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 Datum: 17 december 2014 

Onderwerp Tijd: 09.30-12.00 

Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg Notulist: Anja Saric 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: Mevr. J. van de Berg (BJBrabant), dhr. C. Janssen (ORO), mevr. K. Veron 

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

van den Nieuwenhuijzen ( GGZ Oost Brabant), dhr. T. Oor  (IDRIS), mevr. L. 

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

Actionkids), dhr. H. van de Moosdijk (Het Levensatelier), dhr. H. Dittner (Wmo 

raad), mevr. J. van den Tillaart ( MEE Zuidoost Brabant), M. de Leijer 

(Psychotherapie Deurne), W. van Hest (Wmo raad), dhr. W. Bijlmakers ( 

gemeente Helmond), dhr. J. Adams ( gemeente Laarbeek), dhr. T. van den 

Nieuwelaar ( gemeente Gemert-Bakel), , mevr. C. Vriends ( Bizob), mevr. A. 

Saric ( Bizob) 

 

Afwezig: dhr. T. Robbe (Robbe&Partners), dhr. dhr. P. Kuijs (Vierbinden), mevr. I. van 

Goch (Onis Organisatie voor Welzijnsdiensten), dhr. E. Dracht (LEV-groep)  

 

 

 
1. Opening 

Wido Bijlmakers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom.  

 

Zorg en Ondersteuning:  

Er zijn een viertal nieuwe collega’s bijgekomen bij Zorg en Ondersteuning (de naam van 

uitvoeringsorganisatie Peel6.1), twee consulenten en twee kwaliteitsmedewerkers, om vragen 

van de burgers te beantwoorden. Op dit moment komen er steeds meer vragen en de gemeente 

probeert dit zo goed mogelijk te organiseren om alles vlot en snel te beantwoorden. Vanuit de 

vraagmodus probeert de gemeente in samenwerking met de partners ook weer in de 

regiemodus te komen en bij agendapunt 5, de ontwikkelagenda staan we daar bij stil. 

 

Presentatie mbt berichtenverkeer: 

Er zijn momenteel afspraken gemaakt met een aantal aanbieders om het berichtenverkeer 

verder te ontwikkelen. Ook zijn de Peelgemeenten in afstemming met Eindhoven om het 

berichtenverkeer zo goed mogelijk te organiseren. Per 1 januari wordt er  niet meteen gewerkt 

met Ijw systeem, maar er wordt een noodscenario gemaakt; per post.  

Facturatie vindt plaats op basis van het woonplaatsbeginsel. Informatie over facturering en 

gegevensoverdracht is te vinden op de website.  

 

Mededelingen: 

- Nadere regels: De nadere regels zijn inmiddels vastgesteld; en dit betreft vooral een 

uitwerkingen van PGB en eigen bijdrage. Nadere regels worden op de website 

gepubliceerd. 
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- CAK gaat de eigen bijdrage innen, en alleen voor jeugdigen waarbij verblijf aan de 

orde is geldt een eigen bijdrage. Het CAK wil op een bepaalde manier aangeleverd 

krijgen, dit element kan meegenomen worden in de werkgroep berichtenverkeer.  

 

- Gecontracteerde partners: Er zijn op dit moment zijn er al 30 contracten voor SO 

getekend en 21 voor J&G. 

 

2. Notulen 12-11-2014 

De notulen worden vastgesteld. Er zijn geen vragen. 

 

3. Guido 

Binnen de WMO wordt met de sociale kaart Guido gewerkt. De ambitie leeft om Guido ook 

in te richten voor jeugd. Keuzevrijheid van cliënten is ook voor de jeugdzorg belangrijk, dit 

kan worden gestimuleerd met dit systeem. Voor de jeugd is Guido niet verplicht, maar de 

WMO-raden houden een stevig pleidooi om te onderzoeken of dit niet te realiseren is. Indien 

aanbieders zich willen aanmelden is dit mogelijk.   

 

Vraag: Zijn er zorgaanbieders die mee willen denken hoe Guido ingericht kan worden voor de 

aanbesteding jeugd?  

Antwoord: IDRIS en Combinatie Jeugdzorg (op 18 december heeft ook Topaze zich 

aangemeld voor deze werkgroep).  

 

4. Voorstel voor de expertpool en aansturing 

Expertpool: 

Tijdens de overleggen is de ontwikkeling van de expertpool, de vaste kern en functie 

besproken. Het consortium, 4 sectoren, heeft binnen de kaders afspraken gemaakt m.b.t. de 

expertpool (vaste kern).  Ook Jeugdgezondheidszorg heeft meegedacht vanwege de inbreng 

en expertise  van de jeugdarts. Wat de rol en functie moet worden van de expertpool kan men 

teruglezen in de voorgelegde stukken. In de vaste kern zit een jeugdarts, een orthopedagoog 

en een psycholoog.  

 

Onafhankelijkheid is belangrijk. Alle drie de experts zijn verantwoordelijk om die 

onafhankelijkheid te bewaken. In de expertpool is heeft de jeugdarts (vanuit GGD) de lead 

(meewerkend voorman). Een groot deel van de financiering vindt plaats vanuit J&G plus, 

waar een tekort komt zijn nadere afspraken gemaakt. De vast kern bestaat uit: een jeugdarts, 

orthopedagoog en een psycholoog. De vaste kern adviseert om de beschikking van de 

gemeente toe te kennen. Op basis van de huidige gegevens worden zo’n 1100 adviesvragen 

op jaarbasis geraamd. 

 

De flexibele schil: expertise op specifieke gebieden. Is het van belang dat de vaste kern ook 

weet welke experts er in de flexibele schil zijn toegevoegd, beschikbaar stellen van een 

overzicht.  

Daarnaast is het mogelijk om advies op te vragen bij instellingen die geen contract hebben 

afgesloten. Hiervoor zijn er tarieven per uur opgenomen in de deelovereenkomsten. De 

expertpool wordt voor 2015 ingericht zoals beschreven, maar op basis van de opgedane 

ervaringen en veranderingen in het veld van aanbieders zal evaluatie plaatsvinden.  

 

Herindicaties: indien er sprake is van een nieuwe beschikking zal de O&O –er of J&G -er 

(indien deze in beeld is) de problematiek bekijken. Het gezinsplan wordt opgesteld door de 

J&G en O&O, deze maken het voorwerk voordat er eventueel consult wordt gevraagd.  
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Expertpool levert advies voor een beschikking, vervolgens is het aan de cliënt van welke 

aanbieder hij/zij zorg wil ontvangen. Client heeft zoveel als mogelijk keuzevrijheid.   

 

De vraag is hoe de lijnen gaan lopen en gaat het werken zoals het momenteel is vastgelegd. 

Dit zijn de kaders die voor nu zijn vastgelegd, maar deze afspraken blijven we in 2015 

monitoren. Dit is ook een onderwerp op de ontwikkelagenda.    

 

Eventuele aanscherpingen op het voorstel expertpool worden gezocht voor het eind van het 

jaar te mailen zodat de bijlage eventueel aangepast kan worden.   

Gemeente en aanbieders zullen kritisch kijken naar de vastgelegde afspraken en de uitvoering 

hiervan in de praktijk. In de bijlage zal er een zin worden toegevoegd m.b.t. de evaluatie.  

 

Aansturing: 

Omnibus heeft met de gemeente een contract gesloten om de aansturing te blijven doen. 

Omnibus werkt samen met de organisatie Vraagkracht. Inhoudelijke aansturing zit bij de 

moederorganisaties en de functionele aansturing bij Omnibus. Er blijft ook consequent 

overleg gevoerd met de moederorganisatie. De aanbieders die het contract hebben getekend 

worden in contact gebracht met Omnibus.  

 

Opmerking: 

- Alert op blijven dat er losse eindjes zijn met betrekking tot het proces en dat de druk 

straks bij de aanbieders ligt. Hier dienen de gemeenten en aanbieders gezamenlijk naar 

kijken. Dit is een thema voor  2015.  

 

- GGZ Oost Brabant geeft aan dat ze voornemens zijn om geclausuleerd te tekenen. De 

vergadering stelt het op prijs als deze voorwaarden worden doorgestuurd naar de 

gemeente om te kijken hoe deze de bijlage 2.4 kunnen verbeteren.   

 

- De nieuwe bijlage 2.4. wordt vastgesteld door het college, vervolgens zal er een 

addendum worden opgesteld en toegevoegd aan de overeenkomst. Bestaande 

contractpartners wordt hierover bericht.  

 

5. Ontwikkelagenda: 

De 21-ste januari wordt de fysieke inkooptafel ingewisseld voor een hei-ochtend. Er wordt 

dan samen gekeken welke onderwerpen op de ontwikkelagenda urgent zijn en waar de meeste 

blinde vlekken zitten m.b.t. tot de inhoud en proces. Vervolgens wordt er besproken op welke 

manier het wordt weggezet, en wie inhoudelijk aan de lat gaat staan. Het gaat om de volgende 

type spelers, partners uit:   

- de zorgaanbieder 

- het gemeentelijk beleid 

- uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 

 

Concreetheid en hardheid: momenteel zijn de onderwerpen op de ontwikkelagenda thema’s. 

Deze thema’s worden vervolgens in een format gegoten. Daarbij is het van belang om 

rekening  te houden met: 

- Lijn dommelvallei+ (verbrede samenwerking jeugd) 

- Wmo in Peel6.1  (integratie van de lijn jeugd-WMO) 

 

De werkgroep zal alle informatie terugkoppelingen aan de FOT.  
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6. Rondvraag en afsluiting.  

- Specialistische Ondersteuning: 

Er is gewerkt aan het samenstellen van groeperingen aan de hand van de 

productcodes. Zorgvuldigheid staat voorop; Meer ruimte nemen in het begin om na te 

gaan of het in de praktijk mogelijk is.  

- Indicaties die aflopen in 2015; cliënten dienen aan de bel trekken als de indicatie 

verlengd zou moeten worden. Indien de indicatie langer doorloopt wordt contact met 

de cliënt opgenomen. De verantwoordelijkheid ligt bij de cliënten.  

- Er komen nieuwe voorstellen data FOT waarbij er gewisseld wordt van dag in de 

week: op 21 januari 2015 blijft de FOT nog op de woensdagochtend staan (hei-

ochtend).  

 

 

7. Afsluiting.  

Wido Bijlmakers sluit de vergadering. 

 


