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 Datum: 27 augustus 2015 

Onderwerp Tijd: 14.00-17:00 

Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg Notulist: Tim van den Nieuwelaar 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: dhr. C. Janssen  (ORO), mevr. V. Zeeman (Combinatie Jeugdzorg), dhr. H. 

van de Moosdijk (Het Levensatelier), mw. M. van den Nieuwenhuijzen (GGZ 

Oost Brabant), dhr. J. Slootmans (Topaze), mw. J. van den Tillaert (MEE 

Zuidoost Brabant), mw. M. de Leijer (Psychotherapie Deurne), dhr. E. Dracht 

(Savant), dhr. W. van Hest (Wmo raad), dhr. T. Denissen ( Actionkids), dhr. 

H. Dittner (Wmo raad), dhr. W. Bijlmakers (Peel 6.1), dhr. T. van den 

Nieuwelaar (gemeente Gemert-Bakel), dhr. J. Adams (gemeente Laarbeek) 

en mw. C. Vriends (Bizob) 

Mw. Judith Bach (LEVgroep), mw. I. van Goch (Onis) 

Afwezig: dhr. T. Oor  (IDRIS) mkg, Mw. Anne-Marijn de Wit (BJBrabant) mkg, dhr. H. 

van de Moosdijk (Het Levensatelier) mkg, dhr. P. Kuijs (Vierbinden) zkg 

 

1. Opening 

Wido Bijlmakers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Er wordt geen 

bandopname gemaakt. Verslag wordt verzorgd door Tim van den Nieuwelaar. 

 

Judith Bach is nieuw aan tafel. Zij vertegenwoordig LEVgroep en sluit aan als vervanger 

van Jeanne Aerts. 

 

 

 

2. Notulen 23-4-2015 

MEE Zuidoost Brabant: n.a.v. de herindicaties is de vraag wat de stand van zaken is. 

Reactie Peel 6.1: binnen twee weken wordt er een voorstel voorgelegd aan de 

portefeuillehouders. Daarna vindt hierover communicatie plaats. 

 

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. Rondje ervaringen tot nu toe 

 

ORO: we zitten op dit moment volop in de inkooptrajecten voor 2016. Hierover is genoeg 

te doen, maar te veel om nu over uit te wijden. Wat verbaasd is dat er nog steeds geen 

duidelijkheid is voor de groep cliënten die wel of niet onder de WLZ zouden vallen. 

Hierover is wel telleurstelling over. 

 

Wat er onder andere speelt, is wel uit te leggen aan de hand van een specifieke casus. 

Een casus waarbij het gaat om een aanstaande moeder, waarbij tijdens de zwangerschap 

allerlei voorbereidende inzet gepleegd wordt. Een traject die in door gemeenten omarmd 

wordt, maar waarbij vervolgens bij de beoordeling binnen de toegang dan toch weer 

herbeoordelend en heroverwegend naar de casus gekeken wordt. 

 



  Pagina 2 van 7 

Savant: er is nog wel wat gedoe rondom beschikkingen die van Peel 6.1 af komen. 

Productcodes die niet herkend worden of thuisgebracht kunnen worden. Dit kost uitzoek 

werk. Er wordt ook vertraging ervaren bij herindicaties. 

Er is vanuit Eindhoven een bericht gekomen om informatie op te geven over wachttijden, 

treek-normen. Bijzonder is dat er dan gevraagd wordt naar wachttijd voor aanmeldingen 

en indicaties. 

Savant heeft gezien dat de website Guido gevuld is, maar wordt hier niet gelukkig van. 

Het is typisch een website, waar burgers verdwalen. Vraag is of hier wel iemand vanuit 

communicatie betrokken is. Reactie Peel 6.1: voor jeugd zijn we op dit moment niet 

aangehaakt bij deze ‘publieke vitrine’. Guido is nu ingericht voor Wmo. 

 

MEE Zuidoost Brabant: vanuit haar betrokkenheid bij de inzet van opvoedondersteuners, 

merkt men dat het druk is. Daarnaast is er nog te weinig aandacht en ruimte voor de 

inzet op preventie-activiteiten zoals voorlichtingsbijeenkomsten op bijv. scholen. Maar 

ook bij bijvoorbeeld voorlichting aan professionals in het lokale veld, bijv. 

docenten/leeraren op scholen waar steeds meer kinderen in het kader van Passend 

Onderwijs vanuit het speciaal onderwijs naar toe gaan. 

Kernboodschap is ook wel dat professionals in het lokale veld nu erg druk zijn, maar 

onvoldoende toekomen aan uitvoering geven aan de transformatie (normaliseren en 

ontzorgen) en druk zijn met ‘branden blussen’. 

Reactie Peel 6.1: de signalen worden herkend. Wat betreft preventie betreft het een 

lokale verantwoordelijkheid en is er zeker ook behoefte vanuit individuele gemeenten om 

hier meer aandacht aan te besteden. Dit soort signalen hebben zij dan ook nodig. 

Tegelijkertijd hebben zij ook behoefte aan input voor de inhoudelijke invulling van 

‘preventie’. Deze input krijgen zij graag vanuit de professionele instellingen en bijv. het 

onderwijs. 

De leden van het FOT pleiten ervoor om dit onderwerp niet alleen op de lokale agenda te 

zetten, maar daar ook binnen het kader van de FOT aandacht behoeft. 

Jan Adams reageert hierop door te benoemen dit te herkennen. Tegelijkertijd vraagt hij 

om gemeenten nu ook tijd en ruimte te laten e.e.a. uit te rollen zoals zaken nu lopen. 

Tegelijkertijd maakt het onderdeel uit van de hele transformatie, waarbij de onderwerpen 

op de ontwikkelagenda op onderdelen bij zal gaan dragen aan een meer preventieve 

insteek binnen het hele samenspel tussen de lokale en (sub-)regionale uitvoering. 

Wim van Hest benadrukt dat het geen argument kan zijn  dat gemeenten reeds de 

handen vol hebben aan andere zaken, waardoor ‘preventie’ als thema niet opgepakt kan 

worden. 

 

Afgesproken wordt dat over ‘preventie’ een actiepunt geformuleerd wordt, met daaraan 

verbonden een termijn. 

 

LEVgroep: opmerking over Guido wordt onderschreven. Inzet opvoedondersteuners 

wordt herkend dat het erg druk is. LEVgroep is met het team opvoedondersteuners 

binnen het Helmondse wel bezig om collectief aanbod te ontwikkelen. Wat verder speelt 

is dat opvoedondersteuners worstelen met de grens over hoever men gaat. 

Goed nieuws is dat het LEVgroep gelukt is om de door CBS opgevraagde gegevens 

overinzet van J&G-ers uit het systeem hebben kunnen halen. 

 

Combinatie Jeugdzorg: opvallend is dat er in aanloop naar de vakantie relatief gezien 

toch meer crisissituaties aan het licht gekomen zijn. 

Verder wordt aandacht gevraagd voor de overgang van 18- naar 18+. met name in 

relatie tot het woonplaatsbeginsel. In situaties rondom pleegzorg geldt vaak bij 18- een 

andere verantwoordelijke gemeente, dan de gemeente die op het moment van 18+ 

verantwoordelijk is. Peel6.1: bij deze thematiek is het lastige dat hier sprake is van het 

principe ‘verlengde jeugdzorg’, dat één op één uit de oude wetgeving overgenomen is. 

Het is voor Wido Bijlmakers vooral even de vraag of de medewerkers van Peel 6.1 dit 

voldoende begrepen hebben. Veronique Veerman is dit nog aan het uit zoeken. 
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Topaze: er is nog weinig sprake van informatieverstrekking terug naar de aanbieders. 

Terugkoppeling mag beter en de verbinding mag versterkt worden. Verder wordt 

opgemerkt dat het voor het transformatieproces van belang is om af en toe ook eens 

even door te pakken.  

 

Wmo-adviesraden: veel is terug te herleiden op de vraag ‘hoe loopt het nu eigenlijk in de 

praktijk met betrekking tot de jeugdhulp’. We weten eigenlijk met elkaar niet hoe goed 

het precies gaat. Er ontbreken cijfers en goed ingerichte informatiesystemen. Hierdoor is 

onvoldoende duidelijk of het bedachte systeem nu voldoende draait en ook werkt zoals 

aan de voorkant bedacht is. Deze onzekerheid leeft wel in het veld. Het gaat dan niet sec 

om cijfers, maar om informatie. Peel 6.1: de behoefte aan cijfers en informatie wordt 

herkend. Cijfers die er zijn, roepen inherent de vraag op ‘wat zegt dit nu precies’. E.e.a. 

is onderdeel van de transformatie. Het is niet mogelijk om een eenduidig beeld, zeker 

niet cijfermatig te geven over een proces dat impliceert dat alles juist volop in beweging 

is. Op de vraag hoe aanbieders dit zien, wordt dit onderschreven. Nu is de tijd rijp om 

informatie boven water te halen, op basis waarvan analyses gemaakt kunnen worden. 

Een sleutel rol daarvoor ligt bij de opvoedondersteuners. Vanuit deze FOT wordt de 

kernboodschap uitgedragen dat het noodzakelijk is om op lokaal niveau de dialoog te 

voeren over hoe het loopt. Als er geen lokale dialoog tot stand gebracht wordt, dan kun 

je nog zo’n goede informatievoorziening hebben, maar komt er vervolgens geen of 

onvoldoende beweging. De discussie over de effectiviteit van zorg, moet op 

gemeentelijke niveau, per gemeente vorm en inhoud krijgen.  

 

ORO: trend die gezien wordt is dat de casuïstiek die bij de ‘specialisten’ binnen komt 

steeds zwaarder van aard zijn. Enerzijds is dat een compliment aan het lokale veld, 

anderzijds zitten daar ook vaak casussen bij waarbij je zegt ‘jammer, een gemiste kans 

om vroegtijdig zwaar in te zetten en erger te voorkomen’. 

 

Een gemiste kans is dat er nu op een ander manier sprake is van schotten. Schotten 

tussen lokale verantwoordelijkheid, regionale verantwoordelijkheid, toegang, generalist 

en specialist. 

 

Psychologen Praktijk: er is nadrukkelijke behoefte aan een kortere lijn tussen het lokale 

veld (opvoedondersteuners), huisartsen en de specialistische voorzieningen. Daar 

ontbreekt het nu nog te veel aan. 

 

LEVgroep: er gaat veel aandacht uit naar de vraag hoe het lokale veld functioneert. 

Belangrijk daarin is ook om te kijken naar het functioneren van de lokale wijkteams. 

 

Vanuit gemeente: rapportage evaluatie toegang is beschikbaar gekomen. Wordt de 

komende weken besproken in verschillende ‘interne’ gremia. Op 23 september zal deze 

rapportage ter informatie terug komen op de FOT. In oktober wordt de rapportage met 

aanbevelingen aan het PoHo Jeugd Peel 6.1 aan geboden. 

Gemeenten hebben er lokaal veel last van dat een aantal zaken rondom dwang en drang 

nog ovn 

 

 

BIZOB: uitvraag klachtafhandeling. Er zijn nog maar weinig reacties hierop gekomen. De 

reactie ‘geen klachten ontvangen en afgehandeld’ is ook een reactie. Hierbij de oproep 

om alsnog te reageren. 

 

Vanuit Peel 6.1: facturering en berichtenverkeer wordt nu verder uitgerold. Er is in de 

zomervakantie een ministeriële regeling getroffen, waardoor persoonsgegevens nu wel 

gedeeld mogen worden. Hierdoor kan het elektronisch berichtenverkeer verder ingericht 

en gebruikt worden. 
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Katelijn Lukassen heeft vanaf 1 september een andere baan bij de gemeente Helmond 

(opzetten stadslab en inrichting van de kernteams wijken). Yvonne Hoeben gaat haar 

opvolgen. 

 

4. Ontwikkelagenda 

 

Wido Bijlmakers licht toe dat conform afspraak een aangepast matrix geagendeerd en 

besproken wordt. De matrix wordt doorgenomen en op hoofdlijnen mondeling toegelicht. 

 

Aansturing J&G: als voorzitter doet Wido de oproep aan de werkgroep om vaart te maken 

met het voorstel. Voorgesteld wordt om dit op 23 september te agenderen voor de FOT. 

Chris Janssen merkt op dat LEVgroep bij dit onderwerp vermeld staat, maar dit moet de 

Combinatie Jeugdzorg zijn. Chris Janssen spreekt namens de werkgroep uit dat inzet 

geleverd wordt om op 23 september een voorstel aan de FOT voor te leggen. 

 

Social Return: Mirjam van den Nieuwenhuijzen maakt de opmerking dat er een zorg is 

over hoe dit onderwerp straks contractueel vastgelegd wordt. Peel 6.1: niet anders dan 

dat dit nu het geval is. 

 

Publieke vitrine: er is een aanzet gemaakt met een ‘persoonlijke sociale kaart 1.0’ voor 

professionals. Daarnaast staat er sinds de zomer een productencatalogus op de website 

van Peel 6.1 voor aanbieders. 

 

Groepering NZA-codes: het is op dit moment ook een landelijk thema. Peel 6.1, 

Dommelvallei+ en Eindhoven trekken hierin nu samen op. Traject wordt getrokken door 

Eindhoven en Peel 6.1 schakelt bij via Dommelvallei+. Tim Oor en Twan Dennissen zijn 

vanuit de Peelregio betrokken.  

Mirjam van den Nieuwenhuize en Veronique Veerman geven aan dat er in de 

zomerperiode een landelijke uitwerking beschikbaar gekomen is. Daarbij is ook 

gecommuniceerd dat als hierover geen overeenstemming bereikt wordt, er een 

ministeriële maatregel uitgevaardigd wordt. Veronique stuurt de betreffende mail toe aan 

Wido Bijlmakers. 

 

Facturering en gegevensoverdracht: zoals bekend is deze werkgroep goed bemenst. 

Tussen een aantal aanbieders en Peel 6.1 is het berichtenverkeer nu digitaal opgang 

gekomen. Gaande weg kunnen hier meer aanbieders op aansluiten.  

 

Communicatie: Anite Nabuurs is in juli bij Peel 6.1 begonnen als communicatieadviseur. 

Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe inrichting van de website Peel 6.1. Deze is op korte 

termijn operationeel. Ook is er een nieuwsbrief die met enige regelmaat beschikbaar 

komt. Aanbieders kunnen zich hierop abonneren. Deze wordt ook gekoppeld aan de 

website. Ook de gemeente Eindhoven is een website aan het ontwikkelen, 

www.zorginzuidoostbrabant.nl. Deze website wordt eind september gelanceerd. 

 

Mirjam van den Nieuwenhuijzen maakt de opmerking dat in het licht van de eerdere 

discussie ook aandacht moet zijn voor communicatie naar burgers. Peel 6.1: deze 

communicatie loopt met name via de website van de CJG’s en opvoedondersteuners.  

 

Wmo-adviesraden: er is veel aandacht voor het verstrekken van informatie. Bij 

communicatie gaat het ook om tweerichting verkeer en de interactie. Er wordt aandacht 

gevraagd voorde interactie met de burger. 

 

Regie-systeem/registratie J&G: het projectplan dat in april 2014 opgesteld is, is nu weer 

op de agenda gezet en doorloopt op dit moment de interne route om geactualiseerd te 

worden. In september of oktober zal hierover besluitvorming moeten plaatsvinden. 

Daaruit zal blijken op welke manier aan dit thema vervolg gegeven wordt. 

 

http://www.zorginzuidoostbrabant.nl/
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Gezamenlijke klachtencommissie: komt de volgende keer terug op de agenda. 

 

Toegang: zoals aangegeven is de evaluatie gaande. Op 23 september komt dit 

onderwerp ter informatie terug bij de FOT. 

 

Meer inkoop via Peel 6.1: in april is besloten om de ambulante vormen GGZ vanuit de 

Peel in te kopen. Dit is dus een onderwerp voor de FOT. Idee is nu om de DBC-codes toe 

te voegen aan bijlage 1 van de deelovereenkomst Specialistische Ondersteuning. 

Vanuit Eindhoven is ook toegezegd om volgende week op de website te communiceren 

over het vervolg van de inkoop van de producten die voor Peel 6.1 nog wel door 

Eindhoven ingekocht wordt (www.eindhoven.nl/transformatie).  

 

Invulling contractmanagement: Hielke van Elburg (contractmanager in dienst bij BIZOB) 

is de vorige keer voorgesteld en is ook gestart. Zoals aangegeven wordt e.e.a. dus 

verder vormgegeven met BIZOB. Gesprekken met aanbieders worden de komende 

periode opgestart. 

 

LGO J&G: door Erik Dracht wordt opgemerkt dat er vanuit het LGO voor de vakantie 

overleg is geweest over de inzet van J&G-ers. Daaruit is gebleken dat er een aantal 

taken/werkzaamheden zijn die zich niet laten vangen binnen de trajectfinanciering. 

Hierover is een brief opgesteld en naar aanleiding hiervan gaan de betrokken instellingen 

eerst in overleg met Peel 6.1. Wido Bijlmakers merkt op dat uitkomst moet zijn dat er 

door de instellingen een voorstel aan de FOT voorgelegd wordt. 

 

Afgesproken wordt dat deze matrix op deze manier in volgende FOT’s terugkomt. 

 

a. Verslag startnotitie werkgroep kwaliteit, en mondelinge terugkoppeling van 

de vergadering van de werkgroep kwaliteit op 25 augustus 

De werkgroep kwaliteit is bij elkaar gekomen. Daaruit is een eerste afbakening en 

richting rondom het begrip kwaliteit voortgekomen. Deze afbakening is in het 

bijgevoegde document beschreven en vervolgens een concept opdracht. Kern van de 

opdracht is om de verantwoording van (kwaliteit) van zorg, vanuit cliëntperspectief te 

ontwikkelen en hiervoor een instrument te ontwikkelen.  

Vraag aan de FOT is in hoeverre men zich in deze afbakening kan vinden en de opdracht 

zoals die in het stuk geformuleerd is. 

 

Savant: dhr. Dracht merkt op dat een aanvulling op de wijze waarop de opdracht nu 

geformuleerd is, is dat er niet de ambitie is om nu een enorm systeem te ontwikkelen, 

maar om klein te starten en bij wijze van pilot met deze denkrichting te starten.  

 

Topaze: Daarnaast wordt aangevuld dat er nu in oude termen gesproken wordt. 

Nadrukkelijker mag aangegeven worden dat 65% van de kwaliteit van zorg bepaald 

wordt door de mening en opvattingen van de cliënt. Gerefereerd wordt dus aan termen 

als ‘het vergroten van de betrokkenheid en het betrekken van de cliënt’ die voortkomen 

uit het ‘oude denken’.  

 

Wido Bijlmakers vult aan dat deze opdracht door Peel 6.1 nog afgestemd wordt met de 

collega’s van Wmo. Daarnaast is Peel 6.1 bezig met de inrichting van de monitoring. 

Wido gaat dus ook hiermee de verbinding te leggen. 

 

Met deze opmerkingen is de afbakening van het thema en de opdracht akkoord. De 

termijn waarbinnen de werkgroep hiermee aan de slag kan is 1 januari 2016. 

 

5. Inkoopkader 2016 – doorkijk 2017 (concept bijgevoegd, ter bespreking) 

 

Wido Bijlmakers licht toe dat aanleiding voor dit inkoopkader geweest is dat Mirjam van 

den Nieuwenhuijzen opmerkte dat Noordoost Brabant een inkoopkader heeft. 

http://www.eindhoven.nl/transformatie
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Wido Bijlmakers geeft aan twee onderwerpen uit dit concept inkoopkader in ieder geval 

te willen bespreken. 

 

a. GGD toevoegen aan de FOT als adviserend partner. Sluit aan bij de discussie die 

gevoerd is over de aandacht voor (collectieve) agenda. 

Wmo-raden, GGZ Oost Brabant en Combinatie Jeugdzorg staan achter het 

voorstel om de GGD voor deze FOT uit te nodigen. Dit wordt door alle leden van 

de FOT breed gedragen en is akkoord. 

 

b. Bekostigingssystematiek: hoe gaan we binnen Peel 6.1 om met de gevolgen van 

de korting op de Rijksbudgetten? Wat betekent dat voor de contracten, tarieven 

(p), volumes en instroom (q). Graag bespreken we dit in het kader van bestuurlijk 

aanbesteden aan de FOT om uitgangspunten op te halen, zodat hierover een 

paragraaf opgenomen kan worden. 

 

Combinatie Jeugdzorg merkt op het schandalig te vinden dat Eindhoven 

aangegeven heeft dat er wel ruimte is om op de ‘p’ (tarief) een korting door te 

voeren. Het voorstel om aan deze FOT te spreken over ook de invulling van de ‘q’ 

en de transformatie. Dit laatste wordt in soortgelijke bewoordingen onderschreven 

namens GGZ Oost Brabant en ORO. In algemene zin is er het besef aan de FOT 

dat de formule p * q nog steeds aan de orde zal zijn, maar dat je dus ook naar de 

q moet kijken. Maar niet alleen de kwantiteit van de q, ook naar de definiëring 

van de q.  

Vanuit ORO wordt aangevuld dat er ook kansen liggen in het administratieve 

proces om uiteindelijk ‘meer met minder’ te kunnen doen. 

 

Wido Bijlmakers geeft aan dat de kern van de discussie geraakt wordt, maar het 

helpt als hier concrete en duidelijke uitgangspunten ingebracht worden, waarmee 

helder wordt hoe gemeenten en aanbieders in dialoog met elkaar uit kunnen 

komen met het budget dat door het Rijk beschikbaar gesteld is. Wim van Hest 

onderschrijft dat de eerste stap die gezet moet worden om met elkaar vast te 

leggen langs welke uitgangspunten fasegewijs en in een meerjarige planning, 

bewerkstelligd wordt de zorg met minder budget georganiseerd wordt, door 

administratieve lasten terug te dringen en het zorgaanbod te beperken.  

 

Uitgesproken wordt dat er ook ruimte moet zijn voor prijsdifferentiatie op basis 

van professionele kwaliteit die geleverd wordt. Dit als reactie op de enorme groei 

van het aantal zelfstandigen en de noodzaak voor de grotere organisaties om af te 

kunnen bouwen. 

 

Onderdeel van de ‘q’ is ook de duur/doorlooptijd van trajecten. 

 

Een andere benadering van de ‘q’ betekent ook om sterker in te steken op 

‘normaliseren’. 

 

Daarnaast kan ook gedacht worden aan een andere financieringssystematiek, 

gekoppeld aan de juiste inhoudelijke en financiële prikkels. Denk bijvoorbeeld aan 

een systeem van ‘lump sum financiering’. 

 

Overige onderwerpen: 

Paragraaf 3.4: expliciet maken dat aangesloten wordt bij de landelijke 

ontwikkelingen rondom de product categorieën. 

 

Paragraaf 3.2: de vraag is of nu voor 2016 al invloed uitgeoefend wordt op de 

contracten rondom verblijf. Antwoord Peel 6.1: we worden betrokken bij het 

traject van bestuurlijk aanbesteden in Eindhoven. Wat er wel expliciet staat is dat 
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vanuit Peel 6.1 voorbereidingen getroffen worden om vanaf 2017 de inkoop voor 

verblijf vanuit de Peel op te pakken en bij Eindhoven weg te halen. 

 

Chris Janssen merkt op dat het recht doet aan de manier waarop we in de FOT 

aan tafel zitten om nog een paragraaf op te nemen over de denkrichtingen 

rondom de transformatie. Hierdoor wint het inkoopkader aan kracht als het gaat 

over de discussie die zojuist gevoerd is over de formule p*q. Denk bijvoorbeeld 

aan een top 5 van denklijnen. Voor een deel zit dit al in de ontwikkel agenda, 

maar de suggestie is om hierover ook explicieter te zijn in het inkoopkader. 

 

De vraag die nog wel voorligt is hoe we tot scherpe en concrete formuleringen van 

de uitgangspunten kunnen komen, die een goede politiekbestendige basis vormen 

om aan deze FOT te komen tot resultaatgerichte afspraken over p*q die in de 

overeenkomsten vastgelegd kunnen worden. 

 

Mirjam van den Nieuwenhuijzen geeft de suggestie mee om te kijken naar het 

document van de VNG ‘het zorglandschap’. 

Daarnaast is de afspraak dat met het toesturen van het verslag de leden van het 

FOT uitgenodigd worden om nog concrete tekstsuggesties voor de uitgangspunten 

binnen het inkoopkader aan te leveren. 

Een laatste suggestie is om na vaststelling van het inkoopkader ook een 

symposium voor o.a. raadsleden te organiseren, waar we als FOT het inkoopkader 

presenteren. 

 

6. Wat verder ter tafel komt 

Wim van Hest stelt de vraag hoe het ‘fenomeen vertrouwenspersoon’ in de Peel 

georganiseerd is. Antwoord daarop is dat hierover landelijke afspraken gemaakt zijn en 

dit belegd is bij Zorgbelang Brabant. 

 

Erik Dracht stelt de vraag of er andere instellingen zijn hoe omgegaan wordt met cliënten 

die niet komen opdagen en of men daar ook last van heeft. Per slot van rekening ben je 

daar als organisatie wel tijd voor kwijt. 

ORO heeft hier wel ervaring mee. Het komt niet veel voor, maar in de zorgovereenkomst 

is opgenomen dat als er niet 24 uur van te voren afgemeld wordt, de kosten toch in 

rekening gebracht worden. 

 

 

7. Afsluiting 

 

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 

 

Wim van Hest en Twan Denissen zijn 23 september verhinderd. 


