
Werk en projectgroepen ontwikkelagenda jeugd 2015

Lijn 6.1-aanbieders; 

FOT

doel resultaat tijdpad projectleider namens 6.1 aanbieders 6 gemeenten 

betrokken via

stand van zaken

"Aansturing" J&G doorontwikkeling concrete verbetervoorstellen 

voor "contractering 2016"

vanaf maart Katelijn Lukassen BJBrabant, GGZ Oost Brabant, Herlaarhof, 

ORO en LEV

Jan FOT van 19 juni: opdracht vastgesteld dat  aanbieders uit 

de projectgroep in september voorstel terugleggen aan 

FOT.
social return arbeidsdeelname van 

mensen met een grote 

afstand tot de 

arbeidsmarkt

bijlage uit de 

deelovereenkomsten 

operationaliseren 

26-2 start Wytske Teeuwen/Reinier 

Roosjen

BJBrabant, ORO, GGZ Oost Brabant Elle Schriftelijke uitvraag naar startfoto en ambitieniveau in 

april gedaan. Contacten tussen werkgeversplein en 

jeugdzorgaanbieders worden gelegd. 

Publieke vitrine jeugdproducten sociale kaart opstellen 

voor 

toegangsprofessionals

format maken voor invullen 

van jeugdproducten in Guido, 

werkafspraken voor vullen 

Guido

nav projectstart-up ?Stephan Roijers/Marcita 

Betorina?

Tim Oor, Annemieke Gijsbers (Topaze), E. 

Janssen (Combinatie), Manon de Leijer

Patricia Aanvankelijk dachten we meteen te starten met het 

opzetten van een digitale sociale kaart (website Guido), 

maar gemeenten denken nog na hierover. De werkgroep 

is om die reden ook (nog) niet gestart. Tijdens de 

zorgmarkt op 18 juni is een start gemaakt met ''een 

sociale kaart versie 1.0''. Maandelijks kunnen 

toegangsprofessionals hun eigen persoonlijke sociale 

kaart aanscherpen in een volgende versie. 

Groepering NZA-codes terugbrengen 

versnippering

bundeling van NZA-codes 

operationeel op 1-1-2016

april startup Inge Kouijzer (Eindhoven) Twan Denissen, Tim Oor Tim vd Nieuwelaar 

neemt deel aan FOT 

Eindhoven en 

Jeanine Spoor (Son)

Met andere gemeenten uit ZO-Brabant zijn aantal 

uitgangspunten verkend die bij een indikking aan de orde 

zouden moeten zijn. Eindhoven start met een werkgroep 

om dit samen met aanbieders uit te werken en Twan en 

Tim haken daarbij aan zodat er in ZO-Brabant een 

werkgroep komt die deze ambitie uitwerkt. Inge Kouijzer 

van gemeente Eindhoven zal zorgen voor een 

uitnodiging, agenda en stukken. Het resultaat van die 

werkgroep zullen we aan onze eigen FOT6.1 bespreken 

en vertalen in aangepaste deelovereenkomsten.

Kwaliteit Goede kwaliteit 

Jeugdhulpaanbod Peel 

6.1

startnotitie met antwoord op 

de vragen: "ontzorgen", "wie is 

eigenaar van kwaliteit"

In mei gestart Wido Savant, BJB, Comb. JZ, Idris, GGZOB, WMO 

(Wim van Hest)

Jan Startnotitie geagendeerd voor FOT 27 augustus

Facturering/gegevensoverdracht minder administratie 

en bureaucratie

automatische facturatie en 

gegevensoverdracht

1 juli klaar Sandra van Rooij/Wido GGZ-OB, BJ, Topaze, Savant, 

Psychologiepraktijk Deurne

geen Mogelijkheid tot autmatisch berichtenverkeer is er en 

kan ingezet worden. Facturatie/gegegevensoverdracht zit 

helemaal in de lijn van 6.1. Werkgroep denkt mee over 

optimalisatie.

Communicatie van hoe wordt het, naar hoe is 

het

nu nog orienteren op de 

intiatieffase

Anite Nabuurs/Wido clubje 2014 is klaar, rol in 2015 weten we 

nog niet precies

Unit Zorg en ondersteuning Peel6.1 gaat website 

updaten waarbij de focus ligt op communicatie 

aanbieders. Deze wordt in september gelanceerd. 

Actualiteiten en nieuws worden per digitale nieuwsbrief 

verspreid onder "abbonnees" (zorgaanbieders). Ook 

gemeente Eindhoven lanceert in september een website 

zorginzuidoostbrabant.nl (met een goede verbinding 

naar de Peel6.1-site) om vragen van aanbieders af te 

kunnen vangen. 

Regie-systeem/registratie J&G nu mextra operationeel, ook 

orientatie op breder 

regiesysteem

nu nog orienteren op de 

intiatieffase

Chris Jacobs/Leon Engels # aanbieders van (operationele) jeugd en 

gezinswerkers

Tim 



Lijn aanbieders 

onderling

doel resultaat tijdpad projectleider namens 6.1 aanbieders 6 gemeenten 

betrokken via

stand van zaken

Gezamenlijke 

klachtencommissie

efficiente invulling 

wettelijke plicht

klachtencommissie geinteresseerde aanbieders niet Startnotitie is besproken tijdens de FOT van 19 juni. Veel 

aanbieder zijn enthousiast om toe te werken naar een 

gezamenlijke klachtencommissie. Gemeente wil dit 

faciliteren met een startfoto (aantal klachten, is er een 

cie, etc.) en de uitvraag is in juli uitgezet. Eerste 

terugkoppeling op 27 augsustus. 

Lijn 6.1-gemeenten doel resultaat tijdpad projectleider namens 6.1 aanbieders 6 gemeenten 

betrokken via

stand van zaken

Toegang doorontwikkeling 

toegang  conform visie 

beleidsplan jeugd

concrete verbetervoorstellen 

toegang jeugd

Gedurende 2015 optimaliseren 

huidige werkprocessen (1). Juni: 

toets huidige uitvoeringspraktijk 

aan visie. Evt. bijstellen 

processen/verordening/… (2)

Katelijn Lukassen n.t.b. CJG-coördinatoren 

en 

beleidsmedewerkers

In samenwerking met Onderzoek en statistiek is 

onderzoek verricht naar de toegang en hoe die nu werkt. 

Eindconclusies volgen in augustus, en in het najaar wordt 

punt opnieuws geagendeerd voor FOT. 

Meer inkoop via Peel6.1 passend proces om te 

komen tot passende 

contracten

voorstel cafetariakeuze 

Eindhoven, plan van aanpak 

inkoop Peel

16 april PoHo Wido Bijlmakers nvt Jan/Tim Per 1-2016 koopt Peel6.1 alle ambulant zelf in. 

Onderzoek start rond de zomer om per 1-1-2017 alles 

zelf in te kopen. Tijdpad is intentieovereenkomst in het 

najaar en een keuze in januari 2016.

Invulling contractmanagement opzet van 

contractbeheer en 

uitvoeren van 

contractbeheer

wordt in overleg met BIZOB 

uitgewerkt

hele jaar 2015 Wido Bijlmakers nvt Jan/Tim In samenwerking met Bizob wordt uitvoering gegeven 

aan het contractmanagement en relatiemanagement. 

Hielke van Elburg is hiervoor aangetrokken en hij start in 

juli.

Lijn 6.1 intern doel resultaat tijdpad projectleider namens 6.1 aanbieders 6 gemeenten 

betrokken via

stand van zaken

Ondersteunen uitvoering 

(knelpunten/onduidelijkheden 

oplossen

Ondersteunen 

consulenten bij 

beantwoorden vragen 

OO/J&G/EP/cliënt

Gedurende 2015 Katelijn Lukassen en Wido 

Bijlmakers

nvt Regelmatig wordt er vanuit beleid meegeschakeld op 

casusniveau. Hiermee worden leereffecten beoogd voor 

de uitvoerend professionals (van toegang of 

zorgaanbieder), zorg en ondersteuning Peel6.1 als ook 

voor de beleidsverantwoordelijke gemeenten. 

Ontwikkelen uitvoeringsbeleid 

Peel 6.1

Ontwikkelen 

uitvoeringsbeleid waar 

nodig voor uitvoering 

jeugdwet

Beleidsregel SMI, beleidsregel 

18-/18+, n.t.b.

Gedurende 2015 Katelijn Lukassen In algemene zin is de focus op dit moment om zicht te 

krijgen op de nieuwe werkelijkheid. Nadat het zicht er is, 

kunnen we pas nieuw beleid op gaan stellen. 

LGO Expertpool goede werkomgeving 

realiseren voor 

professionals 

Expertpool

Katelijn Lukassen leidinggevenden van actieve experts niet loopt, geen bijzonderheden voor FOT

LGO Jeugd- en Gezinswerkers goede werkomgeving 

realiseren voor 

professionals J&G-ers

Omnibus/Vraagkracht leidinggevenden van actieve J&G-ers niet loopt, geen bijzonderheden voor FOT

Regulier overleg aansturing J&G-

6.1

Knelpunten uitvoering 

J&G identificeren en 

oplossen

Katelijn Lukassen nvt niet


