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 Datum:  16 oktober 2014 

Onderwerp Tijd: 09.30-12.00 

Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg Notulist: Anja Saric/Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: Mevr. A. de Wit (BJBrabant), dhr. E. Dracht (LEV-groep), dhr. C. Janssen 

(ORO), M. de Leijer (Psychotherapie Deurne), dhr. W. Mertens (Combinatie 

Jeugdzorg), dhr. H. van de Moosdijk (Het Levensatelier), mevr. M. van den 

Nieuwenhuijzen ( GGZ Oost Brabant), mevr. A. Willems  (IDRIS), mevr. L. van 

de Schans (Savant), dhr. J. Slootmans ( Topaze), dhr. T. Denissen ( Actionkids), 

dhr. W. Bijlmakers ( gemeente Helmond), dhr. J. Adams ( gemeente Laarbeek), 

dhr. T. van den Nieuwelaar ( gemeente Gemert-Bakel), mevr. A. van den 

Boogaart ( MEE Zuidoost Brabant), mevr. C. Vriends ( Bizob), mevr. A. Saric ( 

Bizob), dhr. H. Dittner (Wmo raad),  

 

Afwezig: mevr. I. van Goch (Onis Organisatie voor Welzijnsdiensten), dhr. T. Robbe 

(Robbe&Partners), dhr. W. van Hest (Wmo raad) dhr. P. Kuijs (Vierbinden) 

 

 
1. Opening 

Wido Bijlmakers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Dit overleg wordt 

opgenomen voor personen die het overleg willen terugluisteren.  

 

 

2. Aansturing 

De concept overeenkomsten specialistische ondersteuning en de overeenkomst J&G zijn op 

de website van Peel 6.1 gepubliceerd. De aansturing en de expertpool wordt de komende 

periode nog uitgewerkt.   

 

Werktoedeling 

De gemeente heeft een notitie gemaakt met betrekking tot de aansturing (zie bijlage 

aansturing). De aansturing ligt dicht tegen de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 en het is 

belangrijk dat het op een onafhankelijke manier plaatsvindt. De eindverantwoordelijkheid 

voor het verlenen van de zorg ligt bij de moederorganisatie (zoals supervisie). Het toebedelen 

van casussen (werktoedeling) jeugd en gezinswerk, niet en dat betekent dat ook degene die de 

casussen toebedeeld moet voldoen aan de eisen van de Jeugdwet. Verwachting is dat er 

ongeveer vier personen aan de slag gaan met de werktoedeling (span of control; zoveel 

mogelijk vaste gezichten). De notitie vraagt om een organisatorische uitwerking en daarvoor 

schetst Wido drie mogelijkheden.  

1. Huidige aanstuurder (zet eventueel een bedrijfje op); 

2. De gemeente wijst één aanbieder aan die vervolgens zorgt voor een uitwerking van het 

voorgestelde door de gemeente.  

3. De gemeente wijst meerdere aanbieders aan om het voorstel uit te werken. Hierbij 

wordt gedacht aan een “consortium” bestaande uit de 4 grootste partijen per sector. 
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De gemeente wil graag een ingericht voorstel zien: op overtuigende wijze een goed beeld 

krijgen van het uitgewerkte voorstel van de gemeente. 

 

Medische eindverantwoordelijkheid  

Daar waar het in de wet geschreven staat zorgen de gemeenten maar ook de aanbieders dat de 

wet wordt nageleefd. Door meerdere personen in te zetten voor werktoedeling (span of 

control wordt groter)zien we geen bedreiging voor medische verantwoordelijkheid.  

 

Uitwerking van de notitie Er is afgesproken dat de gemeenten binnen twee weken d.m.v. een 

inhoudelijk verhaal en presentatie een voorstel krijgen op de uitwerking van de aansturing. De 

organisaties Lev Groep, Oro, BjBrabant, GGZ Oostbrabant wordt gevraagd om een voorstel 

uit te werken.   

 

De opdracht: op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de notitie een zo goed 

mogelijke uitwerking van de aansturing per 1 januari 2015 beschrijven.  

Het gezelschap  vanuit de gemeente zal bestaan uit ambtenaren en eventueel bestuurders.  

 

Suggestie: de uitwerking van het voorstel in november tijdens de fysieke overlegtafel 

behandelen en tevens gezamenlijk kijken naar vervolgplanning (continuïteit van het proces).  

 

3. Deelovereenkomst jeugd en gezinswerkers 

De Excel lijst wordt doorgenomen omtrent vragen over de deelovereenkomst (wordt 

gepubliceerd op www.peel6.1.nl)  

 

Aandachtspunten: 

- Het traject is leidend niet het budget. Het budget is gekoppeld aan een 

client, maar de dienstverlening richt zich op “het gezin” van de client. . 

- Open en transparant worden nieuwe aanbieders toegevoegd.  

- Uren worden niet opgenomen in de overeenkomst. Hoeveel uur een 

aanbieder beschikbaar kan stellen is aan de aanbieder zelf.  

- Mextra toevoegen op de ontwikkelagenda 

- Social Return kan worden toegepast in overleg met Reinier Roosjen.  

- Concrete tekst suggesties kunnen worden aangeleverd via de website peel 

6.1.  

 

4. Deelovereenkomst specialistische ondersteuning 

De overeenkomst specialistische ondersteuning in de Peel zal conform de overeenkomst in de 

Dommelvallei+ worden opgesteld. Uiteraard wordt er kritisch gekeken naar de punten die 

binnen de Peel anders zijn ingericht. Er is een voorstel opgesteld met betrekking tot het 

klusteren van de codes. Het voorstel is om voor bestaande cliënten de huidige werkwijze te 

behouden en voor nieuwe cliënten de klustering toe te passen. Dit onderwerp zal uiteraard 

worden opgenomen op de ontwikkelagenda.  

 

5. Ontwikkelagenda 

Op de ontwikkelagenda staan concrete resultaten die gemeenten en aanbieders gezamenlijk 

willen ontwikkelen en die tijdens de fysieke overlegtafels worden besproken. De 

ontwikkelagenda bevat dynamische onderwerpen van de overeenkomst. Voor een deel zullen 

er werkgroepen worden gemaakt die aan de slag gaan met het doorontwikkelen van de 

http://www.peel6.1.nl/
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opgenomen onderwerpen. Onderwerpen die tijdens dit overleg tevens zijn toegevoegd aan de 

ontwikkelagenda zijn: klachtenprocedure, consultatie en advies.  

 

 

6. Opmerkingen 

Uiterlijk aanstaande maandag ontvangen wij graag reacties op deelovereenkomsten. 

De notitie van de Expertpool wordt ook snel verspreid. Ook hiervoor ontvangt de gemeente 

van het consortium graag een uitgewerkt voorstel.    

 

Alle opmerkingen en suggesties kunnen worden verzonden naar jeugdzorgpeel@bizob.nl.   

 

7. Rondvraag en afsluiting 

Vervolgbijeenkomsten van de fysieke overlegtafels worden ingepland.  

Wido Bijlmakers sluit de vergadering. 
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