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 Datum: 25 februari 2015 

Onderwerp Tijd: 09.30-12.00 

Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg Notulist: Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: Mevr. A-M. de Wit (BJBrabant), dhr. C. Janssen (ORO), mevr. K. Veron en 

mevr. V. Zeeman(Combinatie Jeugdzorg), dhr. H. van de Moosdijk (Het 

Levensatelier), mevr. W. van Hoof (GGZ Oost Brabant), dhr. T. Oor  (IDRIS), 

mevr. N. Sabir (Savant), dhr. J. Slootmans ( Topaze), dhr. T. Denissen ( 

Actionkids), dhr. H. Dittner (Wmo raad), dhr. L. Middelhoff ( MEE Zuidoost 

Brabant), mevr. I. van Goch (Onis Organisatie voor Welzijnsdiensten), 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) 

Afwezig: M. de Leijer (Psychotherapie Deurne), dhr. P. Kuijs (Vierbinden), dhr. E. 

Dracht (LEV-groep), dhr. T. Robbe (Robbe&Partners),  

 

 

 

1. Opening 

Wido Bijlmakers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Er volgt een 

voorstelrondje in verband een aantal nieuwe gezichten.  

Notulen van 17 december 2014 worden vastgesteld. 

 

2. Ontwikkelagenda 2015 

Presentatie over gevolgde proces en uitreiking van een overzicht.  

 

2.1 Aansturing J&G-werker 

Ontwikkelingen starten we na de zomervakantie. Tot augustus komen sommige 

onderdelen (denk aan registratie) terug op andere agendapunten. Daarnaast is er het 

huidige leidinggevende overleg met aansturing door Mohammed Azaimi, waarin binnen 

de huidige afspraken/kaders de werkzaamheden worden georganiseerd. Op deze wijze 

willen we de rust behouden. Na discussie hierover; waar behouden we de rust “aan de 

overlegtafel” of “in het veld”.  Discussie vervolgt met de suggestie om toch al eerdermet 

het denkproces starten, met de bedoeling vanaf 2016 wijzigingen door te voeren. Dit zal 

kortgesloten worden met de projectleider. 

Samenvattend; 

1. Leidinggevendenoverleg olv Mohammed: rustige productieomgeving voor 

professionals 

2. Werkgroep aansturing J&G-werker; ontwikkelingen. Startmoment wordt nog 

besproken. Eerste overleg daarover met projectleider wordt geïnitieerd.  

Altijd geldt dat urgente problemen (die niet binnen de bestaande structuur 1. kunnen 

worden opgepakt) direct en met korte lijnen worden opgepakt, met Katelijn Lukassen die 

daarvoor aanspreekpunt is. 

 

 Katelijn Lukassen is projectleider 

 Jan Adams neemt deel namens de gemeenten 

 Aanbieders stellen zich in de vergadering kandidaat voor deelname: BJBrabant, 

ORO, Combinatie Jeugdzorg, GGZOB en Mee. 
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2.2 Social Return 

Eerste afspraak op 26 februari. De eerste resultaten verwachten wij in volgende FOT. 

 

 Wytske Teeuwen en Reinier Roosjen trekken de kar namens de Peel6.1.  

 Elle Toonen neemt deel namens de gemeenten.  

 Deelname door de aanbieders BJB, ORO, GGZOB en Savant.  

 

2.3 Guido 

Pleidooi om niet alleen de aanbieders maar ook de gebruikers erbij te betrekken. 

Suggestie om een testgroep van burgers voor het jeugdgedeelte wordt . Wido komt erop 

terug. 

 Marcita Betorina en Stefan Roijers namens de Peel6.1. één van hen wordt 

projectleider. 

 Patricia van de Kruijs neemt deel namens de regiogemeenten. 

 Aanbieders in de werkgroep zijn IDIRS, Topaze, Comb. JZ, PvPDeurne, GGZOB 

 

2.4 Groepering NZA codes 

Aanbieders in de werkgroep zijn Idris en Topaze 

 

2.5 Kwaliteit 

Er is wat discussie over de onderwerpen die hierbij bekeken moeten worden. “Wie is 

eigendom van de kwaliteit” zou dat de vraag moeten zijn in plaats van het begrip gaan 

definiëren? Waar het echt over moet gaan is  “ontzorgen”, we mogen het niet alleen over 

“het systeem” hebben.  

Conclusie: Werkgroep opdracht geven om een startnotitie te schrijven  

 Wido Bijlmakers namens Peel6.1 

 Jan Adams namens de regiogemeenten 

 Aanbieders; Savant, BJB, Comb. JZ, Idris, GGZOB, WMO (Wim van Hest) 

 

2.6 Facturering / gegevensoverdracht 

Tim van de Nieuwelaar geeft uiteenzetting van de stappen door de werkgroep. Twee 

sporen worden bewandeld. 

- Facturering 

- Berichtenverkeer (via e-mail vv 

1 maart zal implementatieplan klaar zijn en 24 maart op deze tafel liggen. 

 

2.7 Communicatie 

Ligt even stil. 

 

 

2.8 Regie-systeem / registratie J&G-werkers 

Gaat starten op 1 maart 

 Chris Jacobs en Leon Engels namens Peel6.1 

 Tim van de Nieuwelaar namens de regiogemeenten 

 

Tot zover de werkgroepen voor de ontwikkelagenda die we in 2015 oppakken. Daarnaast 

zijn diverse onderwerpen in het vorig overleg benoemd. 

 

A Klachten;  

Wim van Hest vraagt zich af wat de Jeugdwet biedt. Wim van Hest zoekt contact met 

Combinatie Jeugdzorg waar het de formele klachtenprocedure betreft. Wido geeft aan dat 

de “toegang” thuishoort bij de gemeente, maar dat daar de reguliere bezwaarprocedures 

op van toepassing zijn. Het gaat namelijk om verleningsbesluiten/beschikkingen waarop 

de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Natuurlijk kan er over een persoon die 

werkzaam is in de toegang ook geklaagd worden, maar dan gaat over handelingen van 

professionals waarvoor de werkgever verantwoordelijk is.  
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Formele klachten bundelen in de regio, en koppelen met kwaliteit.  

In hoeverre is gemeente aansprakelijk voor de kwaliteit van de zorgaanbieders?  

Wim van Hest maakt een eerste opzet en bekijkt deze met Jeroen Slootmans. Deze 

wordt aan Wido Bijlmakers verstrekt. 

 

B Toegang 

Hier wordt oriënterend naar gekeken door de zes gemeenten.  

Aandachtspunt; Wat hoort waar thuis? Hoe raakt het de kwaliteit? 

 

C Meer inkoop via Peel6.1 

Afwegingen 2016 zijn aan de zes gemeenten. Te zijner tijd worden de tafels 

geïnformeerd.  

Aandachtspunt; NZA-codes. 

 

D Contractmanagement 

Er zijn allerlei verbindingen; kwaliteit/Wmo/Eindhoven. Peel6.1 is er volop mee bezig en 

zoekt overleg met aanbieders waar nodig. 

 

E Afstemmingsoverleg 

Wordt gesplitst in afstemmingsoverleg expertpool, projectleider Katelijn Lukassen, en 

afstemmingsoverleg J&G-werkers, projectleider Mohammed Azaimi. Beide overleggen zijn 

bedoeld om rust te creëren voor de uitvoerend professionals, binnen de gesloten 

overeenkomst. 

 

 

3. Aanpassingen expertpool en aansturing (bijlage 2.3 en 2.4) 

De colleges hebben ingestemd met de gewijzigde bijlagen. De bijlagen worden  

aangetekend toegestuurd aan alle aanbieders die contract hebben en daarbij wordt een 

bevestiging voor akkoord per mail gevraagd van de aanbieders. 

Vraag Savant; zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed geborgd? Er is een 

casus uithuisplaatsing geweest die aanleiding geeft tot deze vraag.  

BJB; in basis zijn zaken goed vastgelegd maar de praktische uitvoering is nog moeilijk.  

Samenvattend; verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen vast.  

 

 

4. Bevindingen eerste twee maanden 

ActionKids; uitvoeringsorganisatie is niet altijd even goed bereikbaar. Onduidelijkheid 

over herindicering, en te leveren zorgproducten. Er is stress bij ouders.  Budget brieven 

zijn helder en duidelijk. 

 

Topaze; pilot in Noord-Oost, klant efficiënt helpen. SO kan na doorverwijzing van 

huisarts. Huisarts gaat naar O&O, en dan duurt het een aantal weken.  Hulp willen we 

wel gaan starten! 

Waar hoort deze vraag thuis? 

 

GGZOB; Een nieuwe beschikking duurt administratief een paar maanden. Hulp willen we 

wel gaan starten! 

 

Het levensatelier; DBC’s; Sommige contractafspraken worden niet in het systeem 

Medicor toegelaten. Afspraken uit contracten kunnen daardoor niet verwerkt worden. 

Wat indien zich dat in de Peel gaat voordoen? 

Wido; Dit soort zaken schalen we op naar, en stemmen we af binnen Zuid-Oost Brabant. 

Er is, volgens Hans van de Moosdijk, nog geen eenduidig antwoord gekomen uit de Peel. 

Tim van de Nieuwelaar; antwoord is er inderdaad nog niet. Is wel in Eindhoven 

aangekaart ten aanzien van Addendum 2.1. Nu zoeken we naar pragmatische 

oplossingen. En willen met 21 gemeenten een oplossing vinden. 
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MEE; Triage aan de voorkant zou sneller moeten. Behoefte vanuit Mee om voorlichting 

aan burger over af te leggen route om tot voorziening te komen scherper te formuleren.  

Wido; toegangsroute heeft hoge prioriteit. 

 

BJB; bereidbaarheid is groot om vragen te beantwoorden. Zorgvuldigheid moeten we met 

elkaar borgen. 

Verhaal over beschikkingen wordt onderschreven. Extra aandacht voor spoedhulp 

Beschikkingen. Ook hier wordt nu gekozen om alvast de zorg te starten voorafgaand aan 

officiele goedkeuring. 

Dubbele registratie J&G-werkers. Hoop op verbetering vanuit de werkgroep. 

 

Savant; Op welke mogelijkheden kunnen ouders gewezen worden indien ze een eigen 

bijdarge (WMO) niet kunnen betalen. 

Wido; ja die zijn er (mogelijkheden via bijzondere bijstand, minimabeleid etc.) 

 

Peel6.1 ervaring; codes in de contracten zijn anders dan de gebruikelijke 

veldbenamingen. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar de passende 

codes uit de contracten. Actionkids; uitdaging om aanbieders en consulenten dezelfde 

taal te laten spreken, hoe gaan we dat, voorafgaand aan zorgverlening met elkaar 

tackelen. Wido; dialoog opzoeken met consulenten. 

 

Gemeente Gemert-Bakel ervaring lokale veld;  proces aanvraag tot afgeven 

beschikkingen. Grote bereidheid van allen om tot een oplossing te komen. Lastig is de 

onduidelijkheid over de te volgen route en de duur daarvan. Positieve terugkoppeling; 

“lokale organisatie” wordt als lagere drempel ervaren. Hulpvragen worden sneller 

gesteld. 

Er worden allerlei wegen gezocht om het belang van de client voorop te stellen. 

Bijvoorbeeld ZIN in plaats van PGB, uitvoering in onderaanneming. De lijnen zijn korter 

geworden! 

 

Peel6.1; 

Dringende zaken kunnen direct gemeld worden over cliënten en toegang kunnen gesteld 

worden aan; consulentenjeugd@helmond.nl 

Bij escalatie; 

- Wido; relatie aanbieders en inkoop 

- Katelijn; clientprocessen en toegang. 

 

 

5. Rondvraag 

Topaze; Kan er een lijst komen wie je waarvoor kunt benaderen? GGZOB; Er komt een 

smoelenboek dat daarvoor al oplossing biedt. 

Tim van de Nieuwlaar; Via de webiste worden nieuwsbrieven verstuurd voor de 

aanbieders. http://www.peel6-1.nl/peel/aanbesteding/Informatie-voor-aanbieders-van-

jeugdhulp/Nieuwsbrieven-voor-aanbieders-van-jeugdhulp 

 

 

6. Afsluiting.  

Wido Bijlmakers sluit de vergadering. 


