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

Datum: 26-10-2017 

Tijd: 10.30-12.00 uur 

Locatie: Boscotondo, commissiekamer B 

 

Aanwezig: dhr. Wido Bijlmakers (Helmond, voorzitter), mw. Ine van de Ven (Helmond), mw. Trudy 

van der Wielen (Peelgemeenten), mw. Mirjam van den Nieuwenhuijzen (GGZ Oost Brabant),         

mw. Esther van Melis (Bijzonder Jeugdwerk), mw. Judith Schwarte (GGD), mw. Jeannette van den 

Tillaart (MEE ZOB), dhr. Chris Janssen (ORO), mw. Veronique Zeeman (Combinatie Jeugdzorg),        

mw. Annemieke Gijsbers (Topaze), dhr. Wim van Hest (Adviesraad Sociaal Domein), mw. Linsy van 

der Velden (Reinier van Arkel), dhr. Twan Denissen (Action Kids), dhr. Hans van de Moosdijk (Het 

Levensatelier), mw. Jeanne Aerts (LEVgroep), mw. Marian van Engelenburg (Savant Zorg) 

Afwezig met kennisgeving:  mw. Moniek Veldhoven (Peelgemeenten) 

1. Opening en welkom 
 

2. Notulen FOT Jeugd 8 juni 2017 
Geen opmerkingen, mededelingen of toevoegingen aan de notulen. 
 

3. Expertteam VNG 
Inrichten van regionale expertteams voor complexe casuïstiek: er is een oproep van de VNG 
aan gemeenten om samen met zorgaanbieders, voor zover dat nog niet is gebeurd, voor het 
einde van dit jaar een (boven-)regionaal expertteam in te richten, dat zich bezighoudt met 
het bieden van passende hulp voor complexe zorgvragen van jeugdigen. 
 
Het moet gaan om kinderen die meerdere soorten hulp nodig hebben, die door meerdere 
aanbieders geleverd moet worden en waarbij het de aanbieder niet lukt om de regie te 
nemen en de juiste hulp te organiseren. Dan ligt er een regievraagstuk. 
 
De aanwezigen herkennen niet direct het probleem.  
En als we al iets moeten regelen, welke structuur hebben we in deze regio waar dit aan te 
koppelen is? Bijv. SpoedvoorJeugd? Het ligt voor de hand om gebruik te maken van wat er is 
en er geen nieuwe structuren naast te organiseren. 
De vraag of we iets missen zou ook teruggelegd kunnen worden bij de lokale toegangsteams. 
Dit zullen we zeker doen. 
 
GGZ Oost-Brabant: in Noordoost Brabant is een ‘Overleg passende hulp’ hiervoor ingericht, 
hierin worden casussen besproken, de oplossing vastgesteld en financieringsafspraken 
gemaakt. Dit had ook te maken met de forse inzet van landelijk gecontracteerd (en heel 
duur) aanbod. De indruk was dat er meer in de regio met elkaar georganiseerd zou 
kunnen/moeten worden. 
Mirjam van den Nieuwenhuijzen levert vragenlijstje aan dat is gebruikt voor inventarisatie in 
Noordoost Brabant bij Ine van de Ven.  
Helmond en Peelgemeenten gaan na of ook in deze regio veel inzet is van landelijke 
gecontracteerde zorg. 
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Judith Schwarte haalt problematiek van ‘thuiszitters’ aan. De insteek moet zijn: kinderen 
moeten naar school en passende zorg moet geleverd worden. We zullen nader moeten 
verkennen of we scherper kunnen krijgen waar de problematiek in deze regio ligt. 
 

4. Visiebijeenkomst  
Er is een werkgroep van jeugdhulpaanbieders en adviesraad die nagedacht heeft over een 
reflectiebijeenkomst. In de reflectiebijeenkomst wordt teruggekeken 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. 
 
De werkgroep is tweemaal bij elkaar gekomen, daaruit zijn twee dingen geconstateerd:  
1. In de huidige praktijk blijkt dat de systemen die gebouwd worden (zowel gemeente als 

aanbieders) zo complex en nieuw zijn dat hier alle tijd en energie in gaat zitten. 
2. Het is een gezamenlijk belang om de opwaartse druk, het inzetten van meer en 

zwaardere jeugdhulp, tegen te houden.  
 

De werkgroep heeft verder geconstateerd dat het noodzakelijk is om de werkgroep uit te 

breiden met een coördinator CJC, generalist, een gedragswetenschapper en een ambtelijk 

functionaris. Op 19 oktober is hierover een brief naar de gemeenten gestuurd. 

 
De brief is positief gevallen bij de wethouders van de Peelgemeenten en wordt meegenomen 
naar de gebiedscoördinatoren van de Peelgemeenten om de capaciteit beschikbaar te 
maken.  
De Peelgemeenten en gemeente Helmond gaan samen kijken naar de bemensing van de 
werkgroep vanuit de gemeente om deze te versterken en de juiste personen hiervoor aan te 
wijzen. 
 
Gestreefd wordt naar een reflectiebijeenkomst eind maart 2018. 

 

5. PDC-Proces 
Het proces wordt geschetst door Wido Bijlmakers. Door de nieuwe productomschrijvingen 
samen te maken gaan gemeenten en zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn dezelfde 
taal spreken. Daarnaast ontstaat er met een verschuiving van ruim 300 naar minder dan 40 
producten meer handelingsruimte en minder administratieve belasting voor leveranciers, 
toegang en gemeente. Insteek is dat dit gaat leiden tot een robuuste zorgtaal die in alle 
gemeenten en bij alle aanbieders wordt verstaan. Het is duidelijk dat dit streven alleen met 
een goede samenwerking bereikt kan worden. 
In 2 regionale FOT’s zijn de productbeschrijvingen, tarieven en contracten besproken. Op 3 
oktober zijn productbeschrijvingen, tarieven en contracten vastgesteld in de colleges van 21 
gemeenten. Hiermee is een eind gekomen aan de ontwikkelfase. 
 
Dit betekent dat de implementatiefase is aangebroken. De implementatiefase is eerder 
begonnen. Hierin is al nagedacht over de werkinstructies die benodigd zijn voor PDC. De 
contracten staan inmiddels online en aanbieders kunnen zich hier op inschrijven. Wido houdt 
een rondvraag om hierbij stil te staan: 
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- Tekenen is leveren (Jeanne Aerts): leverplicht. Wanneer je je inschrijft op deze 
contracten betekent dat je ook gaat leveren, inclusief vervoer. 

- De tarieven voor verblijf zijn nog niet bekend (Veronique Zeeman): dat klopt, maar 90% 
van verblijf is gevangen in de B-overeenkomst voor 2018. De tarieven worden eind 
november vastgesteld. 

- De omschrijvingen van de producten zijn vaag. Er wordt een andere taal gesproken 
tussen werkinstructies en de productomschrijvingen. Wil graag richtlijnen en de 
werkinstructies lezen voor het tekenen van het contract (Twan Denissen). Mirjam van 
den Nieuwenhuijzen spreekt ook over het controleprotocol voor 2018.    

- Trudy van der Wielen geeft aan vertrouwen te hebben in de zorgaanbieders m.b.v. 
ondersteuningsplan. Intake wordt niet beschouwd als start zorg.  
We gaan bij veel producten naar maandtarieven, declareren kan pas vanaf start zorg. Als 
zorg start binnen een maand na intake dan mag deze maand gedeclareerd worden, 
inclusief intake.  

- Bij wie kan ik inhoudelijk vragen stellen (Annemieke Gijsbers) over ‘Verblijf zwaar’? Op 
basis van de nieuwe producten mag Topaze geen ‘Verblijf zwaar’ meer gaan aanbieden 
omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden (én-én-én). De oude producten zijn niet één-
op-één te vertalen, het zijn nieuwe producten. Vragen over PDC kunnen gesteld worden 
bij transformatie@eindhoven.nl. 

- Hoe past de inkoop Gezins- en Jongerencoaches in PDC (Jeanne Aerts): dat past hier niet 
in, het gaat alleen om tweedelijns jeugdhulp. Inkoop van Gezins- en Jongerencoaches 
gebeurt lokaal. 

- Processen lopen niet helemaal lekker. Verzoek om met de 3 regio’s de processen 
duidelijker te maken, dingen lopen langs elkaar heen (Esther van Melis). Aanbieders 
worden via diverse ingangen benaderd om informatie te leveren.  
Vraag is aan aanbieders om de contactgegevens altijd up-to-date te houden in 
Negometrix. Wij zullen oproep delen om deze gegeven te gebruiken.  
Esther van Melis stelt de vraag om Negometrix makkelijker in te richten (180 vragen in 3 
subtenders).  
Dat nemen we mee voor de toekomst. 

- Lopen huidige beschikkingen door in 2018? Ja, behalve de DBC’s, die worden hard 
afgesloten. De beschikkingen die langer lopen dan 2018 worden in de loop van 2018 
opnieuw bekeken. Vanaf 1 januari 2019 zitten alle cliënten op nieuwe PDC.  

6. Rondvraag 
- Esther van Melis: vraagt aandacht voor kwaliteit en monitoring wisselt in de drie 

subregio’s, dat doet iets met de backoffice in het kader van lastenverzwaring. Het 
verzoek om met de drie regio’s daarin op te trekken. 

- Hans van de Moosdijk (Het Levensatelier): er zijn signalen dat 50% van de vrijgevestigde 
GGZ praktijken afhaken. Wordt dat herkend? Wij zijn nog bezig met de inschrijvingen.  

 

 

Volgende vergadering van de FOT:  dinsdag 19 december 2017, 09.00-11.00 uur in Boscotondo 

(Commissiekamer B).  
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Actielijst 

Onderwerp Actie/tijdpad Wie 

Expertteam VNG 
 

- Nagaan of problematiek intern bekend is 
 

- Schema om de problematiek te 
inventariseren, gebaseerd op het model in 
Noordoost-Brabant 
 

- Vraag ook terug leggen bij toegang/CJG-
coördinatoren 
 

- Nakijken hoeveel landelijk gecontracteerde 
zorg wordt ingekocht 

- Alle aanbieders 
 

- Mirjam van den 
Nieuwenhuijzen/ 
Ine  van de Ven 
 

- Gemeenten 
 

 
- Gemeenten 

Visiebijeenkomst - Werkgroep versterken met coördinator CJG, 
generalist, gedragswetenschapper en 
ambtelijk functionaris  binnen enkele 
weken 

- Trudy van der Wielen/ 
Ine van de Ven 

PDC-proces - Vragen over PDC mailen naar de centraal e-
mailadres 
 

- Processen nakijken en duidelijker maken  
 

- In Negometrix de contactgegevens 
bijhouden en -werken 

- transformatie@eindhoven.nl 
 

 
- 3 regio’s  

 
- Alle aanbieders 

 


