
 

 

Notulen FOT segment 4 
   Datum: 19 september 2022 Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur 
 Notulist: M. Terbeek  Locatie: Boscotondo, Helmond  

 

Aanwezig:  
Combinatie Jeugdzorg: Gonny van Loon  
ECLG: Peggy Immenga 
SWZ: Monica van der Meer 
Amarant: Jesse van Gorcom  
Het Levensatelier: Joost Peters 
Mutsaersstichting: Nicole Gielen  
Omnia Jeugdzorg: Najat Toub 
RAC: Brigitte Stuurstraat 
Zorgcoöperatie Brabant: Rianca Verhoeven 
Bundelzorg: Arthur Martens  
Zorgmed: Hanneke Hermkens 
GGZ OB: Robert Arts  
Apanta: Judith Vergouwen 
10vdJ: Moniek Smolders  
10vdJ: Ine van de Ven (voorzitter) 
10vdJ: Marieke Terbeek (notulen) 
Afwezig: Mireille Eerden, Merel Guijt, Sanne de Theije, Elsemiek Rooijakkers, Impegno 

 
 

1. Opening en mededelingen  
 Opening door voorzitter Ine van de Ven   

Per abuis staat het verslag d.d. 25 mei 2022 niet vermeld als agendapunt en deze is ook 
niet met de stukken meegezonden. De aanwezigen hebben geen op- en of aanmerkingen 
op het verslag en wordt hierbij vastgesteld.  

 Het voorstel rondom het regiebehandelaarschap is nog niet klaar. We zijn aan het kijken 
naar een verlaging van de eisen, aangezien het zeer lastig is voor de aanbieders om een 
regiebehandelaar in dienst te nemen. Dit punt wordt doorgeschoven naar het 
eerstvolgende FOT dat in november plaatsvindt. De wijziging zal dan in kunnen gaan per 
1 januari 2023.  
   

2. FOT reglement, ter bespreking  
In de bijlage treffen jullie ter vaststelling de spelregels voor de overlegtafels aan. Op dit 
moment is het niet meer mogelijk om als toehoorder aan te sluiten bij de FOT, mogelijk kan 
dit in de toekomst wel weer. Opmerking wordt gemaakt dat het een helder document 
betreft.  
 

3. Wijziging productkaart diagnostiek  
Een aantal aanbieders heeft gevraagd om de doorlooptijd van het product diagnostiek 45J14 
te verlengen .  Ook is vanuit Apanta de vraag gesteld of de psychiatrische diagnostiek door 
een orthopedagoog generalist gedaan kan/mag worden.  
In bijgevoegd voorstel staan de volgende beslispunten: 
- Doorlooptijd voor het product diagnostiek 45J14 te verlengen van maximaal 3 maanden 

naar 6 maanden.  
- Psychiatrische diagnostiek door een Orthopedagoog Generalist uit te laten voeren met 

uitzondering van medisch/lichamelijk onderzoek en medicatie.   
Eenieder is akkoord met dit voorstel, de productkaart zal hierop aangepast worden.   
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De wijziging zal gepubliceerd worden op negometrix en bij geen verdere reacties per 1 
oktober ingaan.  
Verzoek wordt echter wel gedaan om de diagnostiekfase zo spoedig mogelijk af te ronden.  
Wanneer je als aanbieder tegen zaken aanloopt, kun je deze altijd ter bespreking indienen 
via negometrix, bespreken tijdens een contractmanagementgesprek of een mail sturen naar 
Ine. Er wordt graag meegedacht.   

 
4. Wijziging productkaarten LVB 1 en 2 en Jeugdzorg 1 en 2  

De verplichting om in te schrijven op begeleiding vervalt voor de producten LVB 1 en 2 en 
Jeugdzorg 1 en 2. Er wordt wel een goede samenwerkingsrelatie gevraagd met de 
begeleidingsaanbieder(s). Aanbieders geven aan heel blij te zijn met deze  aanpassing.   
 

5. Volgend overleg: maandag 21 of 28 november?  
Voorkeur voor het eerstvolgend overleg is maandag 28 november van 10.30u tot 12.00u. 
Tijdens dit volgend overleg zal er ook een toelichting gegeven worden op de 
hervormingsagenda, met onder andere de plannen welke er liggen rondom GR en 
regioverdeling.  

 
6. Rondvraag en sluiting   

Jesse van Gorcom: Vraagt naar de stand van zaken rondom het toewijzen van de 
beschikkingen. Er is een grote achterstand, met name in Helmond maar ook in de  overige 
Peelgemeenten. Helmond heeft op de backoffice twee extra collega’s aangenomen en hopen 
de achterstand snel weg te kunnen werken. Hoe de stand van zaken is bij Sociale Teams 
Helmond is minder zicht op. Oproep wordt gedaan om te kijken bij de werkwijze van 
Veldhoven, hier worden de beschikkingen binnen 2 weken afgegeven. Ine neemt beide 
signalen mee terug naar Helmond.  
Aanbieders geven aan dat zij de zorg wel door laten lopen ondanks dat er geen beschikking 
afgegeven is. Zij vinden dat de cliënten niet de dupe kunnen worden van achterstanden bij 
gemeenten. De hoop wordt uitgesproken dat hier wel soepel mee omgegaan wordt en dat 
deze beschikkingen vervolgens wel afgegeven zullen worden. De algemene instructie is 
echter dat de aanbieder zou moeten wachten op de beschikking, anders is het risico voor de 
aanbieder. Het emailadres waar men heen kan mailen als er problemen zijn in het afgeven 
van een beschikking is: backofficezo@helmond.nl 

 
Jesse van Gorcom: In de vorige FOT is aangegeven dat men bezig was met de 
doorontwikkeling van onderwijs en zorg. Amarant haakt hierbij graag aan. Op dit moment 
wordt gekeken om hierin samen met Samen voor Jeugd/Eindhoven op te trekken.  
 
Brigitte Stuurstraat: Doet het verzoek om te kijken naar de invulling van dit overleg. Er speelt 
veel binnen de jeugdhulp, misschien kunnen we samen kijken hoe zich dit verhoudt in de 
regio en samen van gedachten wisselen middels een soort van thema. Ook een nadere 
kennismaking met elkaar is prettig.  Volgend overleg komen de landelijke ontwikkelingen 
terug op de agenda. Mogelijk kunnen we dan ook brainstormen welke thema’s we in 2023 
kunnen gaan bespreken.  

 
Hanneke Hermkens: Doet het verzoek het mailadres van Zorgmed aan te passen. Dit zal 
Hanneke mailen naar Ine.   
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Najat Toub: Geeft aan dat ze het heel prettig vindt dat er een contractmanagementgesprek 
plaatsvindt. Het team van contractmanagement is uitgebreid, dit wil zeggen dat er pro-actief 
gesprekken gevoerd kunnen worden. Hiermee horen we ook wat er leeft in de markt en bij 
de aanbieders. 
 
Arthur Martens: Zou graag het PDC product vervoer onder de aandacht willen brengen. 
Onlangs heeft bij Bundelzorg een interne audit HKZ certificering plaatsgevonden waarna het 
beleid van vervoer naar voren kwam. Specifieke kwaliteitseis is dat de aanbieder 
verantwoordelijk is voor het borgen van veiligheid en betrouwbaarheid van het vervoer. 
Wanneer je dit als aanbieder doet met eigen vervoer, ben je niet vanzelfsprekend verzekerd. 
Dit blijkt een hiaat in de wet. De inzittendenverzekering is hierin niet toereikend  omdat het 
een dienstrit betreft (onder werktijd, ten dienste van werk). Hiermee kan de 
verzekeringsmaatschappij aangeven dat dit niet valt onder het inzittendenvervoer.  
Binnen het RAC is dit ook onder de aandacht geweest. Ine neemt dit punt mee om te kijken 
wat we hierin kunnen doen.  Gonny van Loon geeft tevens aan dat er vanuit gemeenten erg 
makkelijke wordt gezegd “de zorgaanbieder regelt het vervoer”, terwijl ouders / netwerk 
regelmatig goed in staat zijn de client te brengen / halen. 
Dit punt wordt meegenomen ter bespreking in het coördinatorenoverleg.  
Dit zouden de toegangen als uitvraag moeten doen en zal nogmaals onder de aandacht 
gebracht worden. De aanbieder kan dit ook altijd zelf terugleggen bij de specifieke toegang.  
 
Robert Arts: wat is de stand van zaken rondom Social return? Wat moet waar aangeleverd 
worden? Dit is nog in ontwikkeling, er wordt op dit moment niet op gehandhaafd.  
E.e.a. zal nagegaan worden en spoedig worden teruggekoppeld.  
 
Moniek Smolders: Zijn er voor 2023 vaste data vast te stellen waarop de FOT’s plaatsvinden? 
Er zal een voorstel gedaan worden voor 4 data in 2023. Volgend overleg kunnen we hieraan 
de thema’s koppelen. Verzoek wordt gedaan om deze data af te stemmen met Samen voor 
Jeugd. Ine zal deze data bij hen opvragen.   

 


