
NOTULEN FYSIEKE ONTWIKKELTAFEL JEUGD 

Datum : 23 mei 2019   
Locatie : Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond    
 
Aanwezig:  
Vanuit de jeugdhulp aanbieders;  
Marianne van de Heijden (Samenwerkende Zorgboeren Zuid), Anne-Marijn de Wit (Bijzonder Jeugd 
Werk), Caroline Engels (Savant Zorg), Desiree van Bakel (Lunet zorg), Karim Ajouaou (Omnia 
Jeugdzorg), Jeroen Slootmans (Topaza), Joep van Dijk (ORO), Gerda Huijbregts (Combinatie 
Jeugdzorg), Brigitte Stuurstraat (Regionaal Autisme Centrum), Robert Arts (GGZ Oost Brabant), Hans 
van de Moosdijk (Het Levensatelier), Anita van de Broek (JeugdhulpXtra), Linsy van der Velden 
(Reinier van Arkel) 
 
Vanuit de gemeenten;  
Hind Darid (voorzitter, projectleider inkoopsamenwerking), Paulien van Mierlo (gemeente Helmond), 
Meriam van Onzenoort (gemeente Nuenen), Tim van den Nieuwelaar (GR Peelgemeenten), Trudy 
van der Wielen (GR Peelgemeenten), Hielke van Elburg (Bizob Peelgemeenten), Jessica Biewenga 
(gemeente Son en Breugel), Eric Schmidt (gemeente Helmond), Niels van Raaij (gemeente Geldrop-
Mierlo), Evelien Verbaarschot (gemeente Helmond) 
 

1. Opening en mededelingen    

Joep van Dijk van (ORO) en Paulien van Mierlo (gemeente Helmond) zijn verlaat en sluiten later aan.  
Evelien Verbaarschot (gemeente Helmond) stelt zich voor.  
 
 

2. Notulen FOT 11 april 2019  

Marianne van de Heijden (Samenwerkende Zorgboeren Zuid) geeft aan met hetzelfde punt te 
worstelen als Hans van de Moosdijk rondom privacy en het delen van informatie. Marianne vraagt of 
hier een keer aandacht gevraagd voor kan worden tijdens de FOT. 

Gerda Huijbregts (Combinatie Jeugdzorg) zou graag uitgebreider willen terugkomen op de 
verschillende gradaties en het bespreken van de ondersteuningsvraag van de cliënt. Hind geeft aan 
dat dit een onderdeel is van de inkoopstrategie en daar nog terugkomt.  

 

3. Stand van zaken projecten doorontwikkeling begeleiding   

Tim van den Nieuwelaar (GR Peelgemeenten) geeft de voortgang weer van de doorontwikkeling 
begeleiding. Hierbij refereert hij naar de memo in bijlage 2 waarbij hij uitlegt wat de overweging is 
om uitstel te vragen tot 1 oktober 2019. Door het opschuiven van de deadline wijzigen de data in het 
besluitvormingsproces. Bij de aangepaste procesplanning wordt een extra FOT ingepland op 29 
augustus om het voorstel voor het wijzigen van de producten begeleiding en bijbehorende tarieven 
door te nemen. In het daaropvolgend FOT wordt de Nota inlichtingen doorgenomen. Uiterlijk 15 
augustus worden de stukken gestuurd.  

Er wordt nog bekeken wat te doen omdat het FOT Jeugdhulp van 29 augustus op hetzelfde tijdstip 
gepland staat als FOT Wmo.  

 



4. Toetredingsstop  

Trudy van der Wielen licht het voorstel voor een toetredingsstop toe. Voorstel is om een 
toetredingsstop te hanteren voor de oude (nu nog huidige) productcodes voor begeleiding en 
behandeling. Wanneer de nieuwe codes begeleiding / behandeling gaan gelden, volgt een beperkte 
inschrijfperiode waarin bestaande aanbieders zich op de nieuwe codes kunnen inschrijven. Er wordt 
aandacht gevraagd voor het vraagstuk welke partijen je wel en niet contracteert. Dit wordt 
meegenomen bij het traject om te komen tot een nieuwe inkoopstrategie op het gehele 
jeugdzorglandschap.  
 
 

5. Stand van zaken contractering verblijf en hoogspecialistische behandeling   

Wij hebben geconstateerd dat we 1 januari 2020 zoals beoogd niet halen vanwege de zorgvuldigheid 
die wij in acht willen nemen. Bestuurders zijn reeds akkoord gegaan met uitstel tot 1 januari 2021.  

 

6.  Producten en tarieven ambulante behandeling 
 

In de stukken die zijn meegestuurd is de aanleiding en het gevolgde proces omschreven. De nieuwe  
productomschrijvingen en tarieven liggen nu voor. De reactietermijn staat open tot 30 mei. Diverse 
aanbieders hebben al reacties ingestuurd en deze zijn verwerkt in de presentatie van vandaag.  
 
Bij de doorontwikkeling behandeling zijn zowel aanbieders als medewerkers van de toegang 
betrokken. Tijdens een sessie op 16 april jl. zijn de voorlopige productomschrijvingen en tarieven aan 
de werkgroep voorgelegd. De belangrijkste discussiepunten die hier naar voren kwamen waren de 
productiviteit en (het declareren van) de indirecte cliëntgebonden tijd.  
 
Belangrijk om vooraf op te merken is dat behandeling een deelontwikkeling van de PDC is. De 
producten moeten dan ook bezien worden in het geheel van alle producten in de PDC, waaronder 
ambulant regulier en begeleiding. Er zijn meer thema’s die doorontwikkeld moeten worden, 
bijvoorbeeld de infrastructuur van spoedhulp, innovatie e.d. Het is niet de bedoeling om dit allemaal 
mee te nemen over de boeg van deze deel-ontwikkeling, we leggen de focus nu immers op 
behandeling.  
 
Tarieven 
Vooraf wordt opgemerkt dat er altijd een verschil zal zijn tussen het gemiddelde tarief dat de 
gemeente vaststelt en de individuele kostprijs van de verschillende aanbieders. Dit is een gegeven. 
Eric Schmidt (gemeente Helmond) licht de kostenopbouw toe. Qua salaris is gerekend met 90% van 
de hoogste salarisschaal. Niet alle werknemers zitten immers daadwerkelijk in de hoogste schaal. Bij 
het berekenen van de tarieven zijn, naast de input van de aanbieders, diverse benchmarks 
betrokken.  
 
De declarabele tijd is directe cliëntgebonden tijd + indirecte cliëntgebonden tijd. In de 
productomschrijvingen is de verhouding tussen directe en indirecte cliëntgebonden tijd opgenomen. 
De indirecte (niet-cliëntgebonden) tijd is niet declarabel, dit zit verwerkt in het tarief.  
 
In rood is aangegeven wat er veranderd is ten opzichte van het eerdere voorstel dat op 16 april in de 
werkgroep is besproken. Dit zijn onder meer: 

- Functiemix wijziging voor Jeugdzorg/LVB 
- Productiviteit meer gedifferentieerd tussen de sectoren 
- De tarieven zijn in het algeheel wat omhoog gegaan 



- Ook indirecte cliëntgebonden tijd mag gedeclareerd worden 
 
Reacties op tarieven:  

- Topaze vraagt of in het overheadpercentage van ongeveer 37% ook zaken als innovatie en 
het anders organiseren van de organisatie is meegenomen. In het tarief zit wel 6% opslag 
voor coaching, opleiding en zorggebonden kosten. Het is echter zo dat zaken als innovatie op 
een ander moment aan de orde komen. Op een ander moment moeten we gezamenlijk 
vaststellen wat innovatie is, wie wat doet en hoe dat bekostigd zou kunnen worden. 
Innovatie zit dus niet bij deze doorontwikkeling inbegrepen, maar wordt in andere trajecten 
meegenomen.  

- Topaze geeft aan dat het apart moeten registreren van zowel indirecte cliëntgebonden tijd 
als directe cliëntgebonden tijd voor administratieve lasten zorgt. Per aanbieder is het 
verschillend op welke manier er geregistreerd wordt. Een aantal registreert de uren per 
indicatie en verbijzondert daarbinnen niet naar directe- of indirecte cliëntgebonden tijd. 
Anderen doen dit juist wel.  
Gemeenten hebben behoefte aan inzicht in hoeveel directe- en indirecte cliëntgebonden tijd 
wordt ingezet en willen hierop kunnen monitoren. We gaan samen met de aanbieders nog 
bekijken hoe dit ingeregeld kan worden zonder dat het voor veel administratieve lasten 
zorgt. Hier komen we op terug.  

- Het gemiddelde aantal uren en de duur van de behandeling is niet gewijzigd nadat is 
besloten dat ook indirecte tijd gedeclareerd mag worden.  
Toegelicht wordt dat gemeenten enerzijds aan het tarief kunnen sleutelen en anderzijds 
sturen op de duur van de behandeling. We hebben het tarief aangepast en indirecte 
cliëntgebonden tijd declarabel gemaakt. Als we het aantal uren ook nog ophogen is er geen 
sprake meer van beheersing. Bovendien blijkt er ruimte te zitten in de gemiddelde 
aangegeven uren en doorlooptijden.  

- Topaze vraagt aandacht voor de vraag of zware gevallen nu wel goed bediend kunnen 
worden. Escalatie kan juist voorkomen worden door ambulante behandeling voldoende in te 
zetten. Trudy geeft aan dat we niet moeten vergeten dat er naast behandeling nog andere 
zaken ingezet kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld gestapeld worden met begeleiding. Juist 
in de complexe gevallen, bijvoorbeeld complexe vechtscheidingen, geldt dat niet alleen 
behandeling nodig is, maar ook begeleiding. Transformatie ligt ook niet in het ophogen van 
de behandeluren, maar in het benutten van de totale PDC. 

- Topaze: Voor jeugdhulp is er na deze doorontwikkeling nog maar 1 product. Hierdoor valt 
een groep buiten de boot, die intensiever behandeling nodig heeft dan nu bij het product 
Jeugdhulp is aangegeven.  
Hind geeft aan dat uit de gesprekken met de werkgroep juist bleek dat 1 jeugdhulp product 
voldoende was, omdat de variatie vooral in de ureninzet zit en niet in het tarief. Het lijkt 
daarom niet nodig om een tweede jeugdhulpproduct te maken. Meerdere jeugdhulp 
aanbieders herkennen dat er situaties zijn waarbij intensiever behandeling nodig is. Deze 
aanbieders (Bijzonder Jeugdwerk, Combinatie Jeugdzorg, Topaze, JeugdhulpXtra en Omnia) 
leveren voor 30 mei een omschrijving aan van situaties/doelgroepen die hier binnen zouden 
vallen. We kijken of we afspraken kunnen maken qua intensiever/langer behandelen als 
sprake is van deze situaties.  

- Bijzonder Jeugdwerk vraagt waarom het prijsverschil tussen MDFT en MST zo groot is, omdat 
het product volgens hen inhoudelijk min of meer hetzelfde is. Voor deze evidence-based 
geprotocolleerde producten zijn de landelijk vastgestelde prijzen gevolgd.  

- Combinatie Jeugdzorg vraagt aandacht voor de nieuwe verwachte cao. Worden de nieuwe 
cao’s straks meegenomen in het tarief? Gerda stelt dat gemeenten hier namelijk ook 
middelen voor krijgen uit het Rijk (OVA). Aangegeven wordt dat de gemeenten aan de hand 
van de eventueel extra middelen die zij vanuit het Rijk ontvangen, zullen kijken wat hiermee 



gedaan kan worden in dit kader.  
 

Implementatie 
De lopende behandelindicaties worden niet overgezet. Er wordt dus gewerkt met een 
sterfhuisconstructie: de huidige codes laten we uitlopen en als daarna verlenging of iets nieuws 
nodig is gaat dit op de nieuwe code.  
De nu nog uit te geven indicaties zullen als einddatum 31 december 2019 hebben.  
Voor lopende indicaties met een einddatum na 1 januari 2020 wordt nog een plan van aanpak 
gemaakt. De bedoeling is dat op 1 juli -of mogelijk 1 augustus 2019-  de nieuwe codes administratief 
zijn ingeregeld en dat de aanbieders hier ook op ingeschreven zijn.  
 
Indien na 1 augustus 2019 nog indicaties verwerkt worden met een datum van juli, zijn er 
verschillende opties (zie a+b+c van slide).  
De aanbieders hebben een duidelijke voorkeur voor optie c.  
 

 Aanbieders geven voor 30 mei aan of de aangegeven nieuwe codes voor hen passend zijn 
(bijvoorbeeld niet al elders/in andere regio in gebruik).  

 Aanbieders schrijven in op 1 sector, conform hun cao. Wat aanbieders insturen wordt eerst 
geverifieerd. Bij vragen gaan we in gesprek.  

 In het kader van het implementatietraject en een tijdige inrichting van de administratieve 
systemen, worden de aanbieders gevraagd zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 20 juni 2019 via 
Negometrix te laten weten voor welke productcodes zij voornemens zijn om in te schrijven. 
Tevens wordt via Negometrix gevraagd of aanbieders bezwaar hebben tegen de 
voorgenomen nieuwe productcodes voor de doorontwikkelde producten. (zie hiervoor de 
stukken behorend bij de FOT van 23 mei). 

 Direct na besluitvorming 2 juli a.s. kan de inschrijving geopend worden op Negometrix en 
kunnen aanbieders zich inschrijven.  

 
Gevraagd wordt of de vragen over de doorontwikkeling op Negometrix (voor de NvI) ingestuurd 
moeten worden op de tender Helmond/Peelgemeenten en nogmaals op de tender Dommelvallei+. 
Dit hoeft niet. Graag de tender Helmond/Peelgemeenten gebruiken. 
Vragen die op de tender Dommelvallei+ binnenkomen neemt de werkgroep uiteraard ook mee. 
 
Als aanbieders zich in juli daadwerkelijk gaan inschrijven moet, indien zij in beide inkoopregio’s willen 
leveren, wel op zowel de tender Helmond/Peelgemeenten als de tender Dommelvallei+ worden 
ingeschreven. 

Planning en besluitvorming wordt doorgenomen 
30 mei:  einde reactietermijn FOT/DOT 
09 juni:  toezending Nota van Inlichting en definitieve PDC/tarieven 
20 juni:  toelichting in FOT / Implementatie 
24 juni:  aanlevertermijn verificatie 
02 juli:    Collegebesluiten 
2 juli:   tijdelijke toetredingsstop 
Juli:   inschrijving Negometrix en inrichten administratieve systemen 
1 aug.:    verwerken zorgtoewijzingen o.b.v. nieuwe productcodes 
  

7. Rondvraag en afsluiting   

Tim wil vragen of de aanbieders de conferentie van 13 juni nogmaals onder de aandacht willen 
brengen.  



ORO zou graag voor het volgend FOT de ondertekening voor ondersteuningsplan OZO willen 
bespreken. In de Wlz is er recentelijk een aanpassing geweest waardoor een fysieke handtekening 
niet noodzakelijk is. Ook een digitaal akkoord is geldend. ORO stuurt Hind informatie toe.  

 


