
Inkoopvoorstellen 2016 

Fysieke Overlegtafel Jeugd, d.d. 20 oktober 2015 



Opzet  

• Overzicht; wat kopen we in vanuit en in relatie tot 6.1 

• 1. Specialistische ondersteuning (ovk.), prijsvoorstel en 

inhoudelijke voorstellen voor overeenkomst 

• Herijking visie op dienstverlening Peelgemeenten; 

organisatorisch intermezzo - gevolgen voor inkoop? 

• 3. Expertpool  

• 2. Jeugd en gezinswerk (ovk.) 

• 4. Aansturing jeugd en gezinswerk 

• Resume met tijdpad, doorkijk 1-7-’16 
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Inkoop - uitvoering 
•    

1. 

2. 

3. 
4. 

Peel6.1: 

Inkoop 

Uitvoering 



1. Specialistische ondersteuning 
• Prijstabel 2015 = 16,5 % gekort op het NZA-adviestarief 2014 

• Deze lijn trekken wij door naar 2016, en dat betekent: 

– Geen extra korting voor de zorgvormen die al in de overeenkomst 

waren opgenomen (H, P-codes afkomstig van provinciaal/AWBZ 

gefinancierde aanbieders) 

– Basis en specialistische GGZ ook 16,5% ten opzichte van adviestarief 

2014 (zelfde als de Dommelvallei+) 

– Voor Herlaarhof, BJ, Combinatie en GGZ-Oost Brabant houden we 

rekening met “uitgangspunten TAJ-traject”! Hoe? 

• Reden: in deze fase onvoldoende info (mist) om te komen tot: 

– andere (hogere of lagere) prijsstelling 

– andere systematiek 



Extra afspraken nav p*q-dialoog! 
• Uw suggesties (aanbieders): 

– Geen korting op de P! 

– Verkorten doorlooptijd 

– Verminderen instroom aan de voorkant (door middel van consultatie een 
feitelijke doorverwijzing voorkomen) 

– Meer groeps- ten koste van individuele behandeling 

– Aanbieder schakelt vrijwilligers in ter ondersteuning gezin 

– Met moderne communicatie fysieke overleggen beperken 

– Sneller (op- en) afschalen van zorg 

• Voorstellen voor in de overeenkomst: 
– Omzet aanbieder 2016 = max. 94% omzet aanbieder 2015 (te checken ahv 

jaarverslag) 

– Aanbieder draagt zorg voor voorbereiding gezin/netwerk op einde zorg 

Ter vergadering verfijnen: 

– Aanbieder draagt cliënt pas over (= stopt zorg) als opvoedondersteuner of 
andere hulpaanbieder de verantwoordelijkheid accepteert 
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• Kern veelvuldig benaderd: 
1. Op casusniveau (om te komen tot passende keuze zorg) 

2. Algemeen (advies in het voorliggend veld)  

• Flexibele schil in praktijk nauwelijks gebruikt. Genoemde redenen: 
– Te ingewikkeld construct 

– Expertise-uitwisseling vindt plaats in dialoog (van prof tot prof) 

– Bepalen wat een kind nodig heeft = voldoende belegd, soms ook onderdeel 
van hulp an sich (rapport evaluatie toegang) 

• Insteek 2016 
– Construct v.d. kern en prijs per uur wordt voortgezet 

– Inzet voor 1. en 2. meer richting geven met jaarwerkplan 2016 (op te stellen 
op basis van evaluatierapport toegang, uw input) 

– Flexibele schil (orthopedagogen/gedragskundigen) bekostigd uit J&G+ 
stopzetten 

3. Expertpool 
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2. Jeugd en gezinswerk 
• Raming eind 2014 was 11 trajecten op jaarbasis: 

– Caseload leek erg laag, maar: 

• Geen actief casemanagement BJZ 

• Minder blaadjes aan het bloemetje: 
– Minder aanspraken op jeugdzorg per jongere cliënt 

– Minder aanspraken op “brede zorg” per gezin  

• Risico bij hogere caseload is verval in “oud gedrag” 

• Nu nog geen aanleiding (gebrek aan inzicht) om dit bij te stellen 

• Wel: 
– Niet cliëntgebonden taken (intake, PIP, deelname overlegtafels) niet eerlijk verdeeld 

– Sommige taken verhouden zich erg slecht tot afspraken, bv. voor cliënten/trajecten die je 
niet hebt: 

• Verbinder zijn naar de Raad voor de Kinderbescherming 

• Zittingsvertegenwoordiger zijn 

– Volume aan J&G-ers in de Peel is vrij stabiel 

– Plus van J&G-plus (flexibele schil expertpool) -> komt terug bij expertpool 

• Vanwege gebrek aan inzicht nog geen bijstelling prijs 
 



4. Aansturing Jeugd en gezinswerkers 
1. Infrastructuur is behouden (geen nieuwe aanbieders van “’t 

wachtbankje” aangeboord) 

2. Gewenste verhouding voor bemensing (LVB (1/8), GGZ (1/8), provinciale 

Jeugdzorg (1/2), overig (1/4)) komt aardig uit de verf 

3. Voorstel/idee voor andere aansturing (FOT 23/9 uitgedeeld) heeft 
geleid tot gesprekken met: 
– Bijzonder Jeugdwerk (d.d. 28/9 en 12/10): 

• Gedeeld inzicht was dat er tijd nodig was voor zorgvuldige uitwerking, met: 

1. Input uit organisatieontwikkeling Peel6.1 agv herijking visie dienstverlening  

2. Input “aanbieders op ‘t bankje”, en VOT dmv publicatie uitgewerkt voorstel 

• Aandacht voor probleem dat aanbieders typeren als “verantwoorde 
werktoedeling”  

– Gesprekken met Omnibus over: 

• Tijdelijke verlenging Omnibus  

• Verlenging aansturingsconstruct in aangescherpte vorm 

 

 

 

 



Processtappen nu aan U, 

donderdag aan PoHo 
Overeenkomst Tijdpad 

1. Specialistische ondersteuning Herfstvakantie publicatie, 17 nov. colleges 

2. Jeugd en gezinswerk Herfstvakantie publicatie, 17 nov. colleges 

3. Expertpool Uitwerking door LGO en 6.1 start 26/10 

4. Aansturing J&G Uitwerking door 6.1 iom Omnibus (tijdelijk) of 

BJ 

Weersverwachting: “mist” gaat begin 2016 optrekken,  

• Productie-data worden helder 

• Ervaringen worden opgehaald (o.a. werkgroepje lump sum), 

• 1 op 1 gesprekken ikv behoud infrastructuur kwetsbare kinderen  

• Helderheid in organisatie 6.1: wat in 6.1 versus lokaal 

1 juli lijkt moment om tot bijgestelde overeenkomsten te komen 


