Verslag van de vergadering van de Fysieke Overlegtafel Jeugd Helmond en Peelgemeenten
Datum: 15-03-2018
Tijd: 9.00-11.00 uur
Locatie: Boscotondo, commissiekamer B
Aanwezig: Loes Hogenhuis (Reinier van Arkel), Anne-Marijn de Wit (Bijzonder Jeugdwerk), Chris
Janssen (ORO), Jeannette van den Tillaart (MEE Zuidoost Brabant), Manon de Leijer (PVP Deurne),
Wim van Hest (Adviesraad Sociaal Domein), Annemieke Gijsbers (Topaze), Twan Denissen (Action
Kids), Hielke van Elburg (Bizob/Peelgemeenten), Trudy van der Wielen (Peelgemeenten), Moniek
Veldhoven (Peelgemeenten), Wido Bijlmakers, voorzitter (Helmond), Ine van de Ven (Helmond)
Afwezig met kennisgeving: Veronique Zeeman (Combinatie Jeugdzorg), Marian van Engelenburg
(Savant Zorg), Mirjam van den Nieuwenhuijzen (GGZ OB), Natasja van Montfoort (GGD), Miranda
Sparidaans (Idris), Jeanne Aerts (LEVgroep)

1. Opening en welkom
Wido opent de vergadering. Het is een bijzondere vergadering. Afgelopen jaar zijn op de
schaal van Zuidoost-Brabant een overeenkomst PDC met bijbehorende tarieven vastgesteld.
Vanaf 2018 wordt er daarom een fysieke overlegtafel op Zuidoost-Brabant-niveau
georganiseerd. De eerste heeft afgelopen dinsdag plaatsgevonden. Dit is onze laatste
subregionale vergadering. Belangrijk is om elkaar goed te blijven vinden in de regio
Helmond/Peelgemeenten.
Speciaal welkom voor Loes Hogenhuis die hier voor het eerst aanwezig is.
2. Verslag FOT Jeugd 26 oktober 2017
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Reflectiebijeenkomst jeugdzorg Helmond/Peelgemeenten.
Een jaar geleden is al een idee geopperd om een reflectiebijeenkomst te organiseren. De 1e
en 2e lijn moeten meer met elkaar in verbinding komen, vooral ook uitvoerend. De toegang is
overal verschillend maar het gaat om het zoeken naar samenhang, niet om gelijkheid. Het
met elkaar in verbinding brengen van 1e en 2e lijn draagt bij aan het vormgeven van de
transformatie.
De initiatiefnemers hebben een aantal bijeenkomsten gehouden. De laatste 2 bijeenkomsten
zijn daar ook vertegenwoordigers van gemeenten bij geweest. Tim van de Nieuwelaar heeft
vervolgens een notitie geschreven.
De intentie wordt gesteund door gemeenten. Vanuit de Peelgemeenten zal worden
deelgenomen, ook Helmond gaat deelnemen.
Namen worden z.s.m. doorgegeven aan de initiatiefnemers.
4. Regionale FOT
 Samenstelling:
Afgelopen dinsdag was de eerste Regionale fysieke overlegtafel Zuidoost-Brabant, waarop
het voorstel is besproken voor een passende samenstelling. De top 10 aanbieders nemen
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deel, het gaat dan om de aanbieders met de grootste omzet in Zuidoost-Brabant. Als een
aanbieder uit de top 10 zakt wordt deze vervangen.
Vervolgens zijn 8 leden aselect gekozen uit alle andere aanmeldingen om deel te nemen.
Hierbij is wel rekening gehouden met een spreiding over de gehele regio en de
vertegenwoordiging van verschillende soorten expertise/doelgroepen. Het idee hierbij is dat
op deze plaatsen gerouleerd gaat worden.
Tot slot zijn er 4 adviserende leden: van de 2 grootste welzijnsinstellingen Lumens en
LEVgroep, Zorgbelang, voor de stem van cliënten, en 1 van de 4 GI’s om ook het gedwongen
kader vertegenwoordigd te hebben.
Jeannette van den Tillaart geeft aan dat het jammer is dat MEE niet aan tafel zit als
adviserend lid vanuit cliëntperspectief. MEE is in bijna alle gemeenten actief in de toegang of
onafhankelijke cliëntondersteuning. Zorgbelang staat meer op afstand. De vraag wordt
gesteld of adviserende leden ook rouleren? Hierover is nu niets afgesproken. Toegezegd
wordt dat dit punt meegenomen wordt naar de regio.
 Beëindiging subregionale FOT Jeugd Helmond/Peelgemeenten
Dit is de laatste FOT Jeugd op subregionaal niveau. De functie hiervan wordt naar het
regionale niveau verlegd. Het karakter van de Regionale FOT zal verschillen van de huidige
FOT Helmond/Peelgemeenten. Regionaal zal de nadruk liggen op inkoop: contract, PDCen
tarieven. De transformatie-opgave ligt meer op het subregionale en lokale niveau. De
bijeenkomst zoals besproken onder punt 3 van de agenda zal hiervoor wellicht als een
vliegwiel kunnen functioneren.
 Doorlooptijden/voorzorgsmaatregelen
Vorige week is er een brief over het beperken van doorlooptijden via Negometrix verzonden
aan Jeugdhulpaanbieders, inzake voorzorgsmaatregelen t.b.v. de nieuwe PDC/tarieven.
Er heeft een stevig maar goed gesprek plaatsgevonden aan de Regionale fysieke overlegtafel
afgelopen dinsdag. Jeugdhulpaanbieders werden verrast door de eenzijdige maatregel. De
gemeenten hebben geconstateerd dat er heel lange en zware indicaties zijn afgegeven
gedurende de eerste maanden van 2018. De indicaties wijken fors af van de verwachtingen,
niet alleen qua looptijd en zwaarte, maar ook voor wat betreft aanbieders die we op
bepaalde producten verwachten, op basis van de uitvraag. Als dit allemaal volledig verzilverd
gaat worden conform de indicaties, ontstaat er een (nog groter) financieel probleem.
Jeugdhulpaanbieders waren vooral ook gefrustreerd omdat ze van tevoren aangegeven
hebben dat er een perverse prikkel uitging van het gekozen systeem.
De aanbieders gaven aan te begrijpen dat er ingegrepen moet worden. Er zijn wel
bedenkingen bij de doorlooptijden bij bepaalde producten. Daarom hebben de leden van de
Regionale FOT en de aanbieders die vooraf gereageerd hebben op de brief de mogelijkheid
gekregen om onderbouwd aan te geven waar de nieuwe doorlooptijd knelt c.q. te ruim is.
Het regionale inkoopteam beziet vervolgens of de doorlooptijden aangepast moeten
worden.
Er is ook toegezegd om met de Regionale FOT door te ontwikkelen naar een houdbaar
financieel systeem met eerlijke, toereikende en passende tarieven.
 De samenwerking in de regio Zuidoost-Brabant verloopt steeds beter
Helmond/Peelgemeenten zijn een volwaardig partner. De vier managers van de
inkooporganisaties (Eindhoven, Dommelvallei+, Helmond en Peelgemeenten) hebben nu ook
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regulier overleg. Op 1 april begint Nawelle Sabir als algemeen directeur bij de
Peelgemeenten, zij is opvolger van Harry Woltring.
Ook in de Stuurgroep en het Portefeuillehoudersoverleg in de regio zijn we goed
vertegenwoordigd.
5.

Extra agendapunt: Toegang
Er vinden regelmatig overleggen plaats met toegangsteams om signalen op te halen. Vanuit
toegangsmedewerkers komen veel signalen dat aanbieders een tariefdiscussie voeren met
toegangsmedewerkers. Het verzoek wordt gedaan om met de toegang het gesprek te voeren
over de inhoud van de Jeugdhulp, wat is nodig, welk product is passend bij de inhoud van de
zorgvraag. Discussies over tarieven moeten niet met de toegang worden gevoerd. Als een
zorgaanbieder problemen hiermee heeft, horen die thuis op de regionale FOT/DOT (Digitale
Overlegtafel), of kan contact worden gelegd met de contractmanagers.
Ook wordt vanuit oude producten gedacht en van daaruit omgerekend naar nieuwe
producten. Deze omrekening is niet zo te maken, omdat we met een andere systematiek
werken dan vorig jaar het geval was (van inspanningsgericht naar resultaatgericht en per
product gebaseerd op de uitvraag). We merken dat zowel de toegangsmensen als de
Jeugdhulpaanbieders nog moeten wennen aan de nieuwe PDC.
 Betrokkenheid instellingen bij de inrichting van de toegang
Anne-Marijn de Wit geeft aan dat in het begin veel overleg was over de toegang. In Helmond
zijn per 1 januari gebiedsteams van start gegaan met daarin Gezins- en Jongerencoaches,
Wmo-consulenten, Maatschappelijk Werkers, Wijkverpleegkundige en Participatiecoach.
Anne-Marijn geeft aan de dialoog te missen hierover. BJ levert 15 fte maar zit niet aan tafel.
Het signaal wordt doorgegeven aan de collega die hier mee bezig is.

6. Rondvraag
Annemieke Gijsbers geeft aan dat ze de korte lijntjes gaat missen.
Er wordt opgeroepen om vanuit reflectiebijeenkomst hiervoor een oplossing te vinden. Ook
Wim van Hest vraagt zich af hoe we samen op kunnen blijven trekken.
Manon de Leijer werkt met PVP alleen in onze regio. Zij geeft aan het ook belangrijk te
vinden dat er een vervolg subregionaal overleg komt. Verwezen wordt naar de afspraken bij
agendapunt 3.
Marianne van der Heijden (SZZ) heeft per mail een vraag gesteld over hoofdonderaannemerschap, of aanbieders daar ook problemen mee hebben.
Bij de PDC zijn ‘pakketten’ samengesteld. Bij een bepaalde zorgvraag hoort een product,
daarin zit alle zorginzet die bij die categorie is inbegrepen. De PDC gaat ervanuit dat er een
totaalaanbod gedaan wordt en er geen 2x behandeling of begeleiding naast elkaar wordt
ingezet.
Daarnaast is er ook een inhoudelijk argument, als er bijvoorbeeld behandeling nodig is met
meerdere partijen, heeft één aanbieder de regie, de andere partij levert dan in
onderaannemerschap, zodat zorg goed op elkaar afgestemd is.
Aanbieders hebben bij het ontwikkelen van de PDC aangegeven al vaak zo te werken. Het
probleem wordt deels herkend.
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Anne-Marijn de Wit geeft aan dat er wel een risico in zit, als hoofdaannemer ben je
verantwoordelijk voor kwaliteit van onderaannemer en moet die ook toetsen. Als de
onderaannemer een gecontracteerde aanbieder is zal het risico niet zo groot zijn.
Chris Janssen geeft aan dat ORO alleen werkt met gecontracteerde partijen. Dit kan een
oplossing zijn.
7. Afsluitingswoord voorzitter
In 2014 zijn we gestart met de FOT Jeugd. We moesten toen veel tempo maken om op tijd
klaar te zijn. Dat is gelukt. In 2015 ontstond er veel gedoe in Eindhoven, toen is dan ook
besloten om een deel zelf te gaan regelen in Peel 6.1. We hebben wel contact met Eindhoven
gehouden en dat heeft erin geresulteerd dat we nu wel met Zuidoost-Brabant één PDC
hebben.
Wido geeft aan dat hij zich met veel plezier voor onze regio en onze jeugd heeft ingezet en is
blij dat we het in goede harmonie nu afronden.
Hij bedankt iedereen voor de constructieve input. We hebben afgesproken dat de
reflectiebijeenkomst wordt georganiseerd. Dat kan weer een start zijn voor een hernieuwde
samenwerking in deze regio.
Komende week vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het is altijd de vraag of dit nog
een koerswijziging op gaat leveren voor ons beleid.
De ambtenaren zullen in ieder geval hun namen en telefoonnummers meesturen met het
verslag. Wij blijven aanspreekbaar als er beleidszaken spelen.
Als het om individuele casussen gaat, dient overigens iedereen zich tot de eigen toegang te
richten. Bij vragen rondom het contract: Hielke van Elburg 06 22 51 15 42, of
h.vanelburg@bizob.nl/jeugdzorgpeel@bizob.nl. Vragen rondom inkoop of tarieven kunnen
via Negometrix worden gesteld.

Let op:
Onderstaande FOTs die voor 2018 stonden ingepland komen dus te vervallen:
-

14 juni;
20 september;
13 december.
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