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 Datum: 14 december 2015 

Onderwerp Tijd: 9.00 tot 11.00u 

Fysieke Overlegtafel Peel 6.1 Jeugdzorg Notulist: Tim van den Nieuwelaar 

Locatie: ‘t Cour te Helmond 

 

Aanwezig: Dhr. T. Denissen Action Kids, 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), dhr. W. van Hest (Wmo raad), Mw. J. Aerts (LEVgroep), Karien de 

Jonge (Herlaarhof), mw. J. van den Tillaert (MEE Zuidoost Brabant), mw. M. 

Unterberg (Psychotherapie Deurne), dhr. E. Dracht (Savant), 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), Mw. Esther 

van Melis (BJ) 

Afwezig: Mw. M. Blom (GGD BZO), mw. M. de Leijer (Psychotherapie Deurne), dhr. J. 

Slootmans (Topaze), dhr. P. Kuijs (Vierbinden), mw. I. van Goch (Onis),  

 

1. Opening 

Wido Bijlmakers opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. De vergaderlocatie is 

op het laatste moment gewijzigd i.v.m. groot onderhoud aan de commissiekamers van 

de gemeente Helmond. Niet voor iedereen was dit duidelijk, waardoor een viertal mensen 

later aangesloten is. 

 

2. Notulen 8-10-2015: 

Worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. TAJ uitgangspunten 

In het vorige overleg konden aanbieders alleen procesinformatie geven over hun traject 

met de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ-traject). De uitgangspunten worden toegelicht 

door Mirjam van den Nieuwenhuijzen. Lastig punt in deze is dat op het laatste moment 

de gemeenten uit de Dommelvallei een andere koers gekozen hebben. De TAJ-

bekostigingsvariant kan gekozen worden in ZO-Brabant met uitzonderling van de 

gemeenten uit de Dommelvallei. 

 

Anne-Marijn de Wit vraagt hoe nu de route is naar de colleges? Wido Bijlmakers ligt toe 

dat er nog aanpassingen in de deelovereenkomst en addendum voor verblijf en 

dagbehandeling verwerkt worden en vandaag nog naar de zes gemeenten gestuurd 

worden. Daarbij moet iedereen zich realiseren dat dit zeker niet de gebruikelijke route is 

en het nu bij wijze van spreken ‘1 seconden voor twaalf’ is. Stukken voor colleges 

moeten normaliter 5 werkdagen voorde vergadering van het college volledig uitgewerkt 

klaar staan. 

Het is voor de aanbieders niet anders. Ook voor hen is het een lastig proces. 

 

Daarnaast wordt er een suggestie gedaan om de naamgeving van de deelovereenkomst 

aan te passen zodat duidelijk wordt dat ook ambulant onderdeel is van de TAJ-variant. 

 

Mirjam van den Nieuwenhuijzen stelt voor om in de toekomst te voorkomen dat we 

achter de feiten aanlopen, door de planning van de FOT voor 2016 af te stemmen op het 

proces in de andere subregio’s, met name Eindhoven. 
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4. Proces deelovereenkomsten ambulant 

Deze overeenkomsten zijn op 24 november in de colleges vastgesteld en een week later 

gepubliceerd. Het is nu aan aanbieders om naar wens te ondertekenen en BIZOB handelt 

het verdere proces af. 

 

Corine merkt op dat het zo kan zijn dat er in de addenda van deze deelovereenkomsten 

zaken nog onvoldoende naar tevredenheid verwerkt zijn. Deze opmerkingen kunnen 

kenbaar gemaakt worden aan de FOT. Dit kan op ieder moment en hoeft geen grote 

belemmeringen te geven. 

 

Hans van de Moosdijk merkt op dat hij contact heeft gehad met een aantal ambtenaren, 

waaruit blijkt dat het nog enige tijd (een jaar) gaat kosten voordat het berichtenverkeer 

(o.a. facturatie en declaraties) mogelijk wordt. Dit in tegenstelling tot dat wat er nu in de 

addenda opgenomen is. Het gaat dan om de definitieve afrekening. De 

voorschotfinanciering zou wel al automatisch mogelijk moeten zijn. Wido neemt alle 

gemaakte opmerkingen mee terug naar Peel 6.1 en de werkgroep facturering en 

berichtenverkeer. 

 

Erik Dracht maakt in het verlengde de opmerking dat t.a.v. de accountantscontroles nu 

per gemeente een verklaring opgesteld moet worden door de aanbieders. Dit is enorm 

veel werk en jaagt aanbieders op kosten. Vanuit de gemeenten (Peel 6.1 en BIZOB) 

wordt aangegeven dat de precieze afspraken die gemaakt zijn voor hen ook niet duidelijk 

zijn, omdat het afspraken betreffen die in een regionale werkgroep (21 gemeenten) 

gemaakt zijn en voor alle gemeenten gelden. De opmerking wordt mee teruggenomen en 

Corine Vriends gaat hierover navraag doen. Zij zal z.s.m. een terugkoppeling geven. 

 

Tot slot maakt Wido de opmerking dat het ondertekenen van de deelovereenkomst met 

de TAJ-uitgangspunten consequenties heeft voor de deelovereenkomsten J&G en 

Specialistische Ondersteuning. Als een aanbieder kiest voor de overeenkomst met de 

TAJ-uitgangspunten (deelovereenkomst jeugdhulp met verblijf en dagbehandeling en 

addendum), dan vervallen voor deze aanbieders de zojuist genoemde 

deelovereenkomsten. Het kan zijn dat er in die overeenkomsten bepaalde zaken staan, 

waar meerwaarde van wordt ingezien. Daarom is er na deze FOT aansluitend nog een 

overleg specifiek over de deelovereenkomst met de TAJ-uitgangspunten, om met elkaar 

scherp te krijgen wat eventuele consequenties zijn. Iedereen die zich geroepen voelt om 

aan te sluiten is welkom. 

 

5. Proces deelovereenkomsten verblijf en dagbehandeling 

Vanaf het moment dat de TAJ-uitgangspunten bekend geworden zijn is er een proces 

doorlopen om te komen tot passende overeenkomsten tussen gemeenten en aanbieders 

die het betreft. Wido Bijlmakers schetst kort dit proces. 

De Peelgemeenten hebben van begin af aan de TAJ-uitgangspunten willen respecteren en 

stellen deze ook niet ter discussie. Op 18 november is er daarom verkennend met de 

aanbieders die het betreft gesproken over de mogelijkheid om voor de Peelgemeenten 

een eigen deelovereenkomst met de TAJ-uitgangspunten op te stellen, en op dat moment 

dus niet mee te gaan in de deelovereenkomst die door Eindhoven uitgewerkt is. Dit heeft 

geleid tot een besluit van de zes colleges in de Peelgemeenten, om Peel6.1 de opdracht 

te geven een deelovereenkomst jeugdhulp verblijf en dagbehandeling op te stellen en 

een addendum met daarin de TAJ-uitgangspunten verwerkt. Deze zijn afgelopen week 

beschikbaar gesteld en daar hebben aanbieders op kunnen reageren. Zoals eerder deze 

vergadering besproken ligt e.e.a. morgen ter besluitvorming voor aan de zes colleges. 

 

Mirjam van den Nieuwenhuijzen heeft de suggestie gedaan om de bijlage/het addendum 

met daarin de TAJ-uitgangspunten 1 op 1 over te nemen van het document dat in 

Eindhoven opgesteld is. In de huidige variant van Peel 6.1 wordt nu verwezen naar een 
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bijlage in een bijlage en pas als je de laatste bijlage leest, is helder dat het ook weer om 

ambulant gaat (en dus niet alleen verblijf). Juristen hebben daar wel moeite mee. 

 

Daarnaast merkt Mirjam van den Nieuwenhuijzen op dat er in Peel6.1 dus niet 

meegegaan wordt in de nieuwe producten-diensten-catalogus en dat de aanbieders dit 

ook met Eindhoven hebben afgesproken. Het komt er op neer dat aanbieders in 

Eindhoven afgesproken hebben dat de aanbieders op basis van de oude codes blijven 

declareren en dat het aan de gemeente Eindhoven is om dat te vertalen naar de nieuw 

producten-diensten-catalogus (mochten zij dat willen). 

Wido Bijlmakers geeft aan dat de Peelgemeenten de Eindhovense afspraken mogelijk 

moeten volgen, omdat bij de TAJ-uitgangspunten gewerkt wordt met een ‘regiobudget’. 

 

Twan Denissen vraagt of de component ‘logeren’ nu verwerkt is in de overeenkomst met 

verblijf. Dit wordt bevestigd. 

 

6. Thema’s ontwikkelagenda 2016 

Wido Bijlmakers ligt toe graag met de FOT te willen kijken naar de thema’s voor 2016. 

2015 is opnieuw een intensief jaar geweest. Wido moet bekennen dat het, zeker in de 

laatste periode, intensief geweest is en zich met alle ontwikkelingen niet altijd even 

gemakkelijk gevoeld heeft. Het is even de vraag wat de recente ontwikkelingen voor 

consequenties hebben voor de thema’s in 2016. 

 

Chris Jansen brengt in er waarde aan te hechten om ook met elkaar stil te staan bij de 

vraag wat 2015 ons nu gebracht heeft en wat de opbrengsten van dit jaar zijn. Dit wordt 

door een aantal aanbieders omarmt en daarbij wordt opgemerkt dat er nu ook niet alleen 

de focus gelegd moet worden op de ontwikkelingen rondom de TAJ-uitgangspunten en de 

ontwikkelingen in relatie tot het inkoopproces in Eindhoven. 

 

Jeannette van den Tillaart merkt op dat zij in 2015 het accent van het overleg te veel op 

inkoop vond liggen en er te weinig aandacht uit gegaan is naar andere (inhoudelijke) 

thema’s. 

 

Mariëlle Unterberg merkt op dat er veel gevraagd wordt van een relatief kleine 

organisatie zoals de psychologen praktijk. De wijze waarop het proces nu ingericht is 

vraagt voor deze organisaties grote investeringen. Daarnaast is niet altijd alles even 

goed te begrijpen, omdat het de kennis van dergelijke kleine organisaties vaak te boven 

gaat. 

 

Hans van de Moosdijk sluit zich aan bij Mariëlle Unterberg en vult aan dat er natuurlijk 

ook een groot afbreukrisico is. Hij kan dit het beste inzichtelijk maken met de 

ontwikkelingen rondom de facturatie. Zijn organisatie is daar op jaarbasis ruim € 

50.000,- aan kwijt, omdat hiervoor iemand aangenomen/ingehuurd moet worden. 

 

Chris Jansen vult aan dat hij graag naar het rendement van de FOT wil kijken. Dit 

rendement is namelijk veel te laag. ORO is een grote organisatie en levert graag een 

bijdrage aan de ontwikkelingen. Maar de investeringen die in het afgelopen jaar gedaan 

zijn met de vele FOT-overleggen, inzetten van personeel voor de vele werkgroepen, de 

inzet die nodig is om alles in te regelen, en welke vooruitgang nu uiteindelijk geboekt is, 

maakt dat het proces onvoldoende rendement oplevert. In deze tijd en de context waarin 

we zitten, is dit eigenlijk niet te verantwoorden. 

 

Corine Vriends brengt in dat we ons tegelijkertijd moeten realiseren dat we allemaal met 

een geheel nieuwe situatie geconfronteerd zijn. Dit vraagt natuurlijk ook tijd en is met 

elkaar een zoekproces. 

 

Veronique Zeeman onderschrijft de gemaakte opmerkingen en spreekt de hoop uit dat in 

2016 het accent wel op het inhoudelijke proces komt te liggen. 



  Pagina 4 van 5 

 

Hans Ditner sluit zich aan bij de opmerkingen een geeft zijn reflectie. Hij heeft het 

voorrecht om aan deze FOT de bevlogen aanbieders te treffen. Ook treft hij bevlogen 

raadsleden, bestuurders van gemeenten, leden van WMO-adviesraden en krijgt hij mee 

hoe de ambtelijke wereld erin zit. Het valt hem op dat in deze werelden en de taal die 

daar gesproken wordt grote verschillen zitten. 

 

Wim van Hest geeft aan dat er overleg is geweest met de voorzitters van de Wmo-raden. 

Zij constateren dat er op dit moment eigenlijk onvoldoende beeld is van hoe het nu loopt 

m.b.t. de jeugdhulp. Hierover bestaan uiteenlopende beelden. Iedereen heeft andere 

ervaringen en beelden. 

De WMO-raden willen daarom het initiatief nemen om beelden en ervaringen op te halen 

in: 

- een overleg met aanbieders 

- een overleg met inwoners/cliënten 

- een overleg met de gemeenten, waarin ook terugkoppeling van voorgaande twee 

overleggen gegeven worden. 

Tegelijkertijd is natuurlijk de beleving dat we een geheel nieuwe situatie hebben en dat 

je op basis hiervan je zegeningen kunt tellen, dat het nu relatief goed loopt. Maar ook 

merkt hij op dat hij er respect voor heeft dat aanbieders hier nog steeds aan tafel zitten, 

in de wetenschap dat op een vrijdagnamiddag de Dommelvalei een eigen plan gaat 

trekken en Peel 6.1 met een mededeling komt dat mogelijk het einde van de 

samenwerking Peel 6.1 nabij is. 

 

Jan Adams merkt op dat de opmerkingen allemaal terecht zijn, gehoord en erkend 

worden. Tegelijkertijd vraagt deze discussie nu wel nuancering en moeten we ons 

realiseren dat dit dus input voor de ontwikkelagenda 2016 is en er voor gewaakt moet 

worden dat nu niet te veel scherpte opgezocht wordt. 

 

Wido vraagt om weer even terug te gaan naar het ‘ophaal rondje’. 

 

Anne-Marijn de Wit geeft aan dat zij een resultaat van 2015 vindt dat er constructief 

overleg is en er in gezamenlijkheid in goede dialoog met elkaar naar oplossingen gezocht 

worden. Wat zij wel lastig vindt is het positioneren van de dialoog en de ontwikkeling van 

de echte inhoudelijke transformatie. Het behelst heel veel aspecten. In het begin van dit 

jaar was dit zeker een thema en ontbrak het overzicht en de ordening. Daar is een slag 

in gemaakt en min of meer was de conclusie dat de inhoudelijke discussie niet tot in alle 

diepte aan de FOT gevoerd moet worden. Daarin is nu weliswaar een slag gemaakt door 

werkgroepen in te richten, maar ontbreekt nu de terugkoppeling naar deze tafel. Ook is 

nog niet altijd even goed duidelijk wie nu precies waarvoor verantwoordelijk is of wie, 

wat, waar besluit. 

 

Wido Bijlmakers merkt op dat hij zojuist even heel veel het woordje transformatie 

hoorde. Uitdaging voor 2016 is om hier duiding aan te geven. Nu we steeds verder de 

transformatie in rollen, kunnen we niet langer alleen het container begrip gebruiken, 

maar moeten er uitgesproken worden waar het wanneer dan precies om gaat. Wat gaat 

de transformatie inhouden en waar gaat het dan concreet over. 

Hans Ditner vult daarop aan. Hij brengt in dat het belangrijk is om met elkaar ook te 

beantwoorden waar de discussie en dialoog over de transformatie nu precies gevoerd 

moet worden? 

 

Wim van Hest vraagt of we kunnen afspreken om dit hele thema te agenderen. Wido 

Bijlmakers zegt toe dat dit onderwerp in januari geagendeerd wordt en hiervoor de 

nodige voorbereiding gedaan wordt. 

 

Jeannette van den Tillaart is in dit kader benieuwd wat nu de stand van zaken en 

precieze status van Peel 6.1 is. Dit n.a.v. de berichtgeving. 
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Wido Bijlmakers merkt op dat hij hierin ook niet alle duidelijkheid kan geven en alles kan 

vertellen. Het is namelijk nog een politiek en bestuurlijk gespreksonderwerp. Op basis 

van de verklaring die nu afgegeven is, kan Wido in ieder geval aangeven dat de inkoop 

en het sluiten van contracten door 6 gemeenten gezamenlijk gedaan blijven worden. 

 

Mirjam van den Nieuwenhuijzen vraagt daarop zich wel sterk af, hoe aanbieders dan de 

inhoudelijk verbinding kunnen houden met de keuzes die in de ontwikkelingen rondom de 

samenwerking Peel 6.1 gemaakt worden. Als het bijvoorbeeld gaat om de positionering 

van de J&G-ers en de expertpool dan heeft het inhoudelijke advies en oordeel van de 

aanbieders als experts een meerwaarde om in die discussie goede afwegingen te maken. 

Wido Bijlmakers erkent dit, maar geeft nogmaals aan dat hij maar ook de nu aanwezige 

ambtenaren geen onderdeel van deze discussie uitmaken. 

 

Een laatste punt voor de ontwikkelagenda 2016 is ook nog het thema preventie. 

 

Chris Jansen komt toch nog terug op de gevoerde discussie met daarin de vraag ‘hoe de 

verbinding naar de politiek-bestuurlijke dialoog gemaakt kan worden?’. Hij doet de 

suggestie om een aantal keren ook wethouders voor dit overleg uit te nodigen. 

 

Wido sluit af en merkt op dat hij nog twee punten gehoord heeft: verbinding bestuur-

politiek en verbinding tussen aanbieders. 

 

 

7. Wat verder ter tafel komt 

 

Jeannette van den Tillaart geeft aan dat in 2016 mogelijk Jozef Schrovers namens MEE 

een aantal keer zal aansluiten. Zij gaat samen met hem FOT’s doen. 

 

Hans van den Moosdijk brengt toch nog zijn punt m.b.t. 1,5% nog onder de aandacht. Er 

staat geschreven dat de tarieven 2016 gelijk blijven, maar in de overzichten blijkt dat 

tarieven in 2016 1,5% lager worden t.o.v. 2015. Wido merkt op dat hij hier samen met 

Corine Vriends naar gaat kijken. 

 

8. Afsluiting 

 

Wido maakt van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat bij Peel 6.1 

beleidscapaciteit uitgebreid is. Er komt een senior bij (Martijn Schut) en er komt een 

junior beleidsmedewerker bij (Tamar Hoefsloot). Zij worden breed in gezet (zowel Wmo, 

als jeugd, als BMS). 

 

Wido wenst iedereen prettige feestdagen. Het overleg gaat in een kleinere bezetting door 

in een andere ruimte. 

 


