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 Datum: 23 april 2015 

Onderwerp Tijd: 14:00-16:00 

Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg Notulist: Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: Dhr. O. Fransen (BJBrabant), mevr. S. Ubaghs  (ORO), mevr. N. Meulendijk 

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

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

L. van der Schans (Savant), dhr. J. Slootmans (Topaze), mevr. J. van den 

Tillaert (MEE Zuidoost Brabant), mevr. I. van Goch (Onis Organisatie voor 

Welzijnsdiensten), M. de Leijer (Psychotherapie Deurne), dhr. E. Dracht 

(LEV-groep), dhr. W. Bijlmakers (gemeente Helmond), dhr. J. Adams 

(gemeente Laarbeek), dhr. T. van den Nieuwelaar (gemeente Gemert-Bakel), 

mevr. C. Vriends (Bizob) 

Afwezig: W. van Hest (Wmo raad) mkg, dhr. T. Denissen ( Actionkids) mkg, dhr. H. 

Dittner (Wmo raad) mkg, dhr. P. Kuijs (Vierbinden). 

 

1. Opening 

Wido Bijlmakers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen 25-2-2015 

 

BJB; is er iets te melden over de nu noodzakelijke dubbele registratie voor J&G-werkers 

(mextra/aanbieder)? Peel6.1; antwoord wordt voorbereid tbv volgend overleg. 

In paragraaf 2.4; Twan Denissen van Action Kids zit in de werkgroep voor groepering 

NZa-codes samen met Idris. 

Notulen van 25 februari 2015 worden vastgesteld met deze aanpassing. 

 

3. Rondje ervaringen tot nu toe 

GGZ OB; zorg bij verwijzing naar bedden gaat moeizaam omdat het inhoud van zorg 

raakt. Heeft de meest ge-eigende aanbieder geen contract met de betreffende gemeente, 

dan ontstaat een dilemma! Client bij GGZ OB in behandeling, residentiele plaatsing zou 

passend zijn, maar betreffende aanbieder heeft geen contract. 

Peel6.1; dit is herkenbaar, Peel6.1 zoekt naar maatwerk. Sommige regio’s weigeren 

contract te sluiten. Lev-groep; dit speelde ook vòòr de transitie! 

Gezamenlijk; zoeken naar snelle oplossing 

 

GGZ OB; het voorveld is goed op orde, het middenveld (specialistisch ambulant, 

residentiele groepen) loopt qua verwijzingen niet altijd even goed. 

Vragen; Blijft het hangen? Is de weg niet duidelijk?  

Ook cijfers ORO en Savant wijzen daarop. 

Peel6.1; sociale kaartkennis lijkt bij O&O’ers en voorliggend veld nog onvoldoende op het 

netvlies te staan. Daaraan wordt hard gewerkt. Verantwoordelijkheid verschuiven naar 

voorkant leidt er soms toe dat vroeg naar “crisis” wordt gegrepen. 

LEV; ook geen nieuw thema, speelde ook vòòr de transitie. Omslag was wel bereikt. 

 

Topaze;  

- Kunnen we aan de fysieke tafel terugkrijgen waar behoefte aan is? (wat dan 

blijkbaar niet gecontracteerd is). Zijn er achterstanden bij 

consulentenjeugd@helmond.nl?  

mailto:consulentenjeugd@helmond.nl
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- Algemeen; het voorveld wordt gemist aan de tafel! 

 

LEV-Groep; aandachtspunten:  

- Iets te weinig zicht op kwaliteit van werken.  

- Hoe monitoren we dat bij O&O’er en J&G-er. Trajectfinanciering versus project- 

overschrijdende taken. 

- O&O’er raadmelding. J&G zou daarvoor niet betaald worden. Peel6.1; heeft 

aandacht. Voor de inkoop 2016 zullen we dit in de deelovereenkomst moeten 

regelen.  

- Aansluiting O&O’er – J&G – specialistische ondersteuning. 

 

Savant;  

- Scheiding 18+ 18- levert verwarring bij consulenten; Peel 6.1; praktisch oplossen! 

- CBS-oproep om data algemeen. Heeft gemeente doorgekregen dat de vraag is 

gesteld? Peel 6.1; Ja. Dit is onderdeel van het landelijke traject beleidsinformatie 

jeugd. Hierover zijn ook afspraken opgenomen in de deelovereenkomsten.  

-  

ORO;  

- Er is constructief overleg over facturering!  

- Beschikkingen nemen toe, maar lopen achter. 

- Dubbele registratie J&G is ongewenste regeldruk. 

 

BJBrabant; 

- Casuïstieken. 

- Beschikkingen nog niet helemaal compleet. Contacten lopen wel goed. 

 

Onis; geen 

 

MEE;  

- Aansturing O&O’er ligt bij de gemeenten. Weinig problemen. 

- De weg naar de huisarts wordt gezocht en gevonden als het bij consulenten te 

lang duurt. 

- De expertpool geeft adviezen over indicatiestelling. 

- Indicatiestelling werd aangehouden omdat er eerst zorgplan zou moeten worden 

opgesteld. 

Peel6.1; toegang zit bij O&O’er en expertpool. Consulenten maken de vertaalslag en 

geven de beschikkingen af. 

Combinatie Jeugdzorg; we moeten met de cliënt zoeken naar de beste oplossing. Niet 

naar de huidige! 

Mee; kan het ook anders? Die tafel/werkgroep missen we eigenlijk! 

Peel6.1; onderwerp van kwaliteit in ontwikkelagenda of NZA-codes. 

 

IDRIS;  

- merkbare kanteling naar eenheid voor 21-gemeenten 

- tempo in de Peel ligt hoog. 

 

Psychotherapie Deurne;  

- heel weinig via O&O en J&G, veel via huisarts. 

Mee; in veel gemeenten worden huisartsen aan O&O’ers gekoppeld. 

 

Het Levensatelier;  

- Basis- en specialistische GGZ. 5 clusters van opdrachtgevers, 5x regelgeving. Er 

zitten wezenlijke verschillen. Binnen 5 dagen cliënt in behandeling nemen!  

- Administratieve werklast is groter geworden. 

Laatste punt wordt onderschreven door de tafel. 

GGZ OB; ook wij hebben daarin onze verantwoordelijkheid!  
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Combinatie Jeugdzorg;  

Trajecten J&G-werkers. Helft verbinders werkt naar de raad voor kinderbescherming. 

Moeilijk om de elf trajecten af te wikkelen. Kan gekeken worden naar teamoutput? 

Peel6.1; het werk dat J&G-ers voor de  meldingen aan de Raad voor Kinderbescherming 

moet doen, verhoudt zich slecht tot trajectfinanciering. Dit is onderwerp van gesprek 

binnen Peel6.1. Reactie volgt. 

LEV; ook hier moeten we gezamenlijk aan werken 

Peel6.1; er zijn twee overleggen J&G-werkers om zaken gesplitst te behandelen en te 

verbeteren. Daar zouden deze onderwerpen aan de orde moeten komen, zodat 

vervolgens voorstellen/oplossingen uitgewerkt worden. 

Combinatie Jeugdzorg;  

- Registratie zaken naar raad; “tijdsaspect” en “inhoudelijk gebied”. Je moet wel 

registreren wat je hebt gedaan. Daarvoor is nu geen middel. 

Peel6.1; probleem gehoord! Er wordt nu aan gewerkt! 

Combinatie Jeugdzorg;  

- Wordt expertpool geraadpleegd? Peel6.1; Ja meer dan 500x. 

- En expertiseschil? Peel6.1; Wordt niet geraadpleegd. 

Peel6.1; gaan we aandacht aan geven.  

 

Regiogemeenten; 

- algemeen beeld; hoge druk bij O&O’ers 

- Meer schakelen naar specialisten die klaar staan 

- Minder druk op J&G-werkers 

- Op vraag over scholen wordt geantwoord dat dat per gemeente anders geregeld 

kan zijn maar dat zijn geringe verschillen. Informatie wordt gedeeld met 

samenwerkingsverbanden. 

- Er wordt in nauw overleg gekeken naar handhaving en zorgbehoefte. Balans 

tussen zorg en handhaving. 

 

Op 18 juni willen we de balans opmaken; voorliggend veld, bestuurders en aanbieders. 

Vorm wordt nog bepaald.  

 

Intervisie tussen Wido en consulenten vindt tweewekelijks plaats. Terugkoppeling volgt in 

nieuwsbrieven. 

 

 

4. Ontwikkelagenda 2015 

Social Return; na eerste bijeenkomst (met WMO en Jeugd-aanbieders) is eerste uitvraag 

gedaan. Reinier Roosjen en Meta Visser kunnen en willen meedenken. 

 

Jeugd- en Gezinswerkers; leidinggevendenoverleg is van start gegaan op 23 maart. 

Gezonde doorstart met zittende professionals. Er zijn geen extra posities noodzakelijk op 

middellange termijn. 

 

Ontwikkelgroep Jeugd- en Gezinswerkers; eerste bijeenkomst, naar aanleiding van 

verzoek aan deze tafel, zal eerder dan augustus plaatshebben. Vraagstuk t.a.v. 

aansturing is verkend. Samenstelling van de groep GGZ, BJB en ORO. Herlaerhof zou ook 

graag aansluiten. Is akkoord. Ook meenemen Raad Kinderbescherming. 

 

Facturatie en Gegevensoverdracht;  

- In juli zouden systemen moeten werken. Oro, Savant, BJB, Topaze en 

Psychotherapie Deurne, doen mee met een pilot. 

- Nauwe contacten met Eindhoven. Addendum vanuit Eindhoven inzake Dbc-

finaciering zal dan ook worden gevolgd. 

 

Communicatie; Er komt een aparte website voor aanbieders. 
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Groepering NZA-codes;  

- Contacten met Dommelvalei + Janine Spoor is kartrekker werkgroep. Peel6.1 sluit 

daarbij aan met Idris en Action Kids 

- Vraagstuk wordt verbreed. Bundeling en schrappen staat op de agenda! 

- Doen we met aanbieders en mensen aan de toegang. 

 

Werkgroep kwaliteit;  

- Eerste bijeenkomst om te verkennen welke richting we uitgaan!  

- De reservering (tijd en locatie) voor FOT 20 mei wordt daarvoor gebruikt. 

gebruiken voor een eerste verkennende bijeenkomst (ipv FOT)? Accoord. 

- Savant, BJB, GGZ OB, Combinatie Jeugdzorg, Topaze.  

- Klachtenvoorstel van Wim van Hest met Jeroen Slootmans en Marlies van 

Oorschot (de Combinatie) wordt met notulen rondgestuurd, en op 19 juni op de 

agenda gezet. 

 

 

5. Cafetariakeuze Eindhoven  

Peel6.1 moet keuze maken wat in Eindhoven wordt ingekocht;  

- Ambulante GGZ-gedeelte wordt door Peel6.1 per 1-1-2016 ingekocht. 

- Dagbehandeling en verblijf; de ambities zijn er, zal echter niet zo snel kunnen. Er 

zullen oriënterende gesprekken gevoerd worden met de grootste aanbieders in de 

Peel op dit terrein, om te verkennen of per 1-1-2017 ook dit voor Peel 6.1 zelf 

ingekocht wordt. 

- JB, JR, Crisisdienst, Veilig thuis blijft in ieder geval gezamenlijk met 21 

gemeenten. 

 

6. Contractbeheer en contractmanagement 

- Beheer van alle contracten is al belegd bij Bizob. 

- Peel6.1 en Bizob werken plan uit om te komen tot contractmanagement, gesprekken 

worden komende maand al ingepland. 

- Afstemming Eindhoven en andere regiogemeenten wordt actief opgezocht. 

- Vraagstuk is, wat wij mogen verwachten van prestatiemanagement van gemeente 

Eindhoven ikv inkoop. 

 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

- Eerste drie maanden inzicht in kosten: neen. 

- Voor herindicaties van met name jongeren voor langdurige zorg wordt een taskforce 

ingericht. Wie wil daarin meekijken? GGZ OB, ORO, Combinatie. 

- Visie op dienstverlening. Gemeentesecretarissen hebben gevraagd te komen tot visie 

dienstverlening 2020 voor Peel6.1. Burgers en aanbieders zijn beiden klanten. Wie wil 

klankbord zijn? Savant, LEV-groep, ORO, MEE, BJB en GGZOB hebben zich 

aangemeld.  

 

 

8. Afsluiting.  

Wido Bijlmakers sluit de vergadering.  

Volgend overleg 19 juni. 

NB overleg van 20 mei is gebruikt door werkgroep kwaliteit.  


