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 Datum: 28 augustus 2014 

Onderwerp Tijd: 13.30 - 16.30 

Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg Notulist: Anja Saric 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

Aanwezig: Mevr. J. van den Berg (BJBrabant), dhr. E. Dracht (LEV-groep), mevr. A. Korsten 
(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), dhr. T. Oor (IDRIS), mevr. L. van de Schans 
(Savant), dhr. J. Slootmans ( Topaze), dhr. T. Denissen ( Actionkids), mevr. I. van 
Goch (Onis Organisatie voor Welzijnsdiensten),dhr. W. Bijlmakers ( gemeente 
Helmond), dhr. J. Adams ( gemeente Laarbeek), dhr. T. van den Nieuwelaar ( 
gemeente Gemert-Bakel), dhr. T. Robbe (Robbe&Partners), mevr. C. Vriends ( 
Bizob),mevr. A. Saric ( Bizob), dhr. H. Dittner (Wmo raad), dhr. W van Hest (Wmo 

raad), dhr. P. Kuijs (Vierbinden) 

 

Afwezig: mevr. A. van den Boogaart ( MEE Zuidoost Brabant) 

 

 
1. Opening 

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

opgenomen voor personen die het overleg willen terugluisteren.  

 

2. Voorstelronde 

De deelnemers stellen zich voor.  

 

3. Notulen 2
e
 Fysieke Overlegtafel  

De notulen van de 2
e
 fysieke overlegtafel zijn vastgesteld. Het document is ook gepubliceerd 

op de website peel6-1.nl.  

 

4. Tijdspad jeugdzorg  

Het tijdspad van het inkooptraject jeugdzorg wordt concreter gemaakt. Het actuele tijdspad 

(pdf bestand) wordt op de website peel6-1.nl gepubliceerd.  

 

5. Deelovereenkomst 

De nieuwe concept versie deelovereenkomst is nog niet gereed. Deze wordt nog bijgesteld. 

Alle input van aanbieders (fysieke/virtuele overlegtafel) wordt verwerkt in de overeenkomst. 

Opmerkingen met betrekking tot de deelovereenkomst kunnen schriftelijk verzonden worden 

naar jeugdzorgpeel@bizob.nl.  

 

6. Checklist overeenkomsten Robbe&Partners 

Door de checklist te doorlopen kan men inzicht krijgen hoeveel procent van de overeenkomst 

al gereed is. Deze checklist is anders dan de checklist van de VNG. De lijst van de VNG  

heeft betrekking op het beleid.  
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7. Vakantievragen 

Naar aanleiding van de input m.b.t. de vakantievragen is een presentatie opgesteld. Deze 

wordt gepubliceerd op de website peel6-1.nl.  

 

Er worden vier overeenkomsten opgesteld: J&G, specialistische ondersteuning, expertpool 

(backoffice voor advies) en de aansturing van J&G (onafhankelijk en voldoet aan hoofdstuk 4 

van de Jeugdwet). Opvoedondersteuners worden lokaal bekostigd via subsidie en maken geen 

deel uit van dit inkooptraject.  

 

Daarnaast is er een productenlijst opgesteld o.b.v. huidige Nza codes, die precies duidelijk 

maakt welke bestaande vormen thuis horen aan de Peelregionale inkooptafel. De 

productenlijst wordt gepubliceerd op de website.  

 

8. Bekostiging 

Robbe&Partners heeft een brief naar het ministerie verstuurd naar aanleiding van de 

onduidelijkheid m.b.t. de bekostiging (verschillen in bestanden). Voorgesteld wordt om 

samen met aanbieders een soortgelijke brief op te stellen en tevens te versturen naar het 

ministerie om duidelijkheid te verkrijgen rondom de bekostiging.  

 

Tijdens de FOT is besloten om voor specialistische ondersteuning aan te sluiten bij het 

tarievenvoorstel van Dommelvallei+. Reacties op dit voorstel ontvangen wij graag. 

 

Per 2015 is het volume van de J&G 40 fte. Insteek bij J&G is om 80% van de bestaande 

bemensing/infrastructuur in tact te laten en 20% variabel. Dit betekent dat de 20% openstaat 

voor nieuwe partijen.  

De expertpool is de backoffice functie van Peel 6.1. De bekostiging zal plaats vinden middels 

een tarievenlijst (gedacht wordt aan een bedrag per uur).  

 

9. Huiswerk 

Huiswerkvraag Awbz aanbieders: welke Nza codes zijn relevant voor de organisatie? 

Hoeveelheid cliënten, welke cliënten en hoeveel dagdelen over het jaar 2013? 

 

Huiswerkvraag Provinciaal aanbieders: Aan welke cliënten wordt zorg geleverd en voor 

hoeveel uur over het jaar 2013?   

 

De gemeente zal de uitvraag nog even preciseren en nazenden. Een vlotte reactie is van 

belang met het oog op de voorbereiding van de fysieke overlegtafel van 15 september. 

 

Huiswerkvraag gemeente: De aanbieders hebben geen terugkoppeling ontvangen over 

budgettaire kaders op basis van het RTA in Zuid Oost Brabant. Peel 6.1 gaat dit nakijken ( en 

ontvangt graag een kopie van een regio als voorbeeld).  

 

Gemeente en aanbieders zullen naast de inhoud zich ook moeten focussen op werkprocessen.  
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10. Rondvraag 

Tijdens de volgende overlegtafel worden onderwerpen genoemd en het belang om een 

ontwikkelagenda op te stellen wordt gedeeld.   

 

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

 

11. Afsluiting 

Wido Bijlmakers sluit de vergadering. 
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