
Notulen regionale Fysieke Ontwikkeltafel Jeugd  

Datum  : 13 november 2018 

Tijdstip  : 14:30 – 16:30  

Locatie  : Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond 

 

Aanwezig: ORO, Amarant/Idris, GGzOB, Combinatie Jeugdzorg, Apanta-GGz, Affect/Psyzorg, Lunet 

Zorg, Koraal, Omnia Jeugdzorg, Bijzonder Jeugdwerk, ZuidZorg, Reinier van Arkel, GGzE, Topaze, de 

Viersprong.  

Afwezig: RAC, NEOS. 

 

Agenda:  

Dommelvallei+, Helmond en Peelgemeenten  

1. Opening en mededelingen 

Corinne opent de vergadering. Dit is de laatste gezamenlijke regionale tafel.  

Vanuit Eindhoven zijn voorbereidingen gestart voor nieuwe ontwikkeltafel en ook vanuit 

Dommelvallei+/Peelgemeenten/Helmond zijn de voorbereidingen bezig. Voor december zijn 

er  dus twee aparte ontwikkeltafels.  Omdat de agenda in twee delen is, worden de notulen 

ook in twee delen behandeld. Eerst wordt punt 1 t/m 4 behandeld (omdat dit regionale 

onderwerpen betreft).   

 

2. Notulen 9 oktober  

Opmerkingen notulen:  

Punt 1: geen opmerkingen 

Punt 2: geen opmerkingen 

Punt 3: geen opmerkingen 

Punt 4: groep zou bij elkaar komen. Laatste keer is de bijeenkomst afgelast. Hoe gaat dit 

verder? 

Antwoord: Manon zou deze groep voorzitten, maar is nu met verlof dus mogelijk is een 

nieuwe datum nog niet gepland i.v.m. overdracht. Corinne vraagt na wanneer de 

bijeenkomst zal zijn en koppelt dit terug. 

 

 

3. Projectplan behandeling 

Trudy van der Wielen is de trekker van het project betreffende doorontwikkeling 

behandelproducten. Ze geeft aan goed de tijd voor de doorontwikkeling te willen nemen en 

aanbieders hierbij te betrekken; er is daarom ook al een  vraag uitgezet. Inmiddels zijn ook 

uitnodigingen verstuurd aan aanbieders om deel te nemen aan de projectgroep. Deze groep komt 

volgende week bij elkaar. De planning is om per 1 juli met nieuwe tarieven en met nieuwe PDC te 

gaan werken. Dit lijkt een lange periode, maar gaat snel voorbij. Daarom is het belangrijk om focus 



aan te brengen en in dit geval is ervoor gekozen om ons op specialistische behandelingsproducten te 

richten. Bij die producten zit de meeste discussie met aanbieders en toegang en de meeste risico s op 

het tarief. Daar ligt voor  gemeenten dus de noodzaak het hoogst. 

Het plan is om met de projectgroep te starten met de invalshoek van tarieven.  Dat wordt als 

vertrekpunt genomen voor de nieuwe indeling tarievenstructuur.  Het idee is om met de 

projectgroep te bespreken welke knelpunten we zien/welke oplossingen we zien.  Daaruit 

voortvloeiend wordt vervolgens (mogelijk) het productenboek bijgesteld.  

Bij de werkwijze die we willen aanhouden wordt voor een deel teruggegrepen naar de structuur die 

er was voor de decentralisatie. Hier zijn twee redenen voor: 1) het sluit aan bij opmerkingen die de 

gemeenten van aanbieders hebben teruggekregen en 2) Eindhoven heeft de doorontwikkeling al 

gemaakt en dat maakt het voor Dommelvallei+/Peelgemeenten/Helmond mogelijk om op korte 

termijn ook met een doorontwikkeling te komen. Die urgentie is er op dit moment.  

De werkwijze en de insteek van het project zijn opgenomen in het projectplan wat ook is 

meegestuurd en aanbieders kunnen hier reageren op dit plan.  

 

Deelnemers van de projectgroep zijn: EPI Zorg B.V., Het Levensatelier, Bijzonder Jeugdwerk, ORO, 

De Combinatie Jeugdzorg, JeugdhulpXtra, GGzOB, PVP (Deurne), De Viersprong, GGzE, Koraalgroep,  

Reinier van Arkel en Amarant/Idris. 

 

Vragen/opmerkingen: 

- Fijn dat er een duidelijk projectplan is. Kritische punten op de PDC zijn in een eerder 

stadium (2017) in de Nota van Inlichtingen meegenomen. Misschien is het goed om daar 

nogmaals naar te kijken of deze opmerkingen ook op dit project van toepassing zijn en je 

deze mee kunt nemen in het project.  

- Een aanbeveling: verken of dit de meest ideale vorm is. Dit kan eventueel op de lange 

termijn. Antwoord: die ruimte moeten we ook nemen. Voor langere termijn andere 

mogelijkheden verkennen is ter bespreking in de projectgroep.  

- In april hebben we het gewijzigde declaratieprotocol gehad. Dit heeft effect op het 

inrichten van onze systemen. Nu wordt er gezegd dat het plan is om halverwege het jaar 

(1 juli) een wijziging te krijgen. Als dit alleen een prijsverandering is, maakt het niet veel 

uit, maar als het ook inhoud/inrichting betreft, wordt het lastig deze wijziging 

halverwege het jaar door te voeren. Graag rekening houden met de inrichting van 

systemen. Reactie: we willen zo min mogelijk administratieve belasting en hierbij hebben 

we ook graag dat aanbieders meedenken. 

- Financiële aanpassing is vaak een bezuiniging. Kan financiële aanpassing in dit geval twee 

kanten op, of wordt het sowieso een bezuiniging? Antwoord: het kan twee kanten op, 

het gaat om het beter passend maken van het tarief. Maar daarbij is wel het budgettaire 

kader leidend waarbinnen we tarieven gaan ontwikkelen.  

- Gaan we monitoren, bijvoorbeeld met een werkgroep, hoe we in totale lijn verbetering 

gaan brengen? We moeten met elkaar data genereren wat maakt dat kinderen die al in 

beeld waren en hulp kregen toch niet de juist hulp kregen/die hulp toch niet aansloeg. 

Waar gaan we dat doen? Dan pas gaan we transformeren.  Antwoord: dat is nu niet de 

doelstelling van deze projectgroep. Dan heb je het over het totale zorglandschap. Nu ligt 

de focus op de kortere termijn.  

- Opmerking: we zouden nog een toelichting krijgen over hoe tarieven tot stand zijn 

gekomen. Reactie: deze informatie is gedeeld via nieuwsbrief (Eindhoven) en 



Negometrix. We maken gebruik van deze informatie en inzichten in de opbouw van 

tarieven. De structuur van Eindhoven is een goede kapstok en dan kijken we hoe dit 

uitgewerkt kan worden. Als je naar tarieven kijkt, zijn er 2 onderdelen: (1) een stuk wat 

geobjectiveerd kan worden -de productafhankelijke componenten- hierbij nemen we 

Eindhoven als uitganspunt en (2) wat zetten aanbieders feitelijk in om tot verfijning van 

product te komen. Hier is input van aanbieders bij nodig: de ervaringen en feitelijke 

realisatie in het afgelopen jaar. De sectorindeling en de onderbouwing van tarieven 

worden besproken in de projectgroep. Dit wordt dinsdag ook toegelicht.  

 

4. Projectplan begeleiding 

Dit projectplan wordt toegelicht Tim van den Nieuwlaar. De aanleiding van dit project is hetzelfde als 

bij behandeling. De PDC rondom begeleiding moet nog nader bekeken worden. De insteek ten 

opzichte van behandeling is anders bij dit project: bij dit project gaat het om productomschrijving. 

Past deze bij dagelijkse gang van zaken? Is begeleiding gericht op groepsbegeleiding of individuele 

begeleiding? Op basis van signalen van aanbieders en de toegang blijkt dat hier in de dagelijkse 

praktijk veel het gesprek over gevoerd wordt. Vanuit die insteek kent het projectplan een ander 

vertrekpunt dan behandeling. Er wordt eerst gekeken of de inhoudelijke beschrijving voldoet. 

Vervolgens wordt er gekeken of de juiste tarieven zijn vastgesteld. De twee (inhoud en tarief) blijven 

met elkaar verbonden, maar de insteek is dus meer op inhoudelijke doorontwikkeling.  Het zal een 

soortgelijke projectstructuur als bij behandeling zijn. Dit project is nog niet gestart, maar er zijn al wel 

behoorlijk veel aanmeldingen binnengekomen. Het project wordt eerst intern met de 

inhoudsdeskundigen en financials van de gemeenten opgestart. Dan wordt ook een selectie gemaakt 

uit de aanmeldingen vanuit aanbieders. Uitnodigingen worden vervolgens z.s.m. verstuurd. Naar 

verwachting is in december de eerste bijeenkomst.  

Vragen/opmerkingen: 

- Wat is de geschatte tijdsinvestering? Antwoord: wij gaan nu uit van 12 uur per maand 

voor aanbieders die meedoen (+- 4u bijeenkomst, 8u huiswerktijd). Er zal één keer per 

maand een bijeenkomst zijn. De intensiteit van de inzet kan per fase van het project 

fluctueren. Het is dus echt een gemiddelde. Bovendien is een ruime inschatting gemaakt. 

Liever te hoog ingezet, dan lopende het traject voor verrassingen te komen  staan. 

- Wordt er een koppeling gemaakt met Eindhoven? Antwoord: daarin loopt Eindhoven iets 

sneller. Volgende FOT van Eindhoven komt begeleidingsproduct van Jeugd op de agenda. 

Er wordt onderling informatie gedeeld en gekeken waar we van elkaar kunnen leren. 

- Er wordt gezegd dat er bij begeleiding meer op inhoud wordt doorontwikkeld, betekent 

dit dat de tarieven van begeleiding hetzelfde blijven? Antwoord: dat kan zo nog niet 

worden gesteld. Het kan zijn dat er iets aan het tarief gaat veranderen, maar er moet 

eerst een analyse van het financiële kader worden gemaakt. Dit wordt binnen het project 

met elkaar besproken. Aanvliegroute is in eerste instantie om naar inhoud te kijken en 

daarna naar tarieven; dit betekent dat tariefsverandering plaats kan vinden.  

 

 

 

 

 



5. Individuele verblijfstarieven 

Dit agendapunt wordt toegelicht door Hind Darid. De individuele verblijfstarieven zijn eind vorig jaar 

vastgesteld. Die zijn voor 1 jaar vastgesteld met aanbieders en in colleges. Het was de intentie om dit 

in 2018 op te pakken en door te ontwikkelen, maar dit is helaas niet gelukt. Hierdoor zijn we nu 

genoodzaakt om de tarieven te verlengen. Het voorstel is om de tarieven met 1 jaar te verlengen, het 

college moet daar nog een besluit op nemen (zijn huidige tarieven die iedereen nu kent). Dit geldt 

voor Helmond, Peelgemeenten, Dommelvallei+ en Eindhoven ook. Aanbieders krijgen terugkoppeling 

over besluiten van colleges; dit zal pas in december zijn.  

Opmerkingen/vragen: 

- Hoe zit het met de Indexering? Antwoord: voorlopig gaan we niet indexeren maar zoals 

gezegd moet het college hier nog een besluit op nemen. Gezien de financiële situatie 

gaan we op voorhand niet indexeren. Wel gaan we bij de doorontwikkeling van de 

eerder genoemde producten en tarieven uit van de meest recente cao, waardoor op die 

wijze wel rekening wordt gehouden met stijging van kosten. 

- Het dus een bezuiniging? Want onze kosten (die van de zorgaanbieders) stijgen wel. Er is 

sprake van een stijging van 3-4% van lonen en kosten; een flinke stijging voor aanbieders 

dus. Aanbieders geven aan dat zij de indexering missen en het hier niet mee eens zijn. Ze 

willen dit signaal meegeven aan colleges. Reactie: de reacties van de zorgaanbieders 

worden meegenomen in het advies aan colleges.  

- Aanbieders zouden graag meer transparantie vooraf willen over de indexering.  

- Geldt het niet indexeren voor alle tarieven in JW en WMO? Antwoord:  Ja.  

 

6. Stand van zaken nieuwe FOT 

Er is op Negometrix een stuk gezet omtrent de nieuwe FOT van de 

Dommelvallei+/Helmond/Peelgemeenten. Het idee van deze FOT is om 1x per 2 maanden bij elkaar 

te komen en het wordt een contractuele tafel. Gezien de taken waarvoor de regio in korte termijn 

voor staat, is voor deze invulling gekozen. Er volgt binnenkort meer informatie over data. De nieuwe 

FOT zal in Helmond plaatsvinden en er wordt nog gemeld wie de deelnemers zullen zijn.  

 

7. Vervoer geza e lijk et alle i koopregio’s  

Dit agendapunt wordt toegelicht door Hind Darid. Er is een aantal maanden geleden een werkgroep 

vervoer gestart omdat het tarief niet passend zou zijn voor regionale aanbieders. De werkgroep is 

ingericht om mee te denken over hoe het tarief zou moeten worden vastgesteld en hier is een 

voorstel uit voortgekomen. Dit voorstel geldt alleen voor de producten  45J04 t/m 45J10 (Jeugdhulp 

ambulant specialistisch) , 45J12 en 45J13 (Jeugdhulp ambulant specialistisch groep). Voor de overige 

producten geldt het huidige product en tarief. Er is voor deze filtering gekozen, omdat in deze groep 

producten het gespecialiseerd aanbod is geborgd die een bredere spreiding heeft over Zuidoost-

Brabant, dan de overige producten. Er is gekozen voor de systematiek van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) . Op basis van afstanden en groepsvervoer of individueel vervoer worden 

tarieven gehanteerd. Echter, in de systematiek staat de korting van 4% van de zorgkantoren nog niet 



vermeld. Er wordt op dit moment nog uitgezocht waar die 4% vandaan komt, maar het is mogelijk 

dat de tarieven van de NZa met een korting van 4% worden voorgelegd ter besluitvorming. 

Aanbieders worden later geïnformeerd over de inwerkingtreding en de administratieve implicaties. 

Vanuit de aanbieders (ORO) wordt aangegeven om niet te werken met maximumtarieven, omdat het 

administratief vervolgens niet mogelijk is om een lager tarief in rekening te brengen, GGzE heeft 

aangegeven dat het tarief niet in alle gevallen kostendekkend is en wil graag dat dit meegenomen 

wordt in de besluitvorming.  

 

Opmerkingen/vragen: 

- In het nieuwe contract van Eindhoven staan de oude tarieven voor vervoer nog. Fijn om 

te weten per wanneer dit ingaat. Antwoord: Corinne gaat na wat de invoeringsdatum is 

en komt daar deze week nog op terug. Als het goed is, komt het terug op de FOT van 

december.  

 

15:40- 16:30   Eindhoven 

8. Opening en mededelingen 

Er wordt verder gegaan met het bespreken van de notulen: 

 

Punt 5:  

- Vorige keer specifiek voor Lunet besproken dat er 17 cliënten in verblijf zijn. Daarvoor is 

voor 7 cliënten een plafond gekregen. Er is aangegeven dat rekening wordt gehouden 

met specifieke doelgroepen.  (antwoord: college is akkoord gegaan dat er extra budget 

voor beschikbaar komt. We zijn nu aan het kijken hoe we dat bij de juiste cliënten 

kunnen brengen. Het gaat om cliënten die op raakvlak zitten met WLZ. Het geld komt 

dan bij aanbieders terecht die cliënten hebben die dat budget gebruiken. Er is aantal 

cliënten waar een OTS vraag is en het budgetplafond knelt, en dat wordt per individuele 

situatie gekeken. Knelpunten moeten bij contractmanager aangegeven worden).  

- Een aanbieder mist de opmerking dat de tarieven voor de jeugdproducten ver onder de 

kostprijs liggen. Bij indicaties is geen rekening gehouden met minder indiceerbare 

kinderen. Dit is een wettelijke overgang. (Dit graag letterlijk in de notulen meenemen).  

- Pagina 3: 1
e
 zin moet zij : ogelijk s hui e  i e  deeltaakvelden. Tussen 

deeltaak elde  ka  allee  .a. . o sultatie ge ee te Ei dho e  orde  ges ho e .  

Punt 6: (herziene tarieven) geen opmerkingen over de notulen. Wel vragen bij dit gedeelte (zie 

opmerkingen/vragen) 

 

Punt 7: (herzien contract): geen opmerkingen.  

  

 

Opmerkingen/vragen: 



- Vraag: is al bekend wat regio doet met budgetindicaties? A t oord: er zij  3 su regio s: 
BOV doet geen budgetplafonds. Andere twee gaan wel op bepaalde manier met 

budgetplafonds werken. Op welke manier en wanneer dat komt, wordt nog besproken. 

Er ordt gekeke  of de su regio s ij de olge de FOT hier ee  ededeli g o er ku e  
doen.  

- Herziene tarieven: hebben aanbieders goede toelichting op tarieven gehad? Antwoord: 

er is een extra stuk nagestuurd. Bij het nieuwe contract zit ook een uitgebreide 

presentatie.  

- Aanbieder geeft aan dat er richting cliënten moet worden gecommuniceerd  over 

tarieven. Reactie: er wordt vanuit de gemeente geen brief naar inwoners gestuurd, maar 

de gemeente kan aanbieders wel helpen bij hoe zij cliënten kunnen informeren. Het is 

aan zorgaanbieders zelf hoe ze communicatie aan cliënt vormgeven.  

- Opmerking: wil de gemeente verantwoordelijkheid nemen het feit dat het zorgaanbod 

gaat veranderen? Het gaat erom dat duidelijk is voor cliënten dat zorgaanbieders niet 

anders kunnen. Reactie: dit wordt intern bij de gemeente besproken en er wordt op 

teruggekomen.  

- Vraag: kan er zowel binnen als tussen deeltaakvelden en WMO en JW worden geschoven 

met middelen? Antwoord: er moet altijd met de gemeente Eindhoven worden gesproken 

wanneer een aanbieder wil schuiven binnen de budgetindicatie. Er zijn 5 deeltaakvelden 

(OZL 18+, OZL 18-, Ondersteuning wonen 18-, Beschermd Wonen inclusief OW 18+ en 

Maatschappelijke Deelname en Werk 18+).  

- Productenkaart: behandeling gaat 1 januari in. Vanaf 1-4 gaat sectorindeling in. Reactie: 

behandeling gaat 1 januari in, begeleiding gaat 1-4 in.  Corinne gaat na wat precies per 1 

januari van de behandelproducten ingaat en komt hier per mail op terug.  

- Opmerking: voor sectorindeling is weinig aandacht geweest. Dit betekent wel dat je als 

aanbieder alleen op die sectoren mar inschrijven. Het zijn dus beperkte producten 

waarop je kunt leveren. Voor sommige aanbieders heeft dit implicaties.  

- Rectificeren dat er in gezamenlijkheid tarieven zijn vastgesteld.   

 

 

9. Servicebureau 

John Reemers van de gemeente Eindhoven licht dit agendapunt toe.  

Er is gekozen voor een servicebureau (SB) om grip te creëren op de kosten van de 2
e
 

lijnszorg.  Het huidige proces met de generalisten voldoet niet. Op het moment dat je als 

gemeente ervoor kiest om je taak van bestellen (van zorg) uit handen te geven aan een 

partij, in dit geval de generalisten, is het belangrijk dat je meekijkt en controleert. Het 

controleren gebeurt nu niet; een generalist bestelt een product en dat belandt in het 

systeem: hierdoor voldoen we niet aan de vergewisplicht. Daarnaast is het lastig sturen met 

400 generalisten en lastig kosten beheersen. Al deze redenen hebben de gemeente 

Eindhoven ertoe doen besluiten een SB op te zetten.  

 

Het ser i e ureau ee  de fu tie estelle /i di ere  uit ha de  a  de ge eralist. 
Beslissing over de indicatie ligt bij het servicebureau en niet meer bij de generalist. Belangrijk 

om te vermelden is dat het SB in gezamenlijkheid met Stichting WIJ wordt opgezet en 

ingericht. Per 1 januari zal het SB gaan draaien voor zowel JW als WMO.  Zijstroom wordt 



voor nu nog niet meegenomen. In 2019 wordt verder gekeken naar verbreding van de scope 

van het SB.  

 

Vanaf 1-1-2019 gaat het SB dus draaien. Dat betekent dat er vanaf dan een knip in het proces 

komt: een inwoner meldt zich bij de generalist, het keukentafelgesprek vindt plaats en daar 

wordt gekeken naar wat het probleem van de inwoner is. Hierbij wordt gekeken of het kan 

worden opgelost binnen de sociale basis of in de eerste lijn ondersteuning. Als dat niet 

(volledig) het geval is, wordt de vraag van de inwoner doorgezet naar het SB. Het SB doet dan 

een specialistisch onderzoek. Specialisme trekken we dus terug naar de gemeente.  

 

Het SB zal worden ingericht met zo  60 fte. Hier zit ook een gedeelte backoffice bij 

inbegrepen. Aan de voorkant zit ongeveer 30-35 fte van specialisten die gaan beoordelen of 

er 2
e
 lijnszorg nodig is. Er is diversiteit aan disciplines bij deze specialisten aanwezig. De 

invulling van het personeel is al vergevorderd.  

 

Opmerkingen/vragen: 

- Vraag: zit er vertraging in het proces voor de cliënt? Antwoord: dat is mogelijk. Met het 

SB zit er een extra schakel in het proces. We blijven wel binnen de wettelijke termijn van 

8 weken vanaf het moment dat de zorgvraag helder is tot het beschikken.  

- Opmerking: inwoners gaan verkorte route zoeken via de huisarts. Reactie: dat kan. We 

zijn ons bewust van dat risico en daar zijn we intern ook mee bezig grip op te krijgen. In 

de tweede fase gaan we overleggen hoe we dat met o.a. huisartsen gaan doen.  

- Opmerking: in de nieuwsbrief is aangegeven dat er een werksessie omtrent het SB 

kwam. Qua proces is dat bijzonder verlopen. Wij hebben weinig tijd gehad om hierop te 

reageren. Er is bij aanbieders veel behoefte om over dit onderwerp mee te denken en 

praten. Reactie: we koppelen dit terug en we delen de notulen van de SB groep met 

aanbieders.  

- Opmerking: nu is het zo dat als een generalist een indicatie wil afgeven voor een gezin en 

de situatie vraagt om snelle inzet, dan kan dat (er wordt dan een mail gestuurd waarin 

staat dat de beschikking wordt toegezegd maar officieel nog gaat volgen). Zoiets zal 

straks bij het SB ook moeten kunnen. Antwoord: we kijken zorgvuldig naar alle processen 

en blijven hier mee doorgaan tot 1 januari. Dit proces zit daar ook bij. Het is de bedoeling 

dat er betere samenwerking met generalisten komt waardoor inwoners snel geholpen 

worden. Er wordt nog voor de zekerheid gecheckt of dit proces al in beeld is. 

- Vraag: wat betekent de komst van het SB praktisch? Antwoord: dat verschilt per casus. 

Bij complexe zaken, waar zwaardere inzet nodig is, daar willen we dat een 

gedragswetenschapper direct wordt aangehaakt vanuit het SB. In de gevallen waar dat 

niet speelt, zitten we bij het SB vooral toetsend op het onderzoek en wordt bepaald of 

het juiste product is geïndiceerd. Dit antwoord geldt alleen voor JW en niet voor WMO.  

- Vraag: heeft cliënt nog iets te kiezen? Dat er mogelijk nog iemand meekomt met de 

generalist? Antwoord: bij het eerste gesprek wordt het proces uitgelegd en op het 

moment dat de overdracht plaatsvindt, kijken we naar wat er gedeeld moet worden om 

te voorkomen dat de cliënt zijn/haar verhaal opnieuw moet doen. Het blijft inderdaad 

een extra schakel maar wij vinden dat dit een noodzakelijke schakel is.  



- Vraag: hoe vaak vindt evaluatie plaats? Wanneer en hoe ga je toetsen of je bereikt wat je 

wil bereiken? Antwoord: na een half jaar gaan wij kijken of we ons doel bereiken en na 

een jaar vindt een evaluatie plaats. De wens is om tussentijds op verschillende niveaus 

(bijvoorbeeld met aanbieders) te evalueren. De evaluatiecriteria worden momenteel 

opgesteld.  

 

10. Procesmelding vollopen budgetindicatie  

Dit agendapunt wordt toegelicht door Roeland van Overbeek. Het proces omtrent vollopen 

budgetindicatie is nog niet helemaal klaar. Er wordt met het servicebureau gewerkt aan een 

werkproces. Volgende FOT komt dit onderwerk op de agenda. Wat voor nu duidelijke is: indien je als 

aanbieder een contractmanager hebt, meld het vollopen dan bij de contractmanager. Indien je als 

aanbieder geen contractmanager hebt, stuur dan een bericht naar 

inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl.  

 

11. Rondvraag en afsluiting 

De FOT in december is dus gesplitst. Deze week wordt de selectie gemaakt en volgende week wordt 

bekend gemaakt wie de deelnemers zijn.  

De vergadering wordt gesloten.   

 

 

mailto:inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl

