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 Datum: 20 oktober 2015 

Onderwerp Tijd: 9.00 tot 12.00u 

Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg Notulist: Tim van den Nieuwelaar 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: Mw. M. Blom (GGD BZO), T. Denissen Action Kids, M. van Summeren 

(Topaze), Dhr. C. Janssen (ORO), dhr. H. van de Moosdijk (Het 

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

Oor  (IDRIS), Mw. Anne-Marijn de Wit (BJ), dhr. H. Dittner (Wmo raad), Mw. 

J. Aerts (LEVgroep, om 10.05u aangesloten), Karien de Jonge (Herlaarhof), 

mw. J. van den Tillaert (MEE Zuidoost Brabant), mw. M. de Leijer 

(Psychotherapie Deurne), dhr. E. Dracht (Savant), dhr. T. Denissen 

(Actionkids), mevr. V. Zeeman (Combinatie Jeugdzorg), dhr. W. Bijlmakers 

(Peel 6.1), dhr. T. van den Nieuwelaar (gemeente Gemert-Bakel), dhr. J. 

Adams (gemeente Laarbeek), mw. C. Vriends (Bizob), Dhr. H. van Elburg 

(Bizob), 

Afwezig: m.k.g. dhr. W. van Hest (Wmo raad), dhr. J. Slootmans (Topaze).  

z.k.g. dhr. P. Kuijs (Vierbinden), mw. I. van Goch (Onis),  

 

1. Opening 

Wido Bijlmakers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Vandaag is Marjo Blom 

namens GGD BZO voor het eerst aanwezig. Dit n.a.v. de wens om de fysieke overlegtafel 

met een vertegenwoordiging vanuit jeugdgezondheidszorg uit te breiden.   

 

2. Notulen 8-10-2015: 

Onder punt drie staat vermeld dat de tarieven 2015 blijven gelden in 2015. Dit moet zijn 

dat de tarieven 2015 blijven gelden in 2016. 

 

3. Stand van zaken werkgroepen 

 

Werkgroep kwaliteit: geen nieuws te melden. Volgende bijeenkomst is a.s. donderdag. 

 

Werkgroep Social Return: volgende bijeenkomst is 9 november. Er wordt dan de 

werkwijze besproken, om van daaruit te kijken hoe we verder gaan. Hier komt een 

terugkoppeling van. 

 

4. Overeenkomsten 2016, 

- specialistische ondersteuning 

- jeugd- en geinswerkers 

- inhoud en tarieven 

Aan de hand van een presentatie wordt de fysieke overleg tafel meegenomen in de wijze 

waarop in de afgelopen twee tot drie weken gewerkt is aan de overeenkomsten voor 

2016. Daarin worden de voorstellen voor de overeenkomsten toegelicht en het te lopen 

proces van nu tot vaststelling en vervolgens de doorontwikkeling in 2016. De presentatie 

is bij dit verslag bijgevoegd. 

 

Vragen en discussie n.a.v. de presentatie: 

Opm. Hans van den Moosdijk: in het tarieven voorstel m.b.t. de H-codes zit er een 

discrepantie in de gepresenteerde 16,5%. Er zijn H-codes met een tarief 2015, waar een 

korting van 25% t.o.v. 2014 te zien is. Corine Vriends merkt op dat de overzichten uit de 
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bestaande deelovereenkomst komen. Wellicht klopt het percentage dan niet maar het 

zijn wel de tarieven die we in 2015 in Peel6.1 zijn overeengekomen en hebben 

gehanteerd.  

Tim Oor stelt de vraag waarom er een prijsverschil zit tussen de H334 en P037 

Verklaring Anne-Marijn De Wit: in het verleden waren de P-codes directe tijd en in de H-

codes zijn altijd gebaseerd op de cliënttijd. Dat kan ook indirecte cliënttijd zijn. 

 

Toelichting traject TAJ inkoop Eindhoven 

Mirjam van den Nieuwenhuizen licht toe dat afgesproken is dat de instellingen hierover 

niet inhoudelijk communiceren, maar dat dit aan de gemeente is. De procestoelichting is 

dat er nu overeenstemming is over de richting van een voorstel en dat dit voorstel nu op 

papier gezet wordt. Overigens gaat het om in totaal 5 instellingen, namelijk ook GGZ 

Eindhoven.  

Wido Bijlmakers geeft aan dat zijn inschatting is dat de afspraken met de TAJ, ook 

consequenties hebben voor de contracten die binnen Peel 6.1 gesloten worden. 

Hans van de Moosdijk merkt op dat het traject tussen de 5 instellingen en 

TAJ/Eindhoven, wel op gespannen voet staat met het principe van bestuurlijk 

aanbesteden. Dit wordt in algemene zin wel gedeeld, maar valt ook te relativeren. Er 

speelt zich een proces af waarop vanuit Peel 6.1 of deze fysieke overlegtafel geen invloed 

uitgeoefend kan worden. Wido Bijlmakers benadrukt dat ook voor Peel 6.1 dit proces zich 

vooralsnog afspeelt als een black-box, maar als er informatie of duidelijkheid te geven is, 

dit ook direct deelt met de partners aan de fysieke overlegtafel. Mirjam van den 

Nieuwenhuizen benadrukt nogmaals dat de afspraak is dat het initiatief voor 

communicatie nu bij de gemeente ligt. In dit geval betreft het de gemeente Eindhoven 

als inkooporganisatie voor de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant. 

 

Opmerking Chris Jansen over de tarieven specialistische ondersteuning: 

- er wordt geen aandacht besteed aan indexering 

- Nu gaat de Peel mee in de tarieven die door Dommelvallei zijn vastgesteld. Is het 

mogelijk om  Dommelvallei (en Eindhoven) mee te krijgen in de lijn die Peel 6.1 

kiest? 

 

Hans van den Moosdijk: n.a.v. het voorstel om 1,5% te korten ziet hij graag een 

tegenvoorstel, waarin ook een tegenprestatie vanuit de gemeenten geleverd wordt. 1,5% 

is een minimale korting, maar als de instelling vervolgens veel kosten kwijt is met 

bijvoorbeeld de facturatie omdat deze nog niet geautomatiseerd is, dan kost dit de 

instellingen veel meer dan de 1,5%. Een voorstel zou kunnen zijn dat de gemeente inzet 

levert om de facturatie goed te regelen, waardoor de instellingen hier geen last meer van 

hebben. Vervolgens is dan een korting van 4 of 5% bespreekbaar. Lukt het gemeenten 

niet om het probleem van facturatie op te lossen, dan gaat het de andere kant op en 

wordt er bijvoorbeeld geen korting doorgevoerd. Uitgangspunt mag meer zijn ‘total costs 

of ownership’. 

Wido Bijlmakers reageert hierop dat hij op dit moment mandaat gekregen heeft om te 

praten over de nu voorliggende voorstellen. Daarnaast is er de werkgroep facturatie en 

gegevensoverdracht, en zou er van daaruit gewerkt moeten worden aan het oplossen 

van het probleem m.b.t. de facturatie. Van daaruit kunnen dit soort voorstellen 

uitgewerkt en onderbouwd worden. Het voorstel van Hans van den Moosdijk is helder, 

maar vraagt wel om onderbouwing en doorrekening. 

 

Manon de Leijer merkt op dat zij zich zorgen maakt over het gegeven dat op basis van 

het huidige contract specialistische ondersteuning de zogenaamde kindercoaches een 

overeenkomst kunnen sluiten en kunnen declareren op de dure P-codes. Dit terwijl zij in 

het verleden onder het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar vielen en slechts de 

helft van de nu geldende tarieven Peel 6.1 konden declareren. Dit werkt kosten 

opdrijvend en is bovendien geen goede ontwikkeling t.a.v. de kwaliteit van zorg. 

Kindercoaches hoeven namelijk niet BIG-geregistreerd te zijn en hebben in de regel een 
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veel beperktere opleiding dan de professionals van GGZ, LVG en voorheen provinciaal 

gefinancierde instellingen die behandelingen aanbieden. 

Wido Bijlmakers deelt de zorgen  maar stelt ook vast dat er nog onvoldoende zicht is op 

de omvang van deze vermeende problemen en wat de (financiële) impact hiervan is.  

Hans van de Moosdijk merkt op dat dit onderwerp wellicht ‘werkgroepwaardig’ is. Wido 

Bijlmakers sluit daarbij aan en ziet verbanden met de werkgroep voor de clustering van 

de productcodes. Maar het kan ook een apart onderwerp zijn. Afspraak: er wordt een 

werkgroep belegd. Daarin zitten Hans van de Moosdijk, Veronique Zeeman en BIZOB 

(Corine Vriends of Hielke van Elburg). 

Het onderwerp komt in maart of april 2016 terug op de agenda. 

 

Reacties naar aanleiding van het voorstel om de totale omzet met een % omlaag te 

brengen en verhouding tot het voorstel om de doorlooptijd te verkorten. Als de 

doorlooptijd verkort wordt, maar er daardoor tevens meer cliënten aangenomen worden, 

dan kan de omzet toenemen. Vanuit de fysieke overleg tafel wordt voorgesteld dat het 

moet gaan om het totale volume en niet om de omzet. 

Hans van den Moosdijk merkt op dat de voorgestelde systematiek lijkt op de systematiek 

die de zorgverzekeraars toepaste. Dit werkte in het verleden al niet. 

Chris Jansen merkt op dat hij snapt welke intentie hier achter zit, maar dat alle 

onderdelen in samenhang met elkaar gezien moeten worden. Het is een pakket aan 

maatregelen, waarbij het belangrijk is dit op een goede manier in de contracten te 

formuleren. Als je namelijk aan het ene knopje draait, dan heeft dat ook weer gevolgen 

voor de andere knopjes of radartjes in het systeem.  

 

Jan Adams: op basis van de discussie wordt de vraag gesteld of het een voorstel kan zijn 

om per instelling maatwerk te leveren over het bedoelde percentage. 

 

Wido Bijlmakers rond de discussie af met de opmerking hele goede dingen gehoord te 

hebben die de gepresenteerde lijn ondersteunen. Hij zal samen met Bizob  kijken hoe de 

waardevolle input in de overeenkomsten verwerkt kan worden. Richting zal zijn dat Peel 

6.1 in de contracten meeneemt dat er voor het 1e kwartaal een rapportage komt en de 

dialoog opgezocht wordt om gezamenlijk de Q nader te definiëren. Intentie is om per 

instelling maatwerk te leveren. 

Op basis van de opmerking ‘kwartaalrapportage’, wordt door Tim Oor aangeboden om als 

voorbeeld een kwartaalrapportage uit een andere regio toe te sturen. De rapportage 

wordt bij het verslag gevoegd. 

 

N.a.v. het voorstel voor de zin ‘aanbieder draagt cliënt over (=stopt zorg) als 

opvoedondersteuner of andere hulpaanbieder de verantwoordelijkheid accepteert’, merkt 

Marjo Blom op de kriebels te krijgen van deze zin. De kern zou moeten zijn normaliseren 

en dat de hulpverlener in overleg met ouders en/of kind tot een juiste conclusie komt.  

Wido Bijlmakers geeft aan dat de opmerkingen begrepen worden, maar denkt wel dat we 

hierover iets in de contracten moeten opnemen. De vraag is even wat dan precies en met 

welke formulering, en hierbij wordt de term Zorgplicht geopperd.  

Voorgesteld wordt om hierover toch nog eens goed na te denken. Mogelijk dat dit later in 

de presentatie in een ander daglicht komt te staan.  

 

N.a.v. de sheet organisatorisch intermezzo en het daarop volgende mogelijke toekomst 

perspectief dat geschetst wordt, stelt Mirjam van den Nieuwenhuijzen de vraag hoe het 

geschetste scenario zich verhoudt tot de eerder gevoerde discussie over de inkoop, 

organisatie en aansturing van J&G-ers. 

Jeannette van den Tillaart merkt op dat de verwachting juist was dat vanuit Peel 6.1 de 

lijn ingezet zou worden dat de inkoop en administratie meer gecentraliseerd zou worden.  

Jan Adams licht toe dat er juist ook in scenario’s gedacht wordt, waarin het onderdeel 

J&G-ers, het generalistisch werken, meer vanuit het lokale georganiseerd wordt en de 

regie hierop meer lokaal komt te liggen. Daarbij hebben gemeenten al lange tijd goede 
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ervaringen met lokaal gefinancierde (subsidies) instellingen, om via die lijn het lokale 

veld te versterken. 

Erik Dracht merkt op dat hij niet zozeer van het plaatje schrikt, maar dat de uitleg erbij 

met name belangrijk is. Het is vooral de vraag hoe deze uitleg verdere invulling krijgt. 

Wido Bijlmakers vult aan dat Het budget J&G  maar een zeer beperkt onderdeel is van 

het totale jeugdhulpbudget. 

Er is veel te zeggen van de verhouding ‘het organiseren van de juiste kwaliteit versus de 

juiste slagkracht die lokaal nodig is’. Daar zit een spanningsveld en zitten risico’s.  

Jeanne Aerts vult aan en merkt op wel erg blij te zijn met het beeld dat dit scenario 

uitstraalt, dat de J&G-er, opvoedondersteuner en lokaal netwerk veel meer samen en als 

één geheel gezien wordt. Daarnaast moet er goed gekeken worden naar het gebruik van 

de term ‘lokaal netwerk’.  

 

Jan Adams vult aan dat vanuit de zes Peelgemeenten nog steeds de intentie uitgesproken 

is om gezamenlijk zoveel mogelijk uniformiteit te betrachten.  

 

Wido Bijlmakers sluit af met de opmerking dat het een mogelijk scenario is en dat 

hierover wisselend gedacht wordt. Het is goed om al deze reacties te horen en mee te 

nemen in de verdere uitwerking. Het vraagt zeer zeker om verdere uitwerking en 

dialoog. Deze dialoog wordt zeer zeker opgezocht met de aanbieders en daarmee de 

fysieke overleg tafel. 

 

Expertpool: 

N.a.v. de opmerkingen over het gebruik van de flexibele schil vult Chris Jansen aan dat 

de constatering juist is dat deze schil niet gebruikt wordt, en dat expertise veel meer 

loopt via de formele route, namelijk het stellen van een diagnose via een verwijzing door 

een expert. 

 

N.a.v. het voorstel om de flexibele schil bekostigd uit de J&G+ stop te zetten, merkt 

Anne-Marijn de Wit op dat zij een gedragswetenschappers hebben gekoppeld aan de 

J&G-ers, en hier wordt juist veelvuldig gebruik van gemaakt. Haar indruk is dat in de 

evaluatie juist over iets anders gesproken wordt. Op het moment dat de J&G+ variant op 

deze manier stop gezet wordt, dan ga je een belangrijk borging van de kwaliteit van het 

J&G-werk schrappen.  

Wido Bijlmakers geeft aan hierover graag met  BJ en Combinatie Jeugdzorg (daar speelt 

het mogelijk ook) nader het gesprek over aan te gaan, om te kijken hoe dit dan 

getackeld kan worden. 

 

Jeugd en gezinswerk 

Jeanne Aerts merkt op dat er een aantal constateringen gedaan worden t.a.v. de niet 

direct cliëntgebonden taken. Het is echter onduidelijk wat daar nu dan concreet mee 

gedaan wordt.  

Wido Bijlmakers merkt op dat dit nader uitgewerkt moet worden en dat er bijvoorbeeld 

ten aanzien van de zittingsvertegenwoordiging gewerkt zou kunnen worden met ‘uurtje 

factuurtje’. Erik Dracht vult aan dat hierover het overleg loopt binnen het 

leidinggevenden overleg. Eventuele voorstellen volgen dus nog. 

 

Aansturing Jeugd en Gezinswerkers 

Karien de Jonge merkt op de verhouding 1/8 GGZ niet te herkennen. Er zijn nu slechts 

één of twee J&G-ers met een GGZ achtergrond. Wido Bijlmakers: deze verhouding klopt 

dan mogelijk nog niet. 

Er zal zeer zeker nog langer dan 1 januari 2016 tijd nodig zijn om te komen tot een 

aangescherpt vorm van het aansturingsconstruct. Tim van den Nieuwelaar merkt op dat 

dit mede verband houdt met het gegeven dat er n.a.v. de tweedaagse werkconferentie 

over de organisatieontwikkeling Peel 6.1 afgesproken is dat de nadere uitwerking van het 

herijkte dienstverleningsconcept twee maanden tijd vraagt. 

 



  Pagina 5 van 5 

Anne-Marijn de Wit merkt op het vreemd te vinden dat niet eerder  expliciet 

gecommuniceerd is dat de optie ‘Omnibus’ nog steeds verkend wordt en dat aan 

Omnibus ook gevraagd is om een voorstel voor het vraagstuk aansturing J&G te doen. 

 

Processtappen: 

De processtappen worden nu aan de fysieke overlegtafel voorgelegd en a.s. donderdag 

aan de zes portefeuillehouders van de Peelgemeenten. Uiteindelijk moeten de 

aangepaste contracten in korte tijd al gereed zijn, zodat ze in de lijn van de 

besluitvorming over de contracten vanuit het Eindhovens op 17 november aan colleges 

voorgelegd kunnen worden. Dit tijdspad is krap, maar past wel in de proces- en 

procedureafspraken van het bestuurlijk aanbesteden. 

 

Redactionele note; de tarieven en dit verslag worden zo spoedig mogelijk gedeeld met de 

virtuele tafel. Dan volgt begin week 48 het concept addendum. Eenieder krijgt de 

mogelijkheid om reactie te geven via jeugdzorgpeel@bizob.nl uiterlijk 11 november. 

 

M.b.t. de bullit over 1 op 1 gesprekken in het kader van behoud infrastructuur kwetsbare 

kinderen wordt aanvullend opgemerkt dat het gaat om het traject dat gestart wordt voor 

de verkenning met betrekking tot de inkoop van jeugdhulp met verblijf en 

dagbehandeling. Voor de zomervakantie is de ambitie uitgesproken om ook deze vormen 

per 1 januari 2017 via Peel 6.1 in te kopen en dat hiervoor een verkenning gestart wordt, 

waarin met een aantal aanbieders opgetrokken wordt. 

 

5. Rondje ervaringen tot nu toe 

- Aanpak 

- Ervaringen 

- Problemen/klachten 

 

Wordt samengenomen met de rondvraag. Ten opzichte van de reeds besproken punten 

zijn er geen aanvullingen te doen met betrekking tot de ervaringen tot nu toe. 

 

6. Wat verder ter tafel komt 

Erik Dracht: hij wil graag aanhaken op het appel van Mirjam van den Nieuwenhuizen om 

binnen de Peel 6.1 gezamenlijk te blijven op te trekken. Hij roept op om dit ook bij de 

bestuurders van Peel 6.1 onder de aandacht te brengen. 

 

7. Afsluiting 

 

Verdere planning; 

woensdag 18 november 2015, van 09.00 tot 12.00 uur  

maandag 14 december 2015, van 09.00 tot 12.00 uur 

 

mailto:jeugdzorgpeel@bizob.nl

