multidisciplinair team. Jessica 
geeft aan hier wisselende geluiden hierover te horen en vraagt wat er met dit specialisme concreet 
bedoeld wordt. De aanbieders concluderen dat dit een toekomstige functie is en voor nu niet 
opgenomen hoeft te worden in de productkaart.  
 
Specifieke kwaliteitseisen GGZ:  
Voorts is er wat discussie over de combinatie van een K&J-psychiater en klinisch psycholoog bij een 
multidisciplinair overleg. Zijn beide noodzakelijk bij een multidisciplinair overleg of is de een of de 
ander voldoende? Geconcludeerd wordt dat zoveel als mogelijk de Kwaliteitsstatuut GGZ hierin 
gevolgd moet worden. Dit betekent dat de productomschrijvingen worden aangepast naar K&J-
psychiater en/of klinisch psycholoog. 
 
 
Indirecte tijd 



 

ORO geeft aan dat bij begeleiding indirecte tijd niet declarabel is, 
maar bij behandeling wel en vraagt zich af waarom dit onderscheid is 
gemaakt. Hind licht toe dat de indirecte tijd bij behandeling groter is 
dan bij begeleiding. Er is daarom voor gekozen om indirecte tijd bij 
begeleiding in het tarief te verdisconteren. De definitie van directe en indirecte tijd is niet aangepast.  

Implementatie 
De vraag aan de aanbieders is hoe zij de implementatie van de lopende producten van behandeling 
idealiter zien. Er zijn drie opties: 

1. Alle lopende indicaties vanaf 1 januari 2020 overzetten naar nieuwe producten. 
2. Per 1 april 2020 alle lopende indicaties overzetten. 
3. Sterfhuisconstruct gedurende geheel 2020. 

Afgesproken is dat de aanbieders met hun backoffices gaan bespreken wat de consequenties zijn 
voor de verschillende data keuzes. Afgesproken wordt dat er via Negometrix schriftelijk gereageerd 
wordt waarna gekeken wordt of het nodig is nog met een select gezelschap hierover verder te 
praten. Reageren kan tot woensdag 25 september.  
 
Bijzonder Jeugdwerk vraagt zich af wat ‘begeleiding en behandeling’ is. Hind geeft daarbij aan 
Jeugdhulpverleners vaak een combinatie van behandeling en begeleiding bieden. Dit is nu als eis 
opgenomen door aan te geven dat bij inschrijving van de jeugdhulpproducten er ook ingeschreven 
moet worden bij begeleiding. In de praktijk bieden sommige aanbieders alleen behandeling omdat ze 
niet eens waren met tarieven. Nu verwachten we van wel. Wanneer behandeling tegelijk met 
begeleiding geboden wordt biedt dit in de praktijk juist meer ruimte om met het gezin bezig te zijn.  
 
De Combinatie Jeugdzorg & Bijzonder jeugdwerk geven aan dat dit wel een risico vormt. Wanneer je 
ingeschreven staat op begeleiding krijg je veel aanvragen voor begeleiding. Hielke geeft daarbij aan 
dat op moment dat je als aanbieder te maken hebt met een toestroom van cliënten waar je je niet op 
richt, je in gesprek moet gaan met de gemeente om goed te onderbouwen waarom je deze cliënten 
niet aanneemt.  
 
Nota van Inlichtingen 61 t/m 69 
Vraag 63: ORO vraagt of het al bekend is hoe wordt uitgevraagd of een aanbieder zich aan de 
maximum houdt rondom de verhouding directe en indirecte tijd. Hind geeft aan dat door het 
gemiddelde over alle cliënten uit te vragen dit wordt beoordeeld. De wijze waarop we dit gaan 
uitvragen wordt nog verder uitgewerkt. 
 
Vraag 63: GGZOB verzoekt de zinsnede ´niet voldoen aan contractuele voorwaarden’, graag anders te 
benoemen. Het voorstel is om aan te geven dat dit een aanleiding is voor gesprek. De gemeenten 
kijkt hier nogmaals naar.  
 
 

4. Producten en tarieven begeleiding  
Er ligt een voorstel aan de FOT om per 1 januari 2020 de producten ‘zelfstandig leven Jeugd’  te 
vervangen met zes nieuwe producten en tarieven voor begeleiding jeugd invoeren. Hierbij hebben de 
gemeenten eerst op de inhoud gekeken met de projectgroep naar de beschrijvingen en welke 
knelpunten er opgelost moeten worden. In het tweede deel van het traject zijn we naar de financiële 
kant gedoken. Op 9 juli is het definitieve voorstel besproken met de projectgroep.   
 
Er staat een lichte en zwaardere begeleidingsgroep beschreven. Het verschil is de groepsgrootte 1 
begeleider op 4 kinderen en 1 begeleider op 5 kinderen. Begeleiding groep is stapelbaar met 
begeleiding individueel. Een dagdeel is 3,5 uur, omdat niet alle kinderen 3,5uur kunnen volmaken. 



 

Wij houden voor de berekening daarom aan dat één dagdeel 3,5uur 
bedraagt. Twee dagdelen op woensdagmiddag kan niet. Wij denken 
dat er met deze doorontwikkeling meer maatwerk en flexibiliteit 
bestaat dan voorheen het geval was.  

Reacties: 
 De Combinatie Jeugdzorg: Moeten we inschrijven op alle begeleidingsproducten? De 

gemeenten nemen deze vraag mee terug. 
 Begeleiding individueel 3 is gericht op complexe problematiek, maar hier staan geen 

gemiddeld aantal uren per week. Tim geeft aan dit de afweging van ureninzet door de 
gemeentelijke Toegang samen met de aanbieders wordt gemaakt. 

 Omnia Jeugdzorg: ik denk gelijk aan Wmo wanneer ik lees over administratieve en 
huishoudelijke ondersteuning bij begeleiding individueel 4. Klopt dit wel? 

 Stichting OOK begeleiding: heb je de ruimte om een MBO’er en HBO’er bijvoorbeeld beide 
tegelijkertijd 1 uur in te zetten? Kan je dan twee uur declareren? Dit neemt de gemeente 
mee terug. 

 ORO geeft complimenten voor de inhoud van de productbeschrijvingen. De individuele 
producten en tarieven passen goed. ORO stelt voor om als groep nog eens kijken naar de 
uitgangspunten van begeleiding groep. De inhoud en voorwaarden van begeleiding groep 
vindt ORO niet passend. De aanbieders worden gevraagd de opmerkingen voor de 
Begeleiding Groep naar Tim te mailen. Naar aanleiding van de vragen wordt er een afweging 
gemaakt of er nog een overleg nodig is. 

Hind vraagt ieder de vragen schriftelijk op negometrix te zetten.  

5. Voorstel tijdelijke toetredingsstop nieuwe producten  
Hielke stelt voor om een tijdelijke toetredingsstop in te voeren per 6 november 2019 tot 1 februari 
2020 voor de oude productcodes. De oude producten en de inschrijving hiervan stopt. De nieuwe 
producten kunnen tegelijk per 6 december 2019 tot 1 februari 2020 open gezet worden.  
De aanbieders zijn akkoord met het voorstel voor de tijdelijke toetredingsstop. 
 
 

6. Aanpassing contract   
Periodiek worden aanpassingen in het contract verzameld en opgenomen in een addendum. Het 
verzamelen van aanpassingen in een addendum heeft administratieve lasten voor zowel gemeente 
als aanbieder tot gevolg. Daarom wordt er in het FOT een voorstel gedaan om aanpassingen zoals 
genoemd periodiek te verzamelen en laten opnemen in de geldende overeenkomst. Op deze manier 
is er voor de (nieuwe) aanbieder één document beschikbaar waarin de huidige geldende afspraken 
beschreven staan, eventueel met aanvullingen vanuit de Vraag- en Antwoordmodule in Negometrix. 
De aanbieders gaan akkoord met de aanpassing in het contract.  

  

7. Proces inkoopstrategie jeugdhulp Helmond/Peelgemeenten/Dommelvallei+   
De inkoopstrategie is in concept in alle tien colleges goedgekeurd. De volgende stap is om met de 
zorgaanbieders in gesprek te gaan, zodat we de inkoopstrategie op een volgend niveau kunnen 
uitwerken. In oktober/november zullen de gecontracteerde aanbieders uitgenodigd worden voor een 
bijeenkomst om met elkaar hierover in gesprek te gaan.  
 

8. Ondertekening persoonlijk plan – voorstel ORO  
In de WLZ is een digitale goedkeuring mogelijk in het persoonlijk plan. ORO heeft aan de FOT van 23 
mei juni 2019 voorgesteld om de werkwijze ten aanzien van het zorgplan in de WLZ te gaan 



 

hanteren. Dit om enerzijds een uniforme werkwijze te kunnen 
hanteren binnen de organisatie en anderzijds de administratieve 
lasten verder terug te dringen. De gemeenten vinden dat de 
vermindering van de administratieve lasten niet opweegt tegen de 
effecten van het hanteren van de fysieke handtekening op het 
ondersteuningsplan. Het voorstel is daarom niet aangenomen. Redenen hiervoor zijn onder andere 
dat door de fysieke ondertekening de bewustwording in het bestendigen van afspraken bij de cliënt 
wordt vergroot. Wij kunnen zien wat formeel is vastgelegd. Bij de WGBO kan er wel worden volstaan 
met een vinkje, dit bespaard veel administratieve last. Het verschil met de WGBO is dat dit een 
relatie betreft tussen de zorginstelling en de cliënt. Wij zitten in de driehoek waarbij ook de 
gemeente verantwoordelijkheden heeft. Dit is hoe het nu in het contract staat.  
De aanbieders geven aan hier moeite mee te hebben. Zij staan niet achter dit besluit. 
 
 

9. Extra middelen Rijk – vraag Topaze  
Topaze heeft gevraagd waar de extra middelen (450 miljoen) die het rijk aan gemeenten heeft 
toegekend naar toe gaan. De regio Noord-Oost heeft vanuit dat geld een indexatie toegepast van 
3.8%. Topaze wil graag weten of er een indexatie of een prijsverhoging komt.  
Er is 450 miljoen vrij gemaakt voor de gemeenten. De meeste gemeenten hebben het geld gebruikt 
om de tekorten te dichten. Topaze doet een dringend beroep op de gemeenten om dat geld ook in 
de zorg te laten landen. Als zorgaanbieder kunnen zij hun tekorten nergens mee dichten. Bij de 
aanbestedingen van de GI`s zit wel een arbeidsmarkttoeslag, maar deze aanbieders vinden dat ze 
erom moeten bedelen. De gemeenten geven aan dat zij hun tekorten overigens niet hebben kunnen 
dichten met de middelen van het Rijk en dat zij dus ook nog altijd kampen met financiële tekorten.  
 

10. Rondvraag en afsluiting 
 Worden de tarieven voor Jeugdhulp met verblijf geïndexeerd? Het onderwerp indexatie 

komt op de volgende FOT terug.  
 Gezamenlijke inkoopstrategie jeugd is voor de tien gemeenten. ORO vraagt zich af of 

Dommelvallei+ zich nog aansluit bij de Peelgemeenten en Helmond als het om de Wmo gaat? 
Dommelvallei+ bekijkt dit nog.  

 Gemeente Helmond geeft aan dat de start-stop zorg berichten slecht tot niet ingestuurd 
worden. De gemeente Helmond geeft aan dat  zij in het vervolg alleen overgaan tot betaling 
wanneer start-stopberichten zijn verstuurd. Aanbieders die niet aan tafel zitten worden ook 
geïnformeerd. 

 Combinatie vraagt of het Transformatiefonds een keer op de agenda kan. Hind zegt dit toe.  

 


