
 

 

Notulen FOT segment 4 
   Datum: 28 november 2022 Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur 
 Notulist: M. Terbeek  Locatie: Boscotondo, Helmond  

 

Aanwezig:  
Combinatie Jeugdzorg: Judith van Vugt  
Amarant: Jesse van Gorcom  
Omnia Jeugdzorg: Najat Toub 
RAC: Brigitte Stuurstraat 
Zorgcoöperatie Brabant: Rianca Verhoeven 
Bundelzorg: Arthur Martens  
Praktijk voor speltherapie: Sanne de Theije 
Zorgmed: Hanneke Hermkens 
GGZ OB: Robert Arts  
Apanta: Judith Vergouwen 
OOG psychologen : Nicole Gielen 
KPP Helmond : Marielle Eerden 
10vdJ: Moniek Smolders  
10vdJ: Wilma Verberk 
10vdJ: Marieke Terbeek (notulen) 
10vdJ : Merel Guijt  
10vdJ : Elsemiek Rooijakkers (digitaal) 
Afwezig: Ada Alberts (Impegno), Monica van der Meer (SWZ), Peggy Immenga (ECLG), Ine van 
de Ven (10vdJ), Joost Peters / Niels van der Laak (Levensatelier) 

 
1.  Opening en mededelingen  

 Indexering tarieven 2023 
De verwachting is dat deze 1 december wordt gepubliceerd, dit is mede afhankelijk van 
de input vanuit deze FOT. De indexering is vastgesteld op 3,57%.  

 Doorontwikkeling Segment 1 
De tender staat open voor inschrijving. Er is een doorontwikkeling binnen segment 1, 
waardoor een aantal producten vanuit segment 4 ook onder segment 1 gaan vallen, o.a. 
GGZ 1 en 2. Dit is met name van belang voor aanbieders die voor beide segmenten 
leveren. De voorstellen welke segment 4 raken, worden gepubliceerd in de DOT.  

 Er zal meer gebruik van onze website gemaakt gaan worden (www.jeugdwmo.nl). Info 
rondom de tenders zal hierop ook worden gedeeld, zodat dit voor iedereen vindbaar is.  

 Backoffice Helmond  
Op dit moment is de achterstand op de backoffice in Helmond zo goed als bijgewerkt. 
Wanneer je vragen hebt rondom zwaarwegende adviezen en/of het achterblijven hiervan 
kun je contact opnemen met vraag@sth.nl of specifiek per wijk zie 
https://www.socialeteamshelmond.nl/en-verder/contact 

 
2.  Verslag overleg 19 september (zie bijlage)  

De naam van Monica van der Meer stond onjuist geschreven, deze is  aangepast.  
Pag 1: Geen op- en of aanmerkingen. 
Pag 2: Geen op- en of aanmerkingen. 
Pag 3: Geen op- en of aanmerkingen. 
 
Vraag rondom Social return is nog niet teruggekoppeld. Dit wordt een aandachtspunt voor 
2023. Gekeken wordt naar het uitvoeringsbeleid.  
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Aangezien de overeenkomst van een 10 voor de jeugd arbeidsmarkt overstijgend is, wordt 
met de partijen gekeken op welke wijze we tot een goede invulling kunnen komen t.a.v. 
monitoring en registratie. Wanneer er meer bekend is, zal dit via de DOT gecommuniceerd 
worden.  
Social return blijft vanuit de overeenkomst voor de aanbieders een verplichting, echter er 
bestaat nog onduidelijkheid over het aanleveren van de specifieke gegevens,  waardoor 
10vdj er voor 2022 niet op zal handhaven (dit wil niet zeggen dat er niet aan voldaan hoeft te 
worden). 
Vanuit GGZ OB wordt de vraag gesteld om hierover e.e.a. op papier te krijgen. Robert Arts zal 
dit verzoek via de mail doorzetten naar m.smolders@bizob.nl.  
 
Het verslag d.d. 19 september 2022 wordt bij deze vastgesteld.  
 

3.  Wijziging regiebehandelaarschap  
Al vaker is aangegeven door aanbieders dat de functie regiebehandelaar door de schaarste 
op de arbeidsmarkt moeilijk in te vullen is.  Voor de behandelproducten (met uitzondering 
GGZ3) binnen segment 4 wordt de eis verlaagd van postmaster naar WO met 3 jaar 
relevantie ervaring. Voor LVB producten lag deze WO-eis er al.  Apanta heeft middels de DOT 
aangegeven dat zij een WO-master met BIG registratie niet kunnen plaatsen en er mogelijk 
een WO master met 3 jaar werkervaring bedoeld wordt. Dit is (waarschijnlijk) correct, er 
wordt nog gekeken naar de formulering. Apanta geeft aan te protesteren tegen de 
tariefsverlaging op deze termijn. Als de eisen worden verlaagd, dient de aanbieder ook in 
staat worden gesteld om de bedrijfsvoering op aan te passen. 
 
Vanuit meerdere aanbieders wordt aangegeven dat zij geen probleem hebben met het 
vinden van regiebehandelaren. Het kan voorkomen dat dit incidenteel voor een korte 
periode is, bijvoorbeeld als iemand nog in opleiding is en / of uit dienst gaat. 
Het streven vanuit de aanbieders blijft een regiebehandelaar welke BIG geregistreerd is. 
Mogelijk kan er gekeken worden naar een tussenoplossing, bijvoorbeeld dat er afstemming 
gezocht wordt met contractmanagement als er tijdelijk een probleem voordoet rondom het 
regiebehandelaarschap. Op deze wijze hoef het tarief niet voor alle aanbieders aangepast te 
worden. Het verzoek om deze eis te verlagen is echter eerder vanuit de aanbieders op deze 
tafel geweest. Het voorstel zal opnieuw in overweging genomen worden, hierbij kijkend naar 
een goede en meer passende oplossing. Het voorstel wordt (indien nog nodig) 
doorgeschoven naar april en de eis zal niet per 1-1-2023 aangepast worden.  

 
4.  Verlaging tarief LVB 1 en 2  

Bij de berekening van de nieuwe tarieven van de specialistische behandelproducten is een 
fout ontdekt. Bij het tarief van LVB 1 en 2 is gerekend met de hoogste schalen voor 
regiebehandelaar, terwijl de eisen lager liggen.  
Op het herstellen van deze fout zijn geen op- en of aanmerkingen en deze zullen per 1 januari 
2023 worden doorgevoerd worden in de verwijsindex.  

 
5.  Wijziging productkaart vervoer  

Naar aanleiding van vorige FOT is aan de productkaart bij het product vervoer toegevoegd 
dat aanbieder verantwoordelijk is voor een afdoende inzittendenverzekering.  
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Aangegeven wordt dat deze aanpassing het probleem niet ondervangt. De opdracht (en 
verantwoordelijkheid) wordt nu bij de aanbieder neergelegd, terwijl deze het probleem niet 
op kan lossen.  Verzekeringsmaatschappijen gaan verschillend om met een inzittende 
verzekering. Niet elke verzekeringsmaatschappij, verzekerd op persoonlijke titel, een werk 
gerelateerde rit. Het betreft een landelijk probleem waarover nog geen jurisprudentie te 
vinden is. Vanuit het RAC is e.e.a. uitgezocht, de conclusie zou zijn dat een aanbieder zich 
moet verzekeren als taxibedrijf, hieraan zijn hoge kosten verbonden. Zou onderzocht kunnen 
worden of dit centraal, bijvoorbeeld middels onderaannemerschap te regelen is?  
 
De reden van de aanpassing is met name om nieuwe toetreders zich bewust te maken van 
deze verantwoordelijkheid. Het probleem zit hem in het verzekeringstechnische stuk, waar 
gemeenten geen invloed op hebben.  
Aangegeven wordt dat bewustmaken van, goed is. De zin volstaat echter niet, er wordt iets 
gesteld, wat niet waargemaakt kan worden.  
Mogelijk kan er een tekstuele aanpassing gedaan worden als zijnde “De aanbieder heeft 
beleid in het (verantwoord) vervoeren van cliënten”. Op deze wijze is het aan de organisatie 
zelf hoe dit ingekleed wordt.  
Binnen Amarant is er sprake van een collectieve inzittende verzekering, Jesse zal nagaan hoe 
dit binnen de organisatie geregeld is en indien mogelijk delen met Ine van de Ven.  

 
6.  Hervormingsagenda  

Landelijk wordt er gewerkt aan de hervormingsagenda. Merel geeft hierop een toelichting. 
De presentatie wordt meegezonden met dit verslag (de presentatie is op basis van de 
hervormingsagenda versie 3.0. Indien er aanpassingen plaatsvinden in nieuwe versies heeft 
dit ook effect op de inhoud in deze presentatie). De verwachting is dat 10vdJ en Samen voor 
jeugd samengevoegd zullen gaan worden. Het vaststellen van de hervormingsagenda zou 
plaatsvinden op 5 december, deze is echter naar achter geschoven (datum niet bekend).  

 
7. Ontbrekend aanbod  

We hebben een inventarisatie gedaan bij de gemeentelijke toegangen van de 11 gemeenten 
welk aanbod / expertise gemist wordt of waar binnen segment 4 lange wachtlijsten voor zijn.  
Hier is uitgekomen: 
- Hoogbegaafdheid incl. diagnostiek  
- Genderproblematiek  
- Anderstaligheid  
- Echtscheidingsaanbod  
- Eetproblematiek  
- Rouwverwerking  
- Respijtzorg  
- Prikkelarme logeerplekken 
 
De vraag wordt gesteld of dit herkend wordt, welke aanbieders hebben welk specialisme, zijn 
er wachtlijsten en / of mogelijke oplossingen?  
 
Combinatie Jeugdzorg: 
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Echtscheidingshulpverlening, deze zorg is kwetsbaar, betreffen vaak intensieve trajecten met 
wisselende wachttijden. Hierin wordt (indien nodig) samengewerkt met andere partijen. 
 

 
Psycologenpraktijk OOG: 
Genderproblematiek, vraagt specifieke hulp. Niet iedereen heeft hier affiniteit mee. Voor 18+ 
zijn langere wachtlijsten. Betreft een expertise waarbij het van belang is om deze op  
verschillende plekken aan te bieden, ook zeker genderproblematiek in combinatie met 
autisme. Mogelijkheid om GZ psychologen uit te wisselen?  
Omnia: Anders taligheid, geen wachtlijsten, expats kunnen ook doorgezet worden. 
GGZ OB: Eetstoornissen, geen wachtlijsten. 
Combinatie Jeugdzorg: Moeder-kind huizen / woonbegeleiding jongen moeders, geen 
wachtlijsten. Het lijkt niet bij eenieder bekend dat Combinatie Jeugdzorg hiervoor 
gecontracteerd is.  
 
De huidige marges van de tarieven worden momenteel als te klein ervaren om personeel om 
te scholen. Wanneer er bijvoorbeeld opleidingsbudget gesteld wordt, zouden de aanbieders 
dit kunnen gebruiken om collega’s op te leiden zodat het aanbod gecreëerd kan worden, 
denk hierbij aan hoogbegaafdheid, rouwverwerking, eetproblematiek. Gekeken kan worden 
welke organisaties, zich waarin zouden willen specialiseren. 
De opties voor een opleidingsbudget zal op de bestuurlijke tafels besproken worden.  
Eventuele wachtlijsten kan men ook inzien bij de beschikbaarheidswijzer.  

 
8.  Voorstel data FOT’s 2023: 

 - Maandag 6 maart van 10.30-12.00 uur 
 - Maandag 12 juni van 10.30-12.00 uur 
 - Maandag 11 september van 10.30-12.00 uur 
 - Maandag 27 november van 10.30-12.00 uur  
 
Data zijn akkoord, Ine van de Ven zal de agendaverzoeken versturen.  
 

9. Inventarisatie thema’s volgend jaar  
We willen de ontwikkeltafels gaan gebruiken om een inhoudelijke doorontwikkeling te 
maken.   
Vanuit gemeenten zijn de volgende thema’s benoemd:   

 Armoede 
 Schaalsprong 
 Asielzoekers/statushouders/kenniswerkers/arbeidsmigranten. 

Aanvullingen vanuit de aanbieder zijn: 
 Verslavingsproblematiek 
 Verbinding zorg en onderwijs (onlangs collega binnen 10vdj aangetrokken met de 

specifieke aandacht voor deze verbinding.) 
 Ontbrekend zorg aanbod 
 Uitwisselen personeel 

 
De thema’s zullen volgend jaar opgepakt worden, de werkvorm / werkgroep zullen we af 
laten hangen van het thema, zodat er bijvoorbeeld ook vanuit andere segmenten 
aangesloten kan worden.  
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10.  Rondvraag en sluiting    
Apanta doet een toevoeging op het ontbrekend aanbod (agendapunt 7).   
Pubermeisjes met autisme en depressie, ambulante hulp is niet voldoende, er is weinig 
aanbod.  


