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 Datum: 12 november 2014 

Onderwerp Tijd: 13.00-15.30 

Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg Notulist: Anja Saric 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: Mevr. J. van de Berg (BJBrabant), dhr. E. Dracht (LEV-groep), mevr. A. Korsten 

(ORO), dhr. W. Mertens (Combinatie Jeugdzorg), dhr. H. van de Moosdijk (Het 

Levensatelier), mevr. M. van den Nieuwenhuijzen ( GGZ Oost Brabant), dhr. T. 

Oon  (IDRIS), mevr. L. van de Schans (Savant), mevr. I. van Goch (Onis 

Organisatie voor Welzijnsdiensten), dhr. J. Slootmans ( Topaze), dhr. T. 

Denissen ( Actionkids), dhr. H. van de Moosdijk (Het Levensatelier), dhr. W. 

Bijlmakers ( gemeente Helmond), dhr. J. Adams ( gemeente Laarbeek), dhr. T. 

van den Nieuwelaar ( gemeente Gemert-Bakel), mevr. J. van den Tillaart ( MEE 

Zuidoost Brabant), mevr. C. Vriends ( Bizob), mevr. A. Saric ( Bizob) 

 

Afwezig: M. de Leijer (Psychotherapie Deurne), dhr. T. Robbe (Robbe&Partners), dhr. W. 

van Hest (Wmo raad) dhr. P. Kuijs (Vierbinden), dhr. H. Dittner (Wmo raad),  

 

 

 
1. Opening 

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

opgenomen voor personen die het overleg willen terugluisteren.  

 

 

2. Evaluatie 

In het algemeen vinden beide partijen, gemeenten en zorgaanbieders, het een prettige manier 

van  samenwerken. In een kort tijdsbestek is er bereikt. Echter zijn er een aantal 

aandachtspunten voor de gemeenten:  

- Communicatie; miscommunicatie. In het vervolg agendapunten evalueren, zodat het 

voor iedereen duidelijk is wat de afspraken zijn.  

- Controle durven los te laten. 

- Onderwerpen los van elkaar bespreken; momenteel lopen inhoud en bekostiging door 

elkaar heen. 

- PP met sheets is als prettig ervaren, wellicht kan dat intensiever.  

 

 

3. Data overlegtafels/informatieve bijeenkomst  

De data van de overlegtafels in 2015 zijn opgenomen op de agenda. Op 26 november 2014 in 

de ochtend is er een informatieve bijeenkomst ingepland voor die geïnteresseerd is in het 

inkooptraject jeugdzorg in de Peel. Er wordt een plenaire gedeelte gehouden en voor meer 

informatie omtrent bepaalden onderwerpen worden er thematafels opgezet.  
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4. Opmerkingen deelovereenkomsten 

- Resultaten en tarieven in de overeenkomst van de Dommelvallei+ staan niet in de 

overeenkomsten in de Peel.  

- Er staan vragen open die nog niet beantwoord zijn.  

 

Het bovenstaande wordt opgepakt door de gemeente. Antwoord van de gemeenten: In bijlage 

5 zijn de resultaten en tarieven wel degelijk opgenomen. De vragen over de 

deelovereenkomsten zijn met de bijbehorende antwoorden, opgenomen in excelbestanden en 

inmiddels geplaatst op de website. In de ontwikkelagenda komen die thema’s terug waarop 

nog geen antwoord is.  

 

 

5. Bevoorschotting 

Er zijn twee manieren mogelijk met betrekking tot bevoorschotting: 

1. Maandelijks vooraf per gemeente; zoals het nu in Eindhoven op tafel ligt. 

2. Inschatten wat de Q is voor 2015 en op basis daarvan een percentage voorschotten.  

 

Welke manier van bevoorschotting wordt gehanteerd wordt nog nader bepaald, en Otto 

Fransen (BJB) en Rob Arts (GGZ Oost Brabant) zijn bereid om daar vanuit de instellingen 

over mee te denken.  

 

6. Herindicatie en nieuwe indicatie 

Ook in 2015 moet er geïndiceerd worden. Deze functie wordt ingericht, hier wordt momenteel 

hard aan gewerkt.  

 

7. Notities aansturing en expert pool 

De notities van de aansturing en de expert pool zijn gepubliceerd op de website peel 6.1.  

Opmerking: definitie van de jeugdarts (of jeugdarts GGD) helder opnemen en aangeven in 

welke situatie de definitie toegepast kan worden 

Overige opmerkingen over de notities kunnen tot 21 november worden gestuurd naar 

jeugdzorgpeel@bizob.nl. Enkele aanbieders (consortium) is gevraagd de notities uit te werken 

en dat heeft niet geleid tot een voorstel om in januari ook operationeel te kunnen zijn. Het 

blijkt in deze ontwikkelfase erg lastig om een voorstel uit te werken dat ook past in de 

gedachtelijn van Peel6.1 Met andere woorden het risico is erg groot dat we elkaar lijken te 

begrijpen, terwijl dat niet zo is. Om die reden, zullen de gemeenten - ook waar het gaat om de 

uitwerking van aansturing en expertpool – daarin de regie nemen.  

 

8. Communicatie naar inwoners en cliënten  

Er is een voorstel uitgewerkt door de werkgroep communicatie inwoners/cliënten. Het overleg 

kan instemmen met de voorgestelde punten en daarmee is besloten dat dit de lijn wordt voor 

communicatie naar cliënten.  

De punten worden op de website gepubliceerd.  

 

9. Ontwikkelagenda 

Hoe worden de thema’s op de ontwikkelagenda opgepakt en wie vormt de werkgroepen? 

Jan Adams van de gemeente Laarbeek, Mirjam van den Nieuwenhuijzen van GGZ Oost 

Brabant en Lucy van de Schans van Savant Zorg gaan brainstormen. 
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6. Opmerkingen 

- Op 26 november 2014 vindt een informatieve bijeenkomst plaats over het   inkooptraject 

jeugdzorg in de Peel.  

- Afspraken maken omtrent de klustering; hoe gaan we ermee om? Moet het voor 1 januari 

2015 af? 

 

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

 

7. Rondvraag en afsluiting.  

Wido Bijlmakers sluit de vergadering. 
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