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 Datum: 19 juni 2015 

Onderwerp Tijd: 9:00-11:00 

Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg Notulist: Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: Mw. Anne-Marijn de Wit (BJBrabant), dhr. C. Janssen  (ORO), mevr. V. 

Zeeman (Combinatie Jeugdzorg), dhr. H. van de Moosdijk (Het 

Levensatelier), mw. W. van Hoof (GGZ Oost Brabant), mw. N. Sabir 

(Savant), mw. M. van Summeren (Topaze), mw. J. van den Tillaert (MEE 

Zuidoost Brabant), mw. M. Unterberg (Psychotherapie Deurne), dhr. E. 

Dracht (LEV-groep), dhr. W. van Hest (Wmo raad), dhr. T. Denissen ( 

Actionkids), dhr. H. Dittner (Wmo raad), mw. K. Lukassen en dhr. W. 

Bijlmakers (gemeente Helmond), dhr. T. van den Nieuwelaar (gemeente 

Gemert-Bakel), dhr. H. van Elburg en mw. C. Vriends (Bizob) 

Afwezig: dhr. J. Adams (gemeente Laarbeek) mkg, mw. I. van Goch (Onis) mkg, dhr. 

T. Oor  (IDRIS) mkg, dhr. P. Kuijs (Vierbinden) zkg 

 

1. Opening 

Wido Bijlmakers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom.  

 

Algemene reactie op de eerste “informatiemarkt” van 18 juni j.l. Opvoedondersteuners 

van LEV zijn tevreden. Markt druk bezocht, het heeft bijgedragen aan de sociale kaart. 

 

Status Peel6.1 nav persberichten. Er is besloten door te gaan met Peel6.1 met GR tussen 

de zes gemeenten maar alleen uit te werken voor de taken jeugd, wmo, bijstand, 

minimaregelingen, schulddienstverlening per 1-1-2016. Het toevoegen van andere taken 

in de GR zoals belasting, personeelsdiensten, food, etc is vooralsnog van de baan. 

 

 

2. Notulen 23-4-2015 

GGZOB; In januari was er een overzicht van de werkgroepen. Is dat ondertussen 

bijgesteld? Geen info op website. Dhr. Bijlmakers; we zullen bij stavaza werkgroepen 

structureel terugkoppelen in de volgende Fot’s aan de hand van het excel overzicht. GGZ 

OB; Er is nooit een uitnodiging geweest voor de uitnodiging voor de werkgroepen.  

Dhr. Bijlmakers; Werkgroepschema wordt aangepast en meegestuurd met notulen in 

augustus.  

 

Nav punt 2 door BJB; is er iets te melden over de nu noodzakelijke dubbele registratie 

door J&G-werkers (mextra/aanbieder)? Peel6.1 heeft nog geen reactie gegeven. Waar 

wordt de knoop doorgehakt? Aan deze tafel of bij werkgroepen J&G? Peel6.1; Er zijn 

inderdaad verschillende instanties die informatie vragen. CBS is landelijk daarop hebben 

we geen invloed. Zo min mogelijk en maar liefst 1 keer registreren. Kunnen we en aan 

welke tafel kan besloten worden dat we het zo eenvoudig mogelijk willen organiseren? 

ORO; Kunnen we de opdracht terugleggen bij facturatieclub?  

Voorstel Peel6.1; Werkgroep verkenning met BJB en Eric Dracht (LEV), Bart Aerts 

(Combinatie Jeugdzorg). Aandacht om samen de koppeling te leggen met werkgroep 

J&G. Uiteindelijk wordt aan deze fysieke tafel besluit genomen. 

 

In notulen staat “GGZ OB; het voorveld is goed op orde, het middenveld (specialistisch 

ambulant, residentiele groepen) loopt qua verwijzingen niet altijd even goed.” 
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Is dat correct in het verslag verwoord vraagt mw van Hoof. Voorveld; is wat in de wijken 

gebeurt, J&G, O&O. Wat is dan middenveld?  

Toevoeging mw. Unterberg; verwijzing naar GGZ-aanbieders loopt nog veel via 

huisartsen en dat is ook logisch omdat dat voorheen de voorliggende route/toegang was.  

 

Verantwoordelijkheid verschuiven naar voorkant leidt er soms toe dat vroeg naar “crisis” 

wordt gegrepen. Te lang vasthouden aan de voorkant kan echter ook tot crisis leiden is 

gisteren geconstateerd. 

 

Wat verder ter tafel komt; Visie op dienstverlening. Wat is daarin de status? Peel6.1; de 

inzichten daarin zijn veranderd, op dit moment wordt er eerst vanuit gemeentelijke zijde 

gekeken hoe de visie er uit moet zien. Mocht de stap toch gemaakt worden dan worden 

partijen - die zich eerder hadden aangemeld om te klankborden - benaderd. 

 

Notulen van 23 april 2015 worden vastgesteld met deze toevoegingen. 

 

3. Evaluatie toegang  

Mw. Katelijn Lukassen sluit aan en geeft aan welke stappen ondernomen zijn om een 

evaluatie van de analyse van de toegang te kunnen doen. De presentatie van 18 juni 

wordt daarbij gebruikt, met uitslagen van de enquête.  

Na de zomer zal de analyse aan de wethouders en de colleges worden voorgelegd met 

concrete verbetervoorstellen voor de toegang. 

 

Er wordt even gesproken over de stappen die een O&O’er doet en de rol/tijd voor de 

expertpool. Alleen indien nodig moet de expertpool ingeschakeld worden. Peel6.1; graag 

direct doorspelen naar één van je contactpersonen en signalen/knelpunten met ons 

delen, opdat we direct werkprocessen kunnen bijstellen. En/of organiseren dat O&O’er 

terugkoppelen naar de CJG-coördinator van de gemeente.  

Dhr. Dracht geeft nog mee dat er heel hard samen gewerkt wordt en dat we ons moeten 

beseffen dat daar ook tijd voor nodig is. Dhr. Bijlmakers onderschrijft dit. We worden 

graag gevoed door ervaringen van deze tafel.  

 

Mw. Lukassen; 

Er zijn ca. 55 O&O’ers in de Peel6.1. 

Er zijn 140 aanbieders aangeschreven, waarvan 72 de enquête hebben ingevuld.  

 

De sociale kaart in relatie tot Guido wordt besproken. Guido wordt vooralsnog niet 

gebruikt voor de jeugdhulp. 
Ook MEE heeft op haar website een sociale kaart waar iedereen gebruik van kan maken.  

O&O’er; 

- Welke rol heeft O&O’er wanneer de indicatie wordt voorbereid door de aanbieder? 

Dit klinkt zorgelijk. MEE; O&O’er moet toch vanuit hulpvraag handelen, met 

adviserende rol naar indicatiestelling, dus de jeugdconsulent.  

- Mw. Lukassen; Indicaties die aflopen liggen bij O&O’ers. Indicaties welke aflopend 

zijn per 1-1-2016 worden geïnventariseerd. Volgens eerste cijfers die we hebben 

gaat het om 3500 herindicaties, wat ruim 2100 cliënten betreft. Er wordt een plan 

voorgelegd aan de wethouders hoe deze groep te indiceren. 

- MEE; Gemeente Deurne heeft besloten de herindicatie tijdelijk bij de consulent 

neer te leggen en weg te halen van de O&O’er. 

- Er wordt gesproken over de rol en kennis die een O&O’er heeft. In relatie tot de 

markt/aanbieders 

- Voorsorteren over type zorg door de O&O’er en de jeugdconsulent is heel moeilijk 

en zal nog tijd kosten. 
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Analyse van de uitkomsten van de enquête moet zorgvuldig gebeuren. Komt er nog een 

verdiepingsslag? Er wordt in eerste instantie bij de gemeenten en CJG-coördinator 

gevraagd hoe het werkt.  

De persoonsafhankelijkheid moeten we trachten te filteren. 

Doelrealisatie;  

- Aanbieders en wmo-raden worden door ouders gevraagd om advies te geven.  

- Zorgaanvragen tov 2014; vraag BJB is er sprake van verschuivingen in soorten 

zorg? Peel6.1 dat kan nu nog niet zeggen. 

- Dhr Bijlmakers ziet beeld ontstaan. In zelfde problematiek wordt door de ene 

organisatei met weinig kosten en lage inzet de doelen gerealiseerd, terwijl andere 

aanbieders hoge kosten en lange inzet nodig hebben. 

- In de Peelregio willen we het beste doen voor het kind en de ouders. De route via 

O&O is er juist voor om de omgeving van het gezin en de mogelijkheden te 

verkennen. Het is logisch dat dat meer tijd kost dan een snel verwijsbriefje van 

een arts, maar die tijd moeten we wel nemen als we het netwerk willen 

versterken (ambitie van de transitie)   

 

Consulenten Jeugd; 

Heldere signalen vanuit de aanbieders. Dezelfde vraag wordt ingevuld door de 

gemeenten. Peel6.1: jeugdconsulenten stellen geen diagnose en doen niet het werk van 

de O&O-er of aanbieder opnieuw. De jeugdconsulent zet de handtekening onder de 

beschiking en wil er dan van overtuigd zijn dat de juiste en meest adequate hulp ingezet 

wordt.  

Aanvullend; Mw. Lukassen koppelt de verbetervoorstellen terug na de vakantie. 

 

 

4. Klachten  

Meegewerkt hebben dhr. Jeroen Slootmans (Topaze), mw.   Marlies van Oirschot 

(Combinatie) en dhr. Wim van Hest. 

Het is een startnotitie; hoe ziet het er uit en wat zou je kunnen doen. De notitie wordt 

afgesloten met een voorstel. 

Dhr.Dittner;  

- kan er een samenwerking komen met de bezwaarcommissie? Lijkt erg moeilijk. 

- Algemene wet bestuursrecht kent ook een klachtenregeling, welke niet van 

toepassing is op de jeugdwet. Ambtenaren vallen daar mogelijk wel onder. 

Bijvoorbeeld moeten we vast gaan stellen of de O&O al dan niet valt onder de wet 

bestuursrecht. Cliënten moeten weten waar men klacht moet neerleggen. 

LEV-groep;  

- heeft gekeken naar de activiteiten van de O&O’er. Deze zouden vallen onder de 

jeugdwet, want het is jeugdhulp. 

- Lijn van het stuk is prima; aanvulling is dat deze opzet mede de onafhankelijkheid 

voor de cliënt bevordert. 

- Benieuwd naar de “onafhankelijke” klachtenfunctionaris? 

ORO; 

- Werkt met een trapsgewijs model. In eerste gesprek wordt er vaak al oplossing 

gevonden. 

- Ook voor organisaties die aan meerdere wetten moet voldoen, moeten we kijken 

dat het alle facetten bevat. Dit kan volgens dhr. Van Hest. 

- Zeker voor kleine aanbieders zou het goed zijn deze te faciliteren. 

Levensatelier;  

- hoe kunnen we dat ook voor ZZP‘ers invullen. Bij het Levensatelier is daar een 

praktische invulling aan gegeven. Zeker een goede zet om dit breder te gaan 

regelen. 

Dhr. Van Hest; we moeten het vooral praktisch invullen. 
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Dhr. Bijlmakers wil de inventarisatie doen. Aan organisaties wordt gevraagd er al vast 

over na te denken. Het body-geven volgens PVP zou ook voor een cliëntenraad gelden. 

 

Mw. Anja Vereijken (LEV), Mw. Marlies van Oirschot (Combinatie ) en mw.  Jeannette van 

de Tillaert (MEE) kunnen bijstaan. 

 

5. Stand van zaken werkgroepen 

Ontwikkelgroep Jeugd- en Gezinswerkers;  

De opdracht is opgepakt, en Annemarijn licht e.e.a. toe; 

- Welke noodverbanden zijn nodig in 2015.  

- Hoe kunnen we model voor J&G werker bedenken waarbij de regie bij de 

organisaties ligt. Om expertise te behouden (niet zoals WIJ-Eindhoven) Er worden 

scenario’s uitgewerkt door de ontwikkelgroep. 

Dhr. Bijlmakers vraagt of de tafel kan instemmen met de voorliggende opdracht. Dhr. Vd 

Nieuwelaar wil toevoegen; registratie zoals vanmorgen besproken toevoegen aan de 

werkgroep. 

Klachten wordt uit de opdracht voor deze werkgroep gehaald en apart opgepakt. 

Als zodanig vastgesteld.  

 

Social Return; Nu is de nulmeting uitgevraagd. Inkomende informatie wordt 

geïnventariseerd. Terugkoppeling volgt.  

 

Jeugd- en Gezinswerkers; leidinggevendenoverleg loopt. 

 

Facturatie en Gegevensoverdracht; komt zeer regelmatig bijeen en inzet is om de 

facturatie en het berichtenverkeer te digitaliseren.  

Het Levensatelier heeft op verzoek een format gemaakt voor declaratie dbc’s.  

Dhr. Bijlmakers geeft aan dat Zuid-Oost Brabant breed gewerkt wordt aan uniformiteit. 

 

Communicatie; Werkgroep heeft in 2014 gewerkt richting communicatie naar cliënten. 

Op dit moment wordt gewerkt aan de website voor aanbieders. Er is ondertussen ook een 

inkoopboek gepubliceerd www.peel6-1.nl/aanbieders. 

MEE; communicatie naar burgers wordt nu niet genoemd. Is dit wel een onderwerp? 

Dhr. van den  Nieuwelaar; deze communicatie ligt vooral bij de O&O’er en de J&G-

werker. We zoeken naar “warm” contact. 

MEE; wet en regelgeving, financiering, hoe we het geregeld hebben? Is dat dan te 

vinden? Dhr. van den  Nieuwelaar; daarin is voorzien. 

 

Groepering NZA-codes; er zijn contacten met Dommelvallei+. Een eerste voorzet is 

onderweg. De werkgroep wordt op heel korte termijn bijeen geroepen. Het betreft niet 

de dbc-codes. 

Dhr. van den  Nieuwelaar;  

- Eindhoven maakt stappen, door Peel6.1 is gewezen op mogelijke/gewenste 

samenwerking 

- landelijk traject VNG/KING tav jeugd. Daarbij wordt ook naar wmo gekeken. Ook 

daar is gezegd de dbc-structuur nog niet aan te passen. 

Er is in elk geval volop aandacht. Als Peel 6.1 zoeken we zoveel mogelijk de verbinding 

op met Dommelvallei en Eindhoven. Ook volgen we de ontwikkelingen van uit het 

landelijke. 

 

Werkgroep kwaliteit; 21 mei verkennende bijeenkomst. Jan Adams, Anne-Marijn, 

Veronique, Tim Oor en Wim waren aanwezig. Volgende keer wordt een startnotitie 

gepresenteerd. Volgende afspraak is 7 juli 11:00 uur stadskantoor. 

 

Werkgroep klachtencommissie: zie vorig agendapunt 

http://www.peel6-1.nl/aanbieders
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6. Wat verder ter tafel komt 

ORO; Inkoop 2016? Komt uitgebreid terug op de agenda volgende keer. 

Savant; J&G overeenkomst 

Levensatelier; contracten nu via Eindhoven. 

Bizob; alle aanbieders krijgen bericht over de contracten J&G-werkers 2016 en 

contracten die nu in Eindhoven zijn belegd maar naar de Peel komen. 

 

7. Afsluiting.  

Wido Bijlmakers sluit de vergadering.  

Volgend overleg 27 augustus, 14.00 tot 17.00u.  

 

Verdere planning; 

woensdag 23 september 2015, van 14.00 tot 17.00 uur  

dinsdag 20 oktober 2015, van 09.00 tot 12.00 uur  

woensdag 18 november 2015, van 09.00 tot 12.00 uur  

maandag 14 december 2015, van 09.00 tot 12.00 uur 

 


