
 

 

Notulen FOT segment 3 
   Datum: 11 juli 2022  Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur 
 Locatie: ’t Cour Helmond  

 

Aanwezig:  
Combinatie Jeugdzorg: Perry Plompen 
ORO: Harm Draad 
Active4you: Chantal van Falier 
KluppluZ: Marjon Schepens 
Samen jeugdbegeleiding: Joëlle Fleskens 
Lunetzorg: Chantal Malik 
Zorgboerenzuid: Marianne van der Heijden 
Unik: Tannie Peters 
Tjoiz: Erwin Dethmers 
De Vennekuus: Mariska van de Ven  
10vdJ/Gemeente Geldrop-Mierlo: Rene Kronenberg 
10vdJ/Gemeente Helmond: Berta Schreurs 
10vdJ/Gemeente Helmond: Ine van de Ven  
Een 10vdJ: Merel Guijt 
Een 10vdJ: Marieke Terbeek (notulen) 
Afwezig: Leefkracht, Stichting Linq, Elsemiek Rooijakkers 

 
 
 

1. Opening en mededelingen  
 Opening door Ine van de Ven, projectleider Segment 3.  

 
 Toelichting FOT, samenstelling en relatie met andere segmenten: 

Voor segment 3 zullen we 4 toetredingsmomenten per jaar openstellen zodat 
(nieuwe) aanbieders toe kunnen treden. ‘Weer terug naar school’ en ‘duurzame 
dagbesteding’ zijn producten waar we bij de inschrijving op de nieuwe overeenkomst 
aanbieders op missen.  
 

 KPI’s: In het najaar gaan we werken aan het opstellen van KPI’s voor de segmenten.  
De gegevens worden verzameld in de monitor, het doel is zo min mogelijk 
administratieve lasten. Ook kunnen we vanuit de beschikbaarheidswijzer veel 
bruikbare gegevens halen. Marianne van de Heijden geeft de tip om te informeren bij 
BOV Kempen (managementrapportages).  Tevens wordt de opmerking gemaakt dat 
de website www.jeugdwmo.nl nog niet volledig is bijgewerkt, deze zullen we rondom 
de zomer updaten met de juiste gegevens. Op deze site zullen ook de conceptnotulen 
van de FOT’s worden gepubliceerd.  
     

1. Reglement FOT   
Voor de nieuwe overeenkomst zijn per segment fysieke overlegtafels ingericht. Het 
regelement hiervoor is toegevoegd in de bijlage. Chantal Malik geeft aan dat bij de indeling 
van segment 4 o.a. Lunetzorg en ORO niet zijn uitgenodigd. Deelname is gebaseerd op 
spreiding van producten, verdeling van de regio en kleine en grote(re) aanbieders. Daarin zijn 
keuzes gemaakt om niet met heel veel mensen aan tafel te zitten. Opmerking wordt gemaakt 
dat het zorgaanbod voor verstandelijk gehandicapten niet goed is vertegenwoordigd. 
Mochten er bespreekpunten zijn, kunnen deze altijd via negometrix gesteld worden  
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Tevens kan gekeken worden of deze punten aangeleverd kunnen worden via een collega 
aanbieder aan tafel.  
   

2. Doorontwikkeling productkaarten Weer terug naar school (WTNS) en Duurzame 
Dagbesteding (DD).  
In de productkaarten WTNS en DD wordt nu een postmaster regiebehandelaar gevraagd. 
Tijdens de contractering is gebleken dat deze eis hoog is, waardoor aanbieders zijn afgevallen 
en er geen dekkend zorglandschap is.   
Er is gesproken met aanbieders en inhoudelijk gekeken naar de BIG en SKJ registratie, 
opleiding, werkervaring en dienstverband in relatie tot regiebehandelaarschap. Vanuit deze 
gesprekken is dit voorstel tot stand gekomen.   

 De eis van postmaster wordt aangepast naar een master met relevante 
werkervaring. 

 Bij WTNS wordt de eis, net zoals bij DD gewijzigd naar een overeenkomst, waardoor 
ZZP’ers welke middels een overeenkomst verbonden zijn aan een aanbieder, ingezet 
kunnen worden als regiebehandelaar.  

Het volgende toetredingsmoment is 1 oktober, let hierbij op, dat alle stappen op 1 oktober 
doorlopen moeten zijn. Vanuit CJ wordt de opmerking gemaakt dat het lastig is dat zij e.e.a. 
ingeregeld hebben rondom de eerdere eisen en dat dit nu aangepast / gewijzigd wordt.  
Hiervan is men zich bewust, echter het is ook van belang dat bepaalde zaken tussentijds 
gewijzigd kunnen worden indien blijkt dat het niet werkbaar is.   
ORO geeft aan dat de tarieven die in de memo genoemd worden, niet de juiste tarieven zijn.  
De juiste tarieven zijn: 
Het tarief WTNS (41B03) is verlaagd van € 83,41 naar € 79,74 per dagdeel.  
Het tarief DD (41A18) is verlaagd van  € 72,83 naar € 68,92 per dagdeel.  
Op 1 oktober zal de wijziging ingevoerd worden en de PDC en verwijsindex aangepast 
worden in negometrix en op de website.  

 
3. Doorontwikkeling productkaart Specialistische Naschoolse Opvang (SNO) 

Tijdens de contractering is aangegeven dat we het product SNO door zouden ontwikkelen.  
We kijken hierbij naar de mogelijkheden om een koppeling te maken met de wet 
kinderopvang waarbij dan gebruik gemaakt kan worden van de kinderopvangtoeslag voor 
een deel van de bekostiging. Er is echter nog geen duidelijkheid of het mogelijk is om je als 
jeugdhulpaanbieder aan te sluiten. Een ander alternatief zou subsidie zijn, maar dat gaat dan 
via de 11 individuele gemeenten. In Limburg wordt dit ook via subsidies gedaan. Laarbeek is 
daarentegen bezig met het terugtrekken van de subsidies, omdat er gesproken wordt over 
het gratis maken van de kinderopvang.  
Tijdens het overleg heeft Chantal Falier navraag gedaan bij een collega. Deze heeft een 
aangepaste SBI code aangevraagd en heeft nu dagverblijven voor verstandelijk 
gehandicapten, met een LRK code.  
Tannie, Joëlle, Mariska, Marjon en Chantal denken hierover graag met ons mee. Mochten er 
anderzijds tips zijn, graag mailen naar Ine. 
E.e.a. wordt in september verder opgepakt.  

 
4. Volgend overleg: einde van het jaar.  

In november / december zal er een volgende fysieke overlegtafel gepland worden. 
Maandagochtend om 10.30 uur is een prima dag / tijdstip voor dit overleg.  
Marianne van der Heijden zou graag de toegang als agendapunt voor dat overleg aandragen.  
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Welke signalen komen daar binnen, loopt e.e.a. goed? Er is veel verschil tussen de toegangen 
hoe er omgegaan wordt met de producten. Mogelijk dat consulenten/directie aan kunnen 
sluiten.  
Dit signaal krijgen we inderdaad vaker terug, waarop het idee is ontstaan om bijvoorbeeld 3x 
per jaar een netwerklunch te organiseren met de toegangen en aanbieders, gericht op een 
bepaald thema.  

 
5. Rondvraag en sluiting   

Chantal Malik:  
Binnen Lunet zijn we enkele jaren geleden gestart met zorgklassen, waarbij begeleiders 
binnen het onderwijs ondersteunen. Welk product moeten we hiervoor uitzetten? Ine doet 
het verzoek deze vraag via negometrix segment 4 te stellen, zodat deze daar op de agenda 
komt.  
 
Joelle Fleskens:  
Hoe wordt binnen de specialistische naschoolse opvang omgegaan met 
vakanties/studiedagen. Dan hebben ouders meer dagdelen nodig dan op een schooldag.  
Hiervoor is een aanpassing gedaan zodat de vakanties meegenomen kunnen worden. 
Dagdelen zouden inclusief vakanties ingediend moeten worden, indien dit niet lukt, graag 
een signaal naar Ine.  
 
Rene Kronenberg:  
Is benieuwd hoe het met eenieder gaat. Lunet geeft aan te kampen met krapte van 
personeel en geeft aan zorgen te hebben over de invulling van het rooster voor het 
zomerprogramma. Verzoek wordt gedaan wanneer de aanbieders mogelijkheden zien of 
gemeenten iets kunnen betekenen, graag dit signaal afgeven.  
 
Mariska van de Ven geeft aan moeite te hebben gehad met inkoop. Zij zijn meer dan een jaar 
bezig geweest omdat de producten niet op orde waren. Dit is ten kosten gegaan van de 
cliënten. Afgegeven signaal wordt meegenomen.    
Mariska geeft aan dat er afgelopen periode o.a. binnen gemeenten veel mensen vertrokken, 
zijn waardoor e.e.a. langs elkaar is gelopen en aanbieders niet meer wisten waar ze nog 
terecht konden. 
Begeleiding groep is inmiddels aangepast. De informatie richting de toegangen wordt 
gestroomlijnd en er zal weer aandacht gevraagd worden voor een uniforme werkwijze. Maar 
de toegang blijft een verantwoordelijkheid van de individuele gemeente.  
 
Ine sluit de vergadering. 
  

 
 


