Notulen Regionale Fysieke Ontwikkeltafel (FOT) Jeugd
Betreft: vergadering van 8 mei 2018.
Locatie: Boscotondo Helmond.
Aanvang: 14.30 – 16.30 uur
Afmeldingen:
Lumens Groep en NEOS
Aanwezig:
Regionaal Autisme Centrum
Reinier van Arkel
GGZ Oost-Brabant
Peelgemeenten
Affect/Psyzorg
ORO
Omnia Jeugdzorg
Apanta GGZ
Lunet Zorg
Topaze
Bijzonder Jeugdwerk
ZuidZorg
Combinatie Jeugdzorg
Amarant
Zorgokee
Regionaal inkoopteam

Brigitte Stuurstraat
Linsy van der Velden
Mirjam van den Nieuwenhuijzen
Moniek Veldhoven
Henk Karsmakers
Anja Korsten
Karim Ajouaou
Hanneke Groenen
Robert Slaghuis
Jeroen Slootmans
K.M. Johnen
Odet Vermeijlen
Veronique Zeeman
Miranda Paridaens
Inge Fredrix
Erwin Piet, Corinne van Keulen, Trudy van der Wielen
Voor agendapunt 3: Moniek Veldhoven

1. Opening en mededelingen + input digitale ontwikkeltafel
Corinne opent de vergadering.
Vanuit de digitale ontwikkeltafel zijn geen agendapunten ontvangen.

2. Notulen 10 april 2018 (+bijlage)
De geplaatste opmerkingen zijn verwerkt in de notulen van 10 april 2018 (zie bijlage).
In de aanwezigenlijst wordt bij het vermelden van de organisaties tevens de naam van de aanwezige
vermeld (besluit).
Hieronder de reacties op de notulen die in de notulen van 10 april verwerkt moeten worden.
Pagina 2: de aanmelders staan niet vermeld. Dat zijn in ieder geval: Psyzorg, GGZE, Apanta.
Pagina 3: Budgetplafond nog vermelden als mogelijke beheersmaatregel.
Pagina 3: Aanvulling: Als het noodzakelijk is, bestaat de mogelijkheid om de indicatie te verlengen. Er
moet wel een goede onderbouwing zijn.
Pagina 4: er wordt door een aantal aanbieders veel druk gelegd op de toegang. Toevoegen: dit is
andersom ook het geval.
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Combinatie is bereid .... teveel tijdsinvestering. Alle tekst “en wenst .... teveel tijdsinvestering” kan
verwijderd worden.
Naar aanleiding van:
De toegezegde factsheet zal nog worden doorgezonden. Er moet nog bekeken worden of de
factsheet de lading dekt.
Pagina 8: “Een aanbieder .... van het systeem”. Dit betreft GGZE.
Stand van zaken monitoring:
Trudy geeft aan dat de werkgroep afgelopen vrijdag bij elkaar is geweest. Uitgangspunt is dat
verzochte informatie uit de registratiesystemen gehaald moet kunnen worden. Ook wordt
ingestoken op steeksproefgewijze monitoring. Met Huib zal afgestemd worden of er een voorstel
geagendeerd kan worden voor de volgende ontwikkeltafel.
Deelnemers van de werkgroep monitoring, vanuit de aanbieders zijn: Combinatie Jeugdzorg, Lunet
Zog, Bijzonder Jeugdwerk en Reinier van Arkel.
Stand van zaken expertteam:
Alle opmerkingen zijn verwerkt. Momenteel is men bezig met het uitwerken van de profielen, deze
liggen volgende week voor. In juni is een werkbezoek gepland aan een ander expertteam met als
doel te bezien hoe zij functioneren en waar zij tegenaan lopen. Wellicht dat dit punt tijdens de
eerstvolgende FOT op de agenda gezet kan worden.
3. Advies logeren (+ bijlage)
Moniek licht het doorlopen proces toe wat heeft geleid tot de inhoudelijke aanpassingen in de
productkaart Logeren Jeugd en de ophoging van het tarief. Er hebben diverse
aanbiedersbijeenkomsten en analyses plaatsgevonden, welke benoemd worden in de oplegnotitie.
Aan de productkaart Logeren Jeugd is een passage toegevoegd over de WLZ als voorliggende
voorziening in verband met de landelijke wetgeving waarbij het gezin altijd zelf eerst moet
onderzoeken of er een WLZ-mogelijkheid is. De generalist en zorgaanbieder kunnen ondersteunen bij
het aanvragen van een WLZ-indicatie. Daarnaast is de inzet van Logeren Jeugd gemaximeerd tot 104
etmalen per jaar. Ook is aan de productkaart toegevoegd dat er tijdens het logeermoment aan
doelen wordt gewerkt die ook in de thuissituatie van belang zijn, met name ook in de leefomgeving
van het kind op het moment dat hij/zij niet op een logeerweekend is. Het gezinssysteem/netwerk
wordt waar mogelijk hierbij betrokken.
Het tarief wordt een stuk hoger dan het tarief dat nu aan het logeerproduct gekoppeld is. Het tarief
van € 135,-- was gebaseerd op benchmarkgegevens van andere gemeenten. Het nieuwe tarief van €
193,75 is gebaseerd op een kostprijsonderzoek onder aanbieders in de regio en ligt eind mei binnen
de 21 gemeentes van regio Zuidoost-Brabant voor ter besluitvorming. Als ingangsdatum wordt
gehanteerd 1 juni 2018. Dit geldt ook voor lopende indicaties, ook daarbij wordt het tarief per juni
aangepast, en nieuwe indicaties. Er wordt niet met terugwerkende kracht een aanpassing
doorgevoerd in de lopende indicaties, omdat aanbieders ook nog lopende indicaties uit 2017 hebben
waar juist een hoger tarief aan gekoppeld was dan in de nieuwe situatie.
Opmerkingen/reacties:
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De opmerking wordt geplaatst dat er wellicht herscreeningsafspraken gemaakt moeten worden
aangezien het gaat om een ernstige populatie.
Er is een uitvraag gedaan bij partijen die logeercontracten hebben bij alle gemeentes, daarin
wordt aangegeven wat er geboden wordt en wat de begeleidingscomponent behelst. Die
informatie is al voorhanden dus hoeft niet extra gecontroleerd te worden.
 Meerdere aanbieders geven aan behoefte te hebben aan inzicht in de detailberekening.
Er wordt verduidelijkt dat het tarief wordt vastgesteld aan de hand van vergelijkingen,
bestudering van de CAO’s en de inzet die gewenst is – in de oplegnotitie wordt per component
gespecificeerd waar het tarief op gebaseerd is. Het is niet de bedoeling dat tijdens deze
vergadering gediscussieerd wordt over het tarief van elke individuele aanbieder en discussie per
individuele aanbieder wil men voorkomen. Het is aan de aanbieders zelf om te bepalen of zij
tegen genoemd tarief hun diensten kunnen aanbieden.
Bekeken zal worden welke informatie gedeeld zal (kunnen) worden ter onderbouwing (actie).
De volgende 5 partijen hebben aangegeven vragen te hebben bij de berekening van het tarief.
Zij zullen hiervoor individueel benaderd worden: Amarant, Zorgokee, ORO, Lunetzorg en RAC.
 Waar zitten de bottlenecks? Opbouw van salarisschalen en uren.
 ORO geeft aan dat zij intern navraag wil doen over wat de discussiepunten waren en of
gemeenten op de discussiepunten willen monitoren.
 De tekst onder het kopje ‘inzet middelen’ kan tekstueel verwarring opleveren (er is wel
overeenstemming over wat bedoeld wordt). Gemeente zegt toe de tekst te herformuleren,
zodat de tekst niet meer multi-interpretabel is.
Volgende vergadering komt dit punt op de agenda.
4. Toelichting proces contractwijzigingen per 1 juli 2018
In afgelopen maanden is geconstateerd dat er in beperkte mate wat kleine aanpassingen nodig zijn in
de contracten. Deze worden verzameld en tijdens de volgende FOT bijeenkomst ingebracht. De
wijzigingen gaan dan in per juli 2018. Alles wat leidt tot contractaanpassing per 1 januari 2019, komt
tijdens de FOT-bijeenkomst in de maand oktober aan de orde.
Er wordt vanuit enkele aanbieders aandacht gevraagd voor gewijzigde cao’s die een enorm
indexeringsvraagstuk met zich meebrengen.

5. Analyse PDC Q1 2018
De presentatie over het 1e kwartaal is bijgevoegd bij dit verslag (bijlage). Erwin geeft een compliment
aan de aanbieders, nu zichtbaar is uit de cijfers dat de ‘normtijden’-maatregel goed wordt toegepast.
Vanaf begin april is deze op 3 gezet met complimenten naar de aanbieders toe.
Er zitten nog beschikkingen in de pijplijn, deze zijn niet in de data opgenomen.
Opmerkingen/reacties:
 Is het mogelijk de codes van afgelopen jaar te transformeren naar PWC? Dat is lastig, de analyse
zal meer op hoofdcategorieën plaats moeten vinden. Op productniveau analyse is dit veel te
complex, gezien de verschillen tussen de oude en nieuwe PDC, waardoor je teveel discussie en
vervuiling krijgt.
 Het is mogelijk LTA uit het systeem te halen? Dit punt wordt nagegaan en later bij de monitoring
betrokken.
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 Is er aan te geven hoeveel cliënten door de gebiedsteams/gemeenten zelf worden geholpen? Dit
is lastig, vanwege het ontbreken van uniforme definities en data. De eerste focus ligt op de
tweede lijn. Het is wel een goede vraag, deze zal bij de werkgroep monitoring van de gemeenten
worden ingebracht.
 Komt dit punt periodiek terug in de ontwikkeltafel? Erwin geeft aan dat dit de bedoeling is. De
aanvullingen worden genoteerd.
 Zijn er verschillen in de medische verwijsroute of gemeentelijke verwijsroute? Waarschijnlijk
wordt per gemeente ook geanalyseerd zodat je patronen kunt zien binnen de afzonderlijke
gemeenten. Dat klopt, maar nog niet in alle gemeenten wordt dit op eenzelfde wijze vastgelegd.
Dit is wel een punt van aandacht bij de monitoring.
 Wat kunnen we regiobreed van de monitor leren? Een aanbieder zou meer informatie kunnen
krijgen van de gemeenten waar zij mee samenwerken. Dit kan ook gespreksstof opleveren voor
contractmanagement.

6. Ontwikkelagenda (+ bijlage)
FOT 7 augustus: datum is onder voorbehoud, afhankelijk van de hoeveelheid agendapunten zal deze
vervallen of doorgaan. Er zijn op zich voldoende mensen aanwezig.
Definitieve stukken kunnen op de agenda geplaatst worden op 10 juli of 4 september.
Werkinstructies inkoop en tarieven zijn gemeentelijke werkgroepen. Er wordt tijdens de FOT’s
duidelijk kenbaar gemaakt of het hier een gemeentelijke werkgroep is of niet.
Afgesproken wordt dat bij iedere agenda de Ontwikkelagenda wordt meegestuurd, aangezien dit een
“levend” document is.

7. Rondvraag
- ORO constateert dat de SKJ-registratie een prijsopdrijvend effect kan hebben. Dit zou wel 3% extra
kosten met zich mee kunnen brengen. Het betreft een wettelijk kader. Als iedereen die in het
jeugdveld werkt aan de aangescherpte eisen moet gaan voldoen, kost dit heel veel geld.
Een aantal aanbieders geeft aan dit al geruime tijd geleden geregeld te hebben en derhalve nu niet
van toepassing is op hen. Dit punt vraagt nu geen actie.
-Enkele aanbieders van OZL Midden hebben vernomen dat er in Eindhoven niet meer bij de
aanbieders wordt ingekocht, maar dat WIJ Eindhoven zelf meer begeleiding gaat doen. Corinne geeft
aan dat dit signaal niet helemaal klopt. Er zijn een aantal aanpassingen gedaan waardoor WIJ
Eindhoven diverse producten meer zelf kan uitvoeren, dit ligt vooral in OZL Midden. Als het goed is,
zal de contractmanager in gesprek gaan met de aanbieder. Opgemerkt wordt dat de gemeente de
uitgangspunten goed moet formuleren en hierover tijdig moet communiceren. De effecten kunnen
rigoureus zijn.
De factsheet over leefgelden bij voogdijkinderen (zak-, kleed- en wasgeld) waarin vermeld staat wat
wel en niet integraal in het tarief is opgenomen, is als bijlage aan deze notulen gehecht.
Sluiting: 16.10 uur.
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