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Verslag van de vergadering van de Fysieke Overlegtafel Jeugd Helmond en Peelgemeenten 

 

Datum: 8 juni 2017 

Tijd: 14.00-16.00 uur 

Locatie: Boscotondo, commissiekamer B 

 

Aanwezig: dhr. Wido Bijlmakers (Helmond, voorzitter), dhr. Robert  Arts (GGZ Oost Brabant),  

mw. Caroline Engels (Savant Zorg), mw. Moniek Bens en mw. Esther van Melis (Bijzonder Jeugdwerk), 

mw. Miranda Sparidaens (Idris/Amarantgroep), dhr. Chris Janssen (ORO), mw. Jolanda Teeuwen 

(LEVgroep), mw. Annemieke Gijsbers (Topaze), dhr. Wim van Hest (WMO-raden), mw. Jeannette van 

den Tillaart (MEE ZOB), dhr. Hans van de Moosdijk (Het Levensatelier), mw. Manon de Leijer (PVP), 

mw. Moniek Veldhoven, mw. Trudy van der Wielen en dhr. Hielke van Elburg (Peelgemeenten), 

 mw. Ine van de Ven (Helmond) 

 

Afwezig met kennisgeving: mw. Veronique Zeeman (Combinatie Jeugdzorg), dhr. Henri Reniers 

(Reinier van Arkel, Herlaarhof), dhr. Twan Denissen (Action Kids), dhr. Hans Dittner (WMO-raden) 

 

0. Presentatie Social Return 2016 
Wendy van de Berkmortel en Carel Retera hebben dit werk per 1 maart overgenomen van Reinier 

Roosjen. Wendy geeft een toelichting op de cijfers van 2016.  

Bij de vergaderstukken zit een format waarop de gegevens over social return ingevuld kunnen 

worden. Er kan op dit format aangegeven worden als men een gesprek wenst, bijvoorbeeld omdat 

het moeilijk is om aan de eisen te voldoen. Belangrijk is om met organisaties te kijken waarom het 

wel of niet lukt om aan de verplichting te voldoen.  

 

1. Opening en welkom 
Mw. Moniek Bens sluit voor het eerst aan deze overlegtafel aan. Zij is de nieuwe 
regiomanager bij Bijzonder Jeugdwerk.  
 

2. Mededelingen 

 Actualisatie bemensing: het voorstel dat is uitgewerkt wordt nog niet toegepast. De 
3 inkooporganisaties in Zuidoost-Brabant werken samen aan een nieuwe PDC. In dit 
kader worden ook gezamenlijke FOT’s gepland. Deze ontwikkelingen moeten eerst 
hun beslag krijgen voordat we onze eigen FOT gaan herbemensen. De opmerkingen, 
die zijn gemaakt naar aanleiding van het voorstel dat Moniek Veldhoven vorige FOT 
heeft ingebracht, zijn wel in het voorstel verwerkt. 

 Werkgroep consultatiekosten: er wordt nog een bijeenkomst gepland om de 
conclusies met elkaar te delen en schriftelijk vast te leggen.  

 Vervoer: dit wordt opgepakt bij de PDC op Zuidoost-Brabant niveau. Dit worden 
afspraken voor heel Zuidoost-Brabant.  
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 Presentatie zorgconsumptie 2016: zowel van gemeentezijde als van leverancierszijde 
is de facturatie nog niet 100% afgewikkeld. Er wordt een themabijeenkomst 
georganiseerd waar cijfers en trends gepresenteerd worden. 

 Punten aangedragen via de digitale overlegtafel: er zijn geen punten ingediend. 

 Mw. Jeannette  van den Tillaart vraagt of de website nog bestaat waarop de 
informatie over inkoop jeugd staat. Deze website bestaat nog: 
http://www.inkoopjeugdenwmohelmondpeelgemeenten.nl/Zorgaanbieders 

 Dhr. Chris Janssen vraagt naar de normatieve huisvestingscomponent in het tarief: 
bij de uitvraag voor de nieuwe PDC is aan de aanbieders gevraagd naar de bedragen 
voor huisvesting, deze worden meegenomen in de tarieven 2018. 

 

3. Notulen FOT Jeugd 22 maart 2017 
Ad pag. 1: dhr. Hans van de Moosdijk vraagt nogmaals aandacht voor de facturatie en de 
communicatie bij de Peelgemeenten. Het gaat om de declaraties van begin 2017. Nieuwe 
declaraties lopen goed en er is een voorschot ontvangen voor begin 2017, maar de 
afhandeling van begin dit jaar laat te wensen over.  
Mw. Trudy van der Wielen  geeft aan dat alles op alles is gezet om de achterstand bij te 
werken. Als het goed is, is half juni de administratie helemaal op orde.  
Mw. Annemieke Gijsbers geeft aan dat voor Topaze de facturatie op orde is, zij geeft 
hiervoor een compliment.  
Ad pag. 2: leefgeld: BJ meldt dat Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant ieder een voorstel 
hebben gemaakt over hoe om te gaan met leefgeld. Deze  twee voorstellen zijn 
samengevoegd tot één voorstel. Dit voorstel is met aanbieders besproken. Er moet nog een 
financiële bijlage worden toegevoegd aan het voorstel, daarna kan het geagendeerd worden 
bij de volgende FOT. Actie BJ. 
Ad pag. 3: vraag om zorgvragers te betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe PDC: dit is 
tot op heden indirect gebeurd (d.m.v. toepassing van de nieuwe producten- en 
dienstencatalogus op bestaande casuïstiek). Mogelijk komt bij de implementatie ook directe 
betrekking van zorgvragers aan de orde, het implementatieplan moet nog worden 
vastgesteld.  
Ad pag. 6: in de rondvraag werd gevraagd of Gezins- en Jongerencoaches in 2018 inkoop of 
subsidie wordt.  
In de Peelgemeenten is vanmiddag overleg van de gebiedsmanagers over hoe om te gaan 
met de inkoop van de jeugdprofessionals en de expertpool. Hierover volgt op korte termijn 
informatie.  
In Helmond worden Gezins- en Jongerencoaches (GJC) vanaf 1 januari 2018 ingekocht. Met 
de aanbieders vindt op korte termijn overleg plaats, dit is al gepland. Met LEV heeft al 
overleg plaatsgevonden. Er is wel afgesproken dat de aanbieders van GJC voor de zekerheid 
een subsidieaanvraag indienen.  
De voorwaarden van het Jeugd- en Gezinswerk Helmond passen niet bij het contract. BJ 
heeft dit al een paar keer aangekaart. We zijn bezig om dit op te lossen.   
Doordat er verschillen in werkwijze zijn tussen de 5 Peelgemeenten wordt het steeds lastiger 
om Gezins- en Jongerencoaches uit te wisselen. Geadviseerd wordt om dit te bespreken met 
de gebiedsmanagers, die zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij maken samen een plan wat nodig 
is voor iedere lokale situatie. Zij gaan dit plan bespreken met de instellingen.   
Ad pag. 6: actielijst: is afgewerkt of komt terug op de agenda. 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

http://www.inkoopjeugdenwmohelmondpeelgemeenten.nl/Zorgaanbieders
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4. Voorzet voor reflectiebijeenkomst jeugdzorg Peelregio 

In eerdere FOT’s en bestuurlijke overleggen is vanuit de delegatie van Wmo-raden aandacht 
gevraagd voor de transformatie. Veel tijd en aandacht gaat nu vooral uit naar beheerszaken. 
Tijdens de FOT van 22 maart is er een werkgroepje ingesteld om een plan uit te werken.  
Dit groepje heeft een voorzet gemaakt, die nu voorligt. Het is een voorstel om te starten met 
een reflectiebijeenkomst voor gemeenten, aanbieders en Wmo-raden.  
Dhr. Wim van Hest benadrukt dat de gemeenten procesverantwoordelijk zijn en daarom de 
regie moeten nemen. De zorgaanbieders willen ook hun verantwoordelijkheid nemen en 
actief een bijdrage leveren. Uiteindelijk zijn zorgaanbieders en gemeenten gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het bewerkstelligen van transformatiedoelen. Dhr. Wim van Hest 
geeft aan dat het belangrijk is om -gelet op alle andere prioriteiten- bescheiden te zijn in 
beleidsdoelen, waarbij hij denkt aan bijvoorbeeld het aanpakken van één thema in 2018. Het 
verzoek is om dit op Peelniveau te doen. Er is immers een relatie tussen lokaal beleid en 
inkoop/inzet van individuele voorzieningen. 
In de reflectiebijeenkomst kijken we terug op de afgelopen twee jaar. Bekeken wordt waar 
knelpunten zitten, wat was het doel (missie/visie) en waar staan we nu. Vervolgens wordt 
besproken waar de ontwikkeldoelen en mogelijkheden zitten. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan 
aan de hand van de cijfers over 2016 (zie hierboven). Een mogelijk onderwerp kan zijn: de 
verbinding tussen 1e en 2e lijn. De notitie wordt door de beleidsambtenaren voorgelegd aan 
de wethouders en zij hebben de gelegenheid om in hun portefeuillehouderoverleg 
Peelgemeenten en Helmond op 29 juni daar bij stil te staan. 
 

5. Invoering PDC Zuidoost-Brabant 
Het proces wordt geschetst. Er is een heidag geweest op 31 maart in Geldrop. Daar zijn de 
(deels eerder) ontwikkelde productbeschrijvingen getoetst en aangevuld. Er waren zowel 
vertegenwoordigers van jeugdzorginstellingen, als beleidsambtenaren en 
toegangsmedewerkers aanwezig.  
Daarna heeft een financiële uitvraag plaatsgevonden om te komen tot objectieve tarieven. 
Op 17 mei is er een heidag geweest over uitvraag jeugdhulp regulier (en Wmo). Op 19 juni is 
nog een heidag over de uitvraag specialistische jeugdhulp ambulant en verblijf. Deze 
bijeenkomsten gingen vooral over verduidelijken en interpreteren van de aangeleverde data. 
Er komen 2 gezamenlijke FOT’s voor heel Zuidoost-Brabant. De eerste is op 13 juli 
’s ochtends, de productkaarten zullen dan inhoudelijk worden behandeld.  
Op 14 september is de 2e gezamenlijke FOT over de tarieven en de contracten.  
 
Beide agenda’s worden tijdig gepubliceerd (ongeveer 2 weken van te voren), zodat iedereen 
nog kan reageren.  
In die gezamenlijke FOT’s vindt de finale bespreking plaats van respectievelijk beschrijving en 
tarief. De 21 gemeenten stellen de beschrijvingen en de tarieven vast. 
De planning staat gepubliceerd op de website. De planning zal steeds concreter worden.  
Op korte termijn wordt de communicatie ook structureel opgestart. Eind deze week komt de 
eerste nieuwsbrief. Iedereen kan zich abonneren op deze nieuwsbrief.  
De frequentie van de nieuwsbrief is nu nog beperkt maar gaat toenemen. 
Vak- en speltherapie wordt ook in de nieuwe PDC opgenomen, nu dus in heel Zuidoost-
Brabant. 
De planning is heilig. Aan alle betrokkenen wordt gevraagd om eraan mee te werken dat dit 
tijdpad gehaald kan worden. Gevraagd wordt naar een plan B.  
De voorzitter geeft aan dat de insteek is om samen met de eigen zorgaanbieders tijdig een 
goed product neer te zetten en dat kan ook. De projectgroep maakt liever niet gebruik van 
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hun plannen B of terugvalscenario’s. De invoering van de PDC per 1-1-2018 is noodzakelijk 
om allerlei zwaar belastende toegangs- en administratieperikelen, zowel bij gemeenten als 
bij aanbieders, te voorkomen.  
 

6. Actualiteitenrondje langs de deelnemers 
Mw. Manon de Leijer geeft aan dat ze een nieuwe locatie heeft in Mierlo, tegen Brandevoort 
aan.  
Dhr. Wim van Hest geeft aan dat dhr. Hans Dittner zich afgemeld heeft en aangegeven heeft 
achter de voorzet voor de reflectiebijeenkomst te staan. 
Mw. Miranda Sparidaens heeft een nieuwsbrief van Spoed voor Jeugd gehad via de mail. In 
deze nieuwsbrief staat een overzicht over het 1e kwartaal. De nieuwsbrief wordt gemaild 
naar de deelnemers van de FOT. 
Mw. Moniek Bens vertelt dat er nachtvoetbaltoernooien georganiseerd worden in Helmond 
tijdens de ramadan. Deze zijn een groot succes met 80-100 deelnemers. 
 
 

7. Rondvraag 
Volgende vergadering van de FOT: donderdag 31 augustus van 9.00-11.00 uur in Boscotondo 

(Commissiekamer B).  

De data van de gezamenlijke FOT’s worden toegevoegd aan het overzicht. 

In het kader van de ZOB FOT’s wordt vanuit de gemeente Eindhoven een nieuwsbrief verspreid: 

belangstellenden kunnen zich hierop abonneren, informatie hiervoor volgt. 

 

Actielijst 

Onderwerp Actie/tijdpad Wie 

Themabijeenkomst 
zorgconsumptie 2016 

Inplannen Wido 

Voorstel leefgeld FOT 31 augustus 2017 BJ/Wido 

Voorzet Reflectiebijeenkomst  POHO 29 juni 2017 
Koppelen aan 
themabijeenkomst 
zorgconsumptie gemeenten 

Gemeenten gezamenlijk 

 

 

FOT’s (alle van 9.00-11.00 uur in Boscotondo, Commissiekamer B (Frans Joseph van Thielpark 1 te 

Helmond)) 

31 augustus 2017 

26 oktober 2017 

19 december 2017 

 

Gezamenlijke FOT’s (nadere informatie betreffende tijdstip en locatie volgt) 

13 juli 2017 

14 september 2017 


