
  

  

 
 

 

 

 

Notulen Regionale Fysieke Ontwikkeltafel (FOT) Jeugd   

Betreft: vergadering van 4 september 2018, Locatie: Boscotondo, 

Frans Joseph van Thielpark 1 Helmond, aanvang 14:30-16:30 

 
Aanwezig:  
Affect, Gemeente Eindhoven, gemeente Veldhoven, Gemeente Geldrop-
Mierlo, Combinatie JZ, Apanta, GGzE, Thuiscoaching Zuidzorg, ORO, Lunet 
Zorg, LEV groep, Reinier van Arkel, Zorg Okee, Bijzonder Jeugdwerk, Omnia 
Jeugdzorg, Topaze, Peelgemeenten, GGzOB 
 
Afwezig:  
Zorgstee & Oog, Lucertis, Regionaal Autisme Centrum, 
 
Afmelding:  
Amarant, Neos, Lumens, Koraal 

 

1. 14:30 Opening en mededelingen en input digitale ontwikkeltafel 

 
Er volgt een korte voorstelronde. 

 
Indien er een tweede persoon van een van de zorgaanbieders aanwezig is, 
wordt men verzocht op de tribune plaats te nemen.  
Er is geen input van de digitale ontwikkeltafel ontvangen.  
 

 
Alle partijen worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de doorontwikeling 

PDC. Tijdens de volgende FOT wordt de agenda deels gesplitst (locatie 

Helmond) waarbij een deel gezamenlijk en een deel apart wordt behandeld. 

  

Eindhoven heeft gekozen om met budget plafonds te gaan werken. Deze 

vraag ligt ook bij de 10 gemeenten binnen de inkooporganisatie Eindhoven 

voor. Het is nog niet duidelijk of alle gemeenten daarin meegaan. Wel is 

afgesproken dat als er gekozen wordt voor budget platfonds voor iedereen 

dezelfde methodiek dient te gelden. 

 

De Peelgemeenten gaan voorlopig niet met budgetplafonds werken maar wil 

wel afspraken maken met de aanbieders of de kosten binnen de perken 

kunnen blijven.  

 

 

Volgende FOT op 9 oktober a.s. staat in het teken van budgetplafonds van 

Eindhoven, herzien van de tarieven en aanpassen contract.  
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Beschermd wonen doordecentralisatie: dit wordt de komende tijd voorbereid 

voor 2020. Met de regio gemeenten moeten nog gesprekken gepland 

worden. Met de voorbereidingen wordt nu gestart.  

 

2. Verslag 7 augustus 2018  

 

Pag 1:  

Proces doorontwikkeling: op de agenda plaatsen. Een datum is nog niet 

bekend.  

Vervoer: wat is de planning omtrent de voorgang, welke acties zijn er rondom 

vervoer en toekomstig perspectief? Volgende week komt de ambtelijke 

werkgroep bij elkaar.  

 

Pag 2:   

Punt 4 presentatie van Erwin wordt nog nagezonden.  

Punt 8 toelichting jurist op de AVG - verwezen wordt naar de nota van 

inlichtingen dat is meegezonden met de stukken voor de vergadering.  

 

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.  

 

3. 3e nota van inlichtingen 

  

Intake: 

De definitie van intake is besproken, de definitie zoals die in de Nota van 

Inlichtingen stond is de correcte definitie en doet recht aan de discussie. 

Deze wordt in de derde Nota van Inlichtingen gepubliceerd via Negometrix..   

 

Tariefwijziging en ingangsdatum: 

Vorige week is aan de zorgaanbieders een voorstel gedaan die niet rijmt met 

de ingangsdatum van 1 september a.s.  Als het om partnership gaat, is deze 

wijze van communicatie en besluitvorming niet acceptabel, zo meldt een van 

de zorgaanbieders. Erwin komt daar in de FOT WMO over twee weken op 

terug.  

 

Direct/indirecte tijd:  

De indirecte tijd is verdisconteerd in het tarief. Voor wat betreft diagnostiek is 

er sprake van een uurtarief en niet een maandtarief.  

Cliëntgebondentijd wordt anders gezien dan direct gebonden tijd.  

Bijvoorbeeld: een extern overleg met iemand van het sociaal netwerk is 

indirecte tijd voor een zorginstelling, maar voor de gemeente directe tijd.  

De tarieven zijn gebaseerd op de uitvraag.   

 

Er kan niet gedeclareerd worden op het moment dat een zorgaanbieder geen 

enkel contact heeft gehad met een cliënt en alleen door middel van 

formulieren. Er moet sprake zijn van direct contact.  

Er wordt afgeweken van de NZa richtlijnen, zo meldt een zorgaanbieder. Dit 

betekent een verzwaring van de administratieve lasten. De verzwaring van de 

administratieve lasten geldt niet alleen voor de GGZ. De afwijking van de NZa 



 

 

  

 

3 

 

 
richtlijnen geldt ook voor gehandicaptenzorg. Deze verzwaring is het gevolg 

van de systematiek die gehanteerd wordt en deze staat niet ter discussie.   

 

Stapelmatrix: 

Is al eerder verspreid. In het vervolg zal met accent kleuren aangegeven 

worden als er inhoudelijk iets is gewijzigd.  

Of de stapelmatrix in de praktijk functioneert, is de vraag die door Topaze is 

gesteld. Topaze heeft een mail gestuurd waar zij tegen grenzen aanlopen, zie 

agendapunt 4.  

  

 

4. Ingekomen Mail Topaze  

 

De tarieven zijn gebaseerd op input van eigen data van de zorgaanbieders 

zelf. De gemeente vertrouwt erop dat de data correct is. Als er systematisch 

rondom bepaalde producten dezelfde discussies komen dan kan dit verder 

geanalyseerd worden. Vera zal dit bundelen waarna er binnen de FOT op 

teruggekomen wordt.  

Als er vraag is naar een aanpassing, dan is die ruimte er. Er zijn flexibele 

arrangementen nodig. Dit ligt niet zozeer aan de stapelmatrix doch aan de 

samenwerking onderling.  

 

De stapelmatrix is opgezet met als doel:  

1. Juiste zorg inzetten bij de cliënt; 

2. Draagt er aan bij dat er niet onnodige zorg wordt ingezet, geen 

dubbele verstrekking.  

3. Maakt expliciet wat er aan de hand is.  

 

De toegang die door generalisten wordt ingezet, verloopt niet altijd even 

vlekkeloos. Verzoek is om deze problematiek concreet te  maken en er wordt 

voorgesteld om dit thema met een aantal mensen voor te bereiden en te 

bespreken. 

 

Samengevat:  

1. Filosofische discussie over welke zorg je inricht en welke zorg je 

bekostigt; 

2. Werkt de stapelmatrix en hoe gaat het met het proces? Kunnen we 

gemakkelijk de toegang bereiken? 

3. Producten moeten doorontwikkeld worden, omdat de uitzonderingen 

misschien doorontwikkeld moeten worden.  

 

Het vertrouwen wordt ter discussie gesteld. Het loopt klem bij de uitingsvorm. 

De stapelmatrix is een ondersteunend instrument t.b.v. de PDC. Verzocht 

wordt om een evaluatie van de PDC en hoe deze zal worden ingericht.  

 

 

5. Ingekomen Mail SSZ en RAC  
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Reeds besproken onder agendapunt 4.  

Er wordt door een zorgaanbieder gemeld dat het toegangsteam bepaalt wie 

onderaannemer wordt van de hoofdaannemer. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Als dat gebeurt, wil de gemeente dit weten. Er wordt gemeld dat dit tijdens de 

laatste maanden niet meer aan de orde geweest.  

 

Mail Levensatelier 

Via de digitale tafel is een mail ontvangen van het levensatelier.  

Deze ligt in lijn met de eerdere discussie en kan meegenomen worden in de 

doorontwikkeling.  
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6. Rondvraag en sluiting  

 

Reactietermijn: er wordt rekening gehouden met een minimale reactietermijn 

van 1 week.  

 

Bijlage 8 over i standaarden en productcodes: bij jeugdhulpverblijf en extra 

zwaar staan regionale tarieven. Deze zijn van toepassing op nieuwe 

toetreders die niet een individueel tarief willen. Dit geldt niet voor de 

zorgaanbieders die individuele tarieven hebben.  

 

Officieel is een van de eisen dat er gewerkt wordt met een systeem zorg voor 

jeugd. Dat is heel moeilijk afstemmen en er is technisch lastig mee te werken. 

Men is bezig met een landelijk systeem. Op dit onderwerp wordt 

teruggekomen op een gepast moment.  

 

Pleegzorg: het is onduidelijk hoe hiermee wordt omgegaan in de totale regio 

(werkwijze).  

 

Regionale samenwerking:  

Erwin geeft aan dat in Eindhoven een andere koers nodig is met de focus op 

versteviging van het contractmanagement. Momenteel zijn er 4 inkoopregio’s: 

Eindhoven (koopt voor 10 andere gemeenten in), Helmond, De Peel en de 

Dommelvallei waarin toegewerkt gaat worden naar 2 inkooporganisaties. 

Helmond en de gemeente Dommelvalei zijn in overleg om samen te werken. 

Dit voorstel ligt vandaag en volgende week bij de colleges op tafel.  

 

 

De huidige samenstelling blijft zo tot december 2018. In december 2018 

wordt dit nader bekeken.  

 

Sluiting 16.15 uur 

 

 

  

 


