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 Datum: 8 oktober 2015 

Onderwerp Tijd: 15.30-17:30 

Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg Notulist: Tim van den Nieuwelaar 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: Mw. A. Korsten  (ORO), dhr. H. van de Moosdijk (Het Levensatelier), mw. M. 

van den Nieuwenhuijzen en Dhr. R. Arts (GGZ Oost Brabant), dhr. T. Oor  

(IDRIS), Mw. Anne-Marijn de Wit (BJ), , dhr. W. van Hest (Wmo raad), dhr. 

H. Dittner (Wmo raad), dhr. W. Bijlmakers (Peel 6.1), dhr. T. van den 

Nieuwelaar (gemeente Gemert-Bakel), dhr. J. Adams (gemeente Laarbeek) 

en mw. C. Vriends (Bizob), Mw. Judith Bach (LEVgroep), Karien de Jonge 

(Herlaarhof), Annemieke Gijsberts (Topaze) 

Afwezig: dhr. J. Slootmans (Topaze), mw. J. van den Tillaert (MEE Zuidoost Brabant), 

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

Dracht (Savant), dhr. T. Denissen (Actionkids), mw. I. van Goch (Onis), 

mevr. V. Zeeman (Combinatie Jeugdzorg) 

 

1. Opening 

Wido Bijlmakers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Dit is een extra ingelast 

overleg om tot concrete aanscherpingen/invullingen te komen van de 

deelovereenkomsten. Centraal staat de vraag hoe we binnen het budgettaire kader om 

kunnen gaan met p * q en concrete tekstvoorstellen voor de contracten doen.  

 

Voorstel is om concrete tekstvoorstellen (verbetersuggesties in algemene zin) schriftelijk 

aan te leveren. Als het tekstvoorstellen betreft om veranderingen in de Q te weeg te 

brengen, dan spreken we daar vandaag met elkaar over. 

 

2. Rondje langs aanwezigen over concrete voorstellen voor sturing op de Q 

 

De aanwezige organisaties lichten hun voorstellen toe. 

 

Tim Oor namens Idris: voornamelijk concrete tekstvoorstellen. Afgesproken wordt dat 

deze schriftelijk aangeleverd worden. 

 

Mirjam van den Nieuwenhoven namens GGZ Oost Brabant: Mirjam heeft een notitie 

aangeleverd, met daarin voorstellen. Een aantal concrete ingrepen om te sturen op de Q, 

waarbij aansluiting gezocht wordt bij uitgangspunten die in de beleidsplannen van de 

Peelregio opgenomen zijn. Daarnaast de richting om aan prijsdifferentiatie te doen. Ook 

maakt een budgetplafond onderdeel uit van het voorstel. Voor nadere toelichting wordt 

verwezen naar bijgevoegd voorstel van GGZ Oost Brabant. 

 

Aanvullende vraag die vanuit GGZ Oost Brabant leeft en waar over getwijfeld wordt of 

deze gesteld moet worden: in hoeverre zijn de uitkomsten van de bestuurlijke 

gesprekken tussen 5 instellingen, gemeenten en TAJ die op niveau van zuidoost brabant 

gevoerd worden, bepalend voor deze tafel? 

 

Anne-Marijn de Wit namens BJ: concrete voorstellen zijn o.a. verkorten doorlooptijd, 

verminderde instroom aan de voorkant (toegang). Deze laatste is wel lastig om dat 

concreet naar contractafspraken te vertalen, omdat de toegang gepositioneerd is bij 

gemeenten en wettelijk verwijzers. Een suggestie die gedaan wordt is om door middel 
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van consultatie naar professionals in het voorliggend veld, een feitelijke doorverwijzing te 

voorkomen. 

 

Judith Bach namens LEVgroep: geen punten 

 

Anja Korsten namens ORO: Anja heeft voorstellen per mail gestuurd. Daarin is een korte 

evaluatie van de afgelopen 9 maanden opgenomen. Deze wordt kort toegelicht. 

Belangrijk is te constateren dat er hard gewerkt wordt en er met veel waardering voor 

elkaar samengewerkt wordt. Er is wel een toename van problematiek zichtbaar en 

casuïstiek die bij aanbieders binnenkomt is zwaarder. Er worden meer forse indicaties 

voor korte periode afgegeven. Dit is niet altijd realistisch. 

De financieringssystematiek maakt het bovendien zo dat er geen prikkel is voor 

aanbieders om goed hun best te doen en zo veel mogelijk, maar tegelijkertijd licht en 

kort mogelijk inzet te leveren. Dit stimuleert aanbieders niet om problemen van echte 

oplossingen te voorzien. Daarnaast is het niet interessant om zware casussen op te 

pakken, waardoor deze blijven liggen of door een zeer beperkt aantal aanbieders 

opgepakt worden. Dit laatste is een gevolg van de kanteling en daarnaast pleit dit ervoor 

om juist niet het tarief omlaag te brengen.  

 

Op basis van de evaluatie en analyse worden verbeter voorstellen gedaan. Kern van dit 

verbetervoorstel is om de systeemwereld los te laten en naar de echte transformatie te 

gaan. Met lumpsum-financiering worden daar vanuit ORO kansen gezien. Het is niet de 

grote oplossing, maar wel een tussentijdse oplossing die voldoende zekerheid voor 

organisaties biedt, zodat er vervolgens meer ruimte is om in de volledige breedte van de 

jeugdzorg verder te transformeren. In het voorstel worden daar een aantal voorwaarden 

voor beschreven. Het voorstel is bij dit verslag bijgevoegd. Enkele voorwaarden: high 

trust en high penalty, verantwoording op groepsniveau en niet op cliëntniveau. ORO 

spreekt zelf de kanttekening uit dat het de vraag is of dit voor 1 januari 2016 geregeld 

kan worden.  

 

Reactie vanuit Peel 6.1 hierop is dat bij lumpsum financiering het gevoel ontstaat van 

subsidiëring. Vanuit BIZOB wordt aangevuld dat  bekeken moet worden wat de 

ervaringen vanuit andere regio’s zijn met lump-sum bekostiging en wat deze regio’s aan 

Peel 6.1 adviseren. Hier is wel tijd voor nodig. Tot slot roept het de vraag op met welke 

aanbieders je een lumpsum afspreekt en welke aanbieders niet, of moet je dat dan met 

alle aanbieders doen. 

 

Hans van de Moosdijk namens Levensatelier: Hans praat vanuit het kader van de DBC-

systematiek. Hij heeft daarover een document rondgestuurd dat vorig jaar al 

gepubliceerd is. Ook zijn constatering is dat de financieringssystematiek niet prikkelt tot 

kosten efficiënt werken en transformeren. Ook is zichtbaar dat problematiek zwaarder 

wordt. Administratief gezien wordt de DBC-systematiek als onnodig complex ervaren. 

Kernachtig samengevat is het voorstel om terug te gaan naar ‘uurtje factuurtje’. 

 

Karien de Jonge namens Herlaarhof: Karien gaat in op de vraag hoe de q teruggebracht 

kan worden. Meer e-health, meer groepsgewijze behandeling, medewerkers minder laten 

reizen voor netwerkoverleggen en meer gebruik maken van moderne technieken, 

terugbrengen indirecte tijd, minder formulieren, regievoering en kennis over de sociale 

kaart: als deze toeneemt bij de toegangsmensen, dan hebben medewerkers van 

Herlaarhof meer tijd om zich bezig te houden met diagnose en behandeling van de cliënt. 

Daarnaast wordt toch vrij vaak nog aan medewerkers van Herlaarhof de vraag gesteld 

om bij complexe casussen de regie te pakken. Herlaarhof doet de suggestie om 

beschikkingen af te geven voor een zorgarrangement en de invulling van het 

arrangement in vertrouwen overlaten aan de instellingen.  

 

Hans Ditter en Wim van Hest namens Wmo-adviesraden: het signaal dat er in de 

jeugdzorg een financieringssystematiek is die de transformatie in de weg staat is 
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zorgelijk en maakt het transformeren gedoemd te mislukken. Wim van Hest heeft 

verschillende voorstellen gehoord die voor de korte termijn oplossingen bieden en voor 

2016 concreet in contacten opgenomen kunnen worden. Wim daagt de aanbieders uit om 

deze afspraken ook in de contracten vast te laten leggen en daar in 2016 op te gaan 

sturen. 

 

Annemiek Gijsbersnamens Topaze: los van de financieringsstructuur gaat het in de 

transformatie ook om een stukje vertrouwen. Door elkaar te vertrouwen en op basis 

hiervan de wijze van organiseren in te richten, valt er veel winst te behalen. Enerzijds 

m.b.t. administratie en verantwoording en anderzijds in het sneller op- en afschalen.  

 

ORO reageert hierop dat Lumpsum daar wellicht oplossingen biedt en dat je kunt kiezen 

voor een hybridesysteem en organisaties waarvoor lumpsum financiering niet werkt op 

een andere manier kunt financieren. 

 

Vanuit Topaze wordt ook gepleit voor het benutten van de korte lijnen tussen de 

specialistische aanbieders en ruimte/vertrouwen te bieden dat aanbieders onderling met 

aanbod schakelen voor cliënten, zonder dat daarvoor een beschikking nodig is of dat er 

eerst geschakeld moet worden met de (lokale) toegang. Dit sluit aan bij het idee van 

zorgarrangementen dat door Herlaarhof in gebracht wordt. 

 

Tim Oor brengt t.a.v. lumpsum financiering nog in dat je bij over of onderrealisatie een 

bandbreedte kunt afspreken, om het risico van scheve financiering te voorkomen. 

 

 

3. Reactie en opmerkingen vanuit Peel 6.1 

 

Het rondje levert zeker concrete voorstellen op die nu in de contracten verwerkt kunnen 

worden. De termijn waarin de voorstellen gerealiseerd kunnen worden wisselt sterk per 

item. Daarnaast is het zo dat het zichtveld van gemeenten op de consumptie van 

jeugdhulp in dichte mis gehuld is, maar er uitzicht is dat dit zicht steeds beter wordt. 

Eind 2015 en begin 2016, moet hier steeds beter inzicht in zijn. 

 

Ten aanzien van de tarievendiscussie is er een bestcase en worstcase scenario denkbaar. 

Bestcase is dat de tarieven zoals voor 2015 vastgesteld blijven gelden voor 2015. 

Worstcase is dat er in 2016 nog eens 11,5% gekort wordt bovenop de korting van 15% 

in 2015; parallel aan het collegebesluit Eindhoven. Voor de Peelregio is hierin nog geen 

keuze gemaakt.  

 

GGZ Oost Brabant en ORO, aangemoedigd door andere aanbieders doen een zeer 

dringende oproep aan Peel 6.1 om wel een keuze over de tarifering te maken en dan met 

name, welk tarief als uitgangspunt wordt genomen. Er is een grote noodzaak om richting 

te geven aan het tarief. 

 

Uitdaging voor de korte termijn is te komen tot rechtsgeldige contracten voor 2016. Het 

gaat om de volgende contracten, met daarbij de volgende opmerkingen of richtingen: 

- specialistische ondersteuning: hierin moeten de DBC’s toegevoegd worden. 

- aansturing J&G-werkers: aansturing J&G-werkers: er ligt een voorstel vanuit 

aanbieders om hier anders op in te steken.  Er wordt gesproken over de wijze 

waarop dit voorstel voorgelegd kan/moet worden aan alle aanbieders die de 

deelovereenkomst hebben ondertekend. Zodra er een voldoende uitgewerkt 

voorstel ligt zal dit via de koninklijke route worden voorgelegd aan de deelnemers 

van de fysieke en virtuele overlegtafel. 
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- deelovereenkomst J&G: gedachte vanuit Peel 6.1 is om de J&G-plusvariant er uit 

te halen. Daarmee blijft de J&G basis met het lagere tarief staan. Dit vraagt wel 

om nader onderzoek en bovendien houdt Peel 6.1 daarbij de ruimte om in de 

vorm van een tarieventabel het e.e.a. te ondervangen om te voorkomen dat 

sommige instellingen met deze voorgestelde wijziging mogelijk in de problemen 

komen. 

- Peel 6.1 zal het gesprek met Omnibus aangaan om het contract voor de 

aansturing J&G per 1 januari 2016 te verlengen tot de nader te bepalen datum. 

- Expertpool: systematiek van tarieventabel wordt hiervoor doorgetrokken. 

Daarnaast wordt er gekeken naar een aangescherpte omschrijving/beschrijving 

van de taken/rollen. 

 

 

4. Volgende fysieke overleg tafel 

 

Peel 6.1 gaat aan de slag met concrete aanpassingen van de contracten. Voor het 

overleg op 20 oktober, zullen de gewijzigde versies van de deelovereenkomsten 

geagendeerd worden. Verzoek aan aanbieders is om concrete tekstsuggesties die nog 

niet besproken zijn, zoals eerder in dit overleg afgesproken op de mail te zetten. 

 

Suggestie is om een werkgroep te vormen voor het uitwerken van de plannen rondom 

lumpsum financiering. Corine Vriends, Tim Oor, Robert Arts, Chris Janssen gaan deze 

werkgroep vormen.  

 

5. Afsluiting 

 

Verdere planning; 

dinsdag 20 oktober 2015, van 09.00 tot 12.00 uur  

woensdag 18 november 2015, van 09.00 tot 12.00 uur  

maandag 14 december 2015, van 09.00 tot 12.00 uur 

 


