
NOTULEN FYSIEKE ONTWIKKELTAFEL JEUGD 

Datum : 5 december 2019   
Locatie : Commissiekamer B, Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond    
 
Aanwezig:  
Vanuit de jeugdhulp aanbieders:  Eva Walraven (Samenwerkende Zorgboeren Zuid),  
Judith Rozijn (Bijzonder Jeugd Werk), Chantal Malik-vd Linden (Lunet zorg), Najat Toub-Arssi (Omnia 
Jeugdzorg), Annemieke Gijsbers (Topaze), Diana Oussoren (ORO), Veronique Zeeman (Combinatie 
Jeugdzorg), Carlo Raaijmakers (Regionaal Autisme Centrum), Robert Arts (GGZ Oost Brabant), Anita 
van den Broek (JeugdhulpXtra), Maarten van Oostendorp (Reinier van Arkel), Caroline Engel (Savant 
Zorg) 
  
Vanuit de gemeenten:  Hind Darid (voorzitter, projectleider inkoopsamenwerking), Tim van den 
Nieuwelaar (GR Peelgemeenten, verslag), Ine van de Ven (gemeente Helmond) 
 
Afwezig:  
Vanuit de jeugdhulp aanbieders: Zorgokee, Psychologenpraktijk Oog, Het Levensatelier 
 

1. Opening en mededelingen    
Hind Darid heeft een aantal mededelingen: 

1. Proces nieuwe inkoopstrategie jeugdhulp: zoals toegelicht op de aanbiedersbijeenkomst van 
1 november jl. zijn de gemeenten bezig met een nieuwe inkoopstrategie. De inkoopstrategie 
gaat uit van 5 segmenten binnen jeugdhulp, waarbij segment 1 en 2 als eerste worden 
opgepakt. Dit betekent dat de producten die onder deze segmenten vallen per 1 januari 2021 
uit de PDC worden gehaald. Welke producten dit precies zijn wordt in de eerstvolgende FOT 
gecommuniceerd. 

2. Aanpassing tarief MST: het tarief voor MST wordt aangepast. Op basis van de reacties via de 
Digitale Ontwikkeltafel zijn de gemeenten tot de conclusie gekomen dat het tarief aangepast 
moet worden. Nadat de colleges hier een besluit over hebben genomen, wordt dit 
gecommuniceerd via Negometrix. 

3. Vaststelling medisch verwijsprotocol: het medisch verwijsprotocol is eerder dit jaar tijdens de 
FOT besproken. Deze is door alle 10 de colleges vastgesteld en wordt toegevoegd aan het 
contract. Er wordt in 2020 nog breed gecommuniceerd over (de werkwijze van) het medisch 
verwijsprotocol. 

 
2. Notulen FOT 24 oktober 2019  

Caroline Engel (Savant Zorg) was wel aanwezig. Daarnaast wordt opgemerkt over de laatste zin op 
pagina 4: CAO GGZ wijzigt per 1 augustus 2020, niet per 1 oktober 2020. 
Het verslag wordt met genoemde wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Evaluatie FOT  
Over de grote lijnen wordt de FOT als prettig ervaren. Enerzijds blijft het technisch. Het blijft met 
elkaar zoeken om meer naar de inhoud te kunnen bewegen. Verbinding met toegang is wenselijk en 
een aandachtspunt. Veel wisselingen voor wat betreft gezichten aan tafel, met name vanuit de 
aanbieders kant. Voorkeur dat hier meer continuïteit in zit. 
 
Zaken die door aanbieders benoemd worden, worden ook opgepakt. Onderwerpen die ingebracht 
worden, komen ook terug. Dit is prettig en draagt ook bij aan een goede sfeer. 
Suggestie om ook met een aantal thema’s/themabijeenkomsten te werken. Bij voorkeur dit ook 
vooruit plannen over het jaar, zodat dit ook goed voorbereid kan worden. 
 



Actie/voorstel: Hind geeft aan dat thema’s/onderwerpen gemaild kunnen worden. Dit wordt dan in 
een jaarplanning gezet. 
 
Er wordt een goede ontwikkeling gesignaleerd. Het is prettig om te zien dat gemeenten steeds beter 
in de materie zitten. Daarbij is het ook prima om kritisch en scherp naar elkaar te kunnen zijn. 
 
Zinnig, effectief en daadkrachtig overleg. Daarbij wel de wens om de technische aspecten die 
besproken worden, wat meer vertaald kunnen worden naar de praktijk. Dat zou een goede 
aanvulling op de slagvaardigheid van het overleg kunnen zijn. 
 
Door wisseling van gezichten is het af en toe wel zoeken naar namen en rugnummers, en welke 
aanbieders wel/niet aanwezig zijn. Daarnaast is dit soms lastig voor de continuïteit/opvolging van 
onderwerpen. 
 
Vraag is of de afspraak in het bijgevoegde document concreet geëvalueerd moet worden over welke 
partijen deelnemen, dat kleine partijen na twee jaar wisselen en of iedereen ook voldoende 
aanwezig is geweest.  
 
Afspraak/actie: deelname twee jaar kleine partijen evalueren we nu niet. Wel wordt de 
deelnemerslijst nagelopen op structurele aanwezigheid. Indien geen structurele aanwezigheid 
geweest is, dan worden daar conform afspraak consequenties aan verbonden. 
 
Focus ligt veel op het technische en de systeemwereld. De verbinding moet gelegd worden met de 
inhoud en de leefwereld. Het heeft een sterke voorkeur dat er ook vanuit de toegang en GI 
aansluiting bij de FOT gevonden wordt. 
 
Afspraak/actie: Het thema ‘managen systeemwereld en leefwereld’ wordt bij deze ingebracht. Dit 
thema zou vooraf concreter gemaakt moeten worden. Hind stemt hierover af met Annemiek Gijsbers 
(Topaze). 
 

4. Werksessie Toegang gemeente en aanbieders 
De nieuwe producten begeleiding en behandeling worden nu geïmplementeerd. Er is een behoefte 
uitgesproken om samen met de toegang en aanbieders het gesprek te voeren over de wijze waarop 
we de producten interpreteren en hoe e.e.a. ingezet wordt. Verzocht is om een 
bijeenkomst/werksessie hiervoor te beleggen. Dit vraagt vooraf wat nadere duiding en 
voorbereiding. Vraag aan de FOT is wie hierin willen participeren. Kan er per sector één of twee 
personen aangeleverd worden om de voorbereiding te treffen?  
 
Afspraak/actie: de partijen leveren per sector een contactpersoon aan. Hiervoor wordt door Hind 
een mail verstuurd. 
 
Oro en SZZ hebben zich aangemeld. 
 
Een verkennende vraag is hoe aanbieders hier nu mee omgaan. De gemeenten zijn bezig met de 
implementatie en geven de toegangsteams instructies over de doorontwikkelde producten. Daarbij 
op hoofdlijnen een toelichting op de nieuwe productkaarten en uitleg over de wijze waarop e.e.a. tot 
stand gekomen is en wat de onderliggende gedachten geweest zijn. 
 
De aanbieders hebben hun sleutelfiguren van hun eigen ‘toegangsteams’ meegenomen. Het is 
fijn/prettig om hier in gezamenlijkheid een bijeenkomst voor te organiseren. Dat bevordert ook het 
spreken van een gemeenschappelijke en gezamenlijke taal. 
 



 
5. Beschikking via een 315-bericht  

Onderstaande vraag is vanuit Jeugdhulp Extra binnen gekomen: 
“Ik zou graag eens de mogelijkheid bespreken om ook de beschikkingen die via 
generalisten komen middels een 315 aan te vragen. Dit levert voor ons (en ik denk voor 
anderen ook) betere administratief overzicht en leidt tot betere monitoring.” 
 
Anita van de Broek geeft hier een toelichting op. Vanuit een aantal aanbieders klinkt het als een 
aantrekkelijke en wenselijke werkwijze. Vanuit gemeenten wordt aangegeven dat (met name vanuit 
Peelgemeenten en Helmond) tussen het besluit van de Gezins- en Jongerencoach en het versturen 
van het 301-bericht altijd nog een juridisch kwaliteitstoets plaatsvindt. Daarnaast is men conform de 
wet ook afhankelijk van instemming/handtekening van bijv. ouders/verzorgers. 
 
Zowel een aantal aanbieders als de gemeenten moeten nagaan in hoeverre deze werkwijze wenselijk 
en haalbaar is, wat effecten en consequenties zijn. 
 
Afspraak/actie: Afspraak is dat dit onderwerp de volgende FOT terugkomt. 
 

6. Product ‘Controle Psychofarmaca’  
Ook onderstaande vraag is door Jeugdhulp Extra in gebracht: 
“Ik heb nog een bespreekpunt; namelijk de inzet van farmacotherapie en dan met name 
de verwachtingen hierin van verwijzers en hoe deze zich verhouden tot wat de aanbieders 
doen/bereid zijn te doen.” 
 
Anita van de Broek geeft aan dat vaak de vraag is om enkel controle psychofarmaca te doen. Vanuit 
de verantwoordelijkheden van de hulpverlener, maar ook in het belang van de cliënt is het vaak niet 
te doen om enkel de medicatiecontrole te doen. Vaak is daarbij ook nodig dat de aanbieder meer 
kennis van de cliënt heeft, goede dossierkennis heeft en (onderdelen van de) behandeling kan doen. 
 
Inzet van het product zou logisch zijn als de behandeling in principe beëindigd is, maar wel bij 
dezelfde aanbieder gelopen heeft. Nu komt steeds vaker voor dat bijv. Jeugdhulp Extra 
aanmeldingen van cliënten krijgt enkel voor medicatiecontrole, maar dat de behandeling elders 
plaatsgevonden heeft. 
 
Afspraak/actie: onderzocht moet worden om welke aantallen het gaat en wat de 
achtergrond/aanleiding hiervoor is. Verzoek aan de aanbieders die hier mee te maken hebben, om 
dit voor de volgende FOT terug te koppelen. Daarna kunnen afspraken over het vervolg en een 
eventuele oplossing gemaakt worden. 
 
Alleen reactie van ORO en RAC. 
 
 
Daarnaast wordt vanuit ORO nog ingebracht dat de inzet van een AVG-arts onder de jeugdwet 
mogelijk moet zijn. 
 
Afspraak/actie: Dit betreft een heel specifiek vraag van ORO. Verzoek is om deze op de mail te 
zetten, zodat daar naar gekeken kan worden en een antwoord voorbereid kan worden. 
  

7. Aangepaste overeenkomst   
Bij het omzetten van het document (bijlage 3) naar PDF is onverhoopt iets misgegaan. Op voorhand 
excuses daarvoor. Voorstel is toch om het nu te bespreken. 
 



Het document bevat de wijzigingen die doorgevoerd worden in de ‘opgeschoonde’ en 
geactualiseerde overeenkomst, zodat deze weer helemaal in de pas loopt met alle wijzigingen en 
aanpassingen in de voorgaande periode. 
 
Specifieke aandacht wordt gevestigd op het onderwerp ‘ondertekening ondersteuningsplan’ (bij 
essentiële wijzigingen). Over dit onderwerp is eerder een voorstel aan de FOT gedaan. In de nu 
voorliggende aanpassingen is daar een nadere toelichting op geformuleerd, waarbij in gevallen 
waarin de cliënt te allen tijde toegang heeft tot zijn/haar eigen dossier er geen natte handtekening 
nodig is. 
 
Op de tweede pagina in de kolom ‘nieuw’ (groene tabel, wijziging behorende bij 3.2 lid 3) staat 
‘conform de normtijden’. Dit zou moeten zijn ‘binnen de normtijden’. 
Afspraak/actie: wordt aangepast 
 
Eerste blad, vijfde hokje (groene tabel, wijziging behorende bij 2.5 lid 2). In de nieuwe tekst staat nu 
de volgende strekking: De producten die in 2019 verstrekt zijn, en doorlopen na 1 januari 2020, 
worden niet geïndexeerd. Beeld is dat dit niet de bedoeling kan zijn.  
Afspraak/actie: Gemeenten kijken dit nog na.  
  

8. Rondvraag en afsluiting  
Veronique Zeeman (Combinatie Jeugdzorg): In de nieuwe producten staat nu gemiddeld x uur per 
maand. Moet dat ook zo gedeclareerd worden?  
Antwoord: Nee, deze vallen niet uit in de facturatie. Het betreft een maximum voor de looptijd van 
de beschikking. In principe is het dus ook mogelijk dat er in een bepaalde maand niks gefactureerd 
wordt. 
 
Annemiek Gijsbers (Topaze): is er helderheid over onderscheid indirecte en direct cliëntgebonden 
tijd?  
Antwoord: Ja, dit staat in het document met de wijzigingen in de overeenkomst (wijzigingen 
behorende bij 3.2 lid 2) en wordt dus expliciet gemaakt in de overeenkomst. 
 
 


