
 

 

Notulen FOT  
   Datum: 12 november 2020 van 14.30u-16.00u 
 Locatie: Teams 

 

Aanwezig: E. van Walraven (SZZ); J. van de Mortel (BJ); R. Arts (GGZob); C. Malik (Lunetzorg); B. 
Stuurstraat (RAC); C. Engels (Savant); M. van Oostendorp (RvA); K. Ajouaou (Omnia); J. Slootmans 
(Topaze); M. Betorina (Oro); V. Zeeman (CJ); A.  van den Broek (Jeugdhulp Xtra); I. Knuever (RAC); A. 
Willems (Amarant); E. Schuurmans (BJ); I. van de Ven (10vdJ); Tim van de Nieuwelaar (10vdJ); Hielke 
van Elburg (10vdJ) 

Afwezig: Het levensatelier 

 

1. Opening en mededelingen  

Ine van de Ven geeft een toelichting op de komende aanbesteding voor de sociale teams die gaat 
plaatsvinden in Helmond n.a.v. het schrijven dat aanbieders hierover hebben ontvangen. Beoogde 
ingangsdatum is 1 januari 2022. Streven is dat 80% van de hulpverlening door deze teams zelf 
gebeurt. Dit betreft ook zeker de Wmo. Dit zal impact hebben, zeker op de  begeleidingsproducten 
binnen het toekomstige segment 4.  

Eva Walraven vraagt of deze ontwikkeling ook van toepassing is voor de andere 10 gemeenten. De 
toegang is een lokale aangelegenheid, Helmond kiest er nu voor  om op deze manier met de sociale 
teams te gaan werken. Uitgesproken wordt wel nog dat het van belang is om de mogelijke impact 
van deze ontwikkeling mee te nemen in de aanbestedingsstukken, waar relevant, zodat de 
inschrijvers zich voldoende bewust zijn van de impact die dit kan hebben.  

 
2. Notulen FOT 24 september 2020  

Eva Walraven geeft aan dat in de notulen staat dat er teruggekomen zou worden op de ‘aanbieders 
en producten op de website’. Dit staat vandaag nog niet op de agenda. Conclusie is dat dit over het 
hoofd is gezien, er wordt op terug gekomen.  

Anita van den Broek mist Controle psychofarmaca op de agenda. Dit onderwerp staat niet op de 
agenda omdat de administratieve impact van de wijziging nog niet duidelijk is.  

Anne Willems vraagt naar wat er precies de bedoeling is met ‘crisis’. Paulien van Mierlo kan enkel op 
proces antwoorden dat de aanbesteding is uitgesteld en dat deze in het begin van volgend jaar met 
Eindhoven als kartrekker zal worden opgepakt.  

Najat Toub vraagt of er nog ruimte is om inhoudelijke thema’s te bespreken. Dit volgt verderop op de 
agenda.  

Robert Arts stelt de vraag of crisis contractueel wel is geregeld door het uitstellen van de 
aanbesteding. Tim van den Nieuwelaar geeft aan dat dit het geval is, omdat Eindhoven de huidige 
overeenkomst verlengd heeft. Veronique Zeeman bevestigt dat Spoed voor Jeugd is geregeld. Robert 
Arts neemt het onderwerp mee terug om dit na te gaan.  

Ine van de Ven geeft aan dat op de laatste pagina van het verslag het e-mailadres van 
contractmanagement@helmond.nl ontbreekt, hier kunnen missende beschikkingen doorgegeven 
worden.  
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Marcita Betorina was wel aanwezig en staat niet vermeld en Caroline Engels staat twee keer vermeld 
terwijl ze niet aanwezig was.  

3. Voorstel vaktherapie 

Ine geeft een toelichting op het onderwerp en loopt de NvI door. Er zijn geen aanvullende 
opmerkingen of vragen. Een open punt vanuit de gemeenten is nog of er gekozen dient te worden 
voor een sterfhuisconstructie of een harde omzetting per 1 januari 2021. Hier komen de gemeenten 
nog op terug. Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de diverse colleges. 

Noot: er wordt gekozen voor een sterfhuisconstructie. Dit betekent dat alle lopende beschikkingen 
tegen het in 2020 geldende tarief worden voortgezet. Voor nieuwe indicaties en verlengingen die 
ingaan op of na 1 januari 2021 geldt het lagere tarief en het maximum aantal van 10 sessies voor 
verlengingen. 

 
4. Indexering 

In  de diverse colleges ligt het voorstel om de tarieven voor de jeugdhulp producten met 2,99% te 
indexeren. Inmiddels is hier in alle 11 gemeenten mee ingestemd.  

Veronique Zeeman geeft aan dit als een tegenvaller te zien, aangezien de OVA index hoger is. Paulien 
van Mierlo geeft een toelichting dat we het 5-jaarlijks gemiddelde nemen waardoor er minder 
schommelingen plaatsvinden. Een voorstel om deze systematiek voor de berekening van de 
indexering langjarig vast te stellen, heeft nog niet in alle 11 gemeenten tot instemming geleid. Tim 
van de Nieuwenlaar geeft een toelichting dat de gemeenten niet conform OVA gecompenseerd 
worden en dat hier andere componenten een rol spelen. Eva Walraven en Anne Willems willen zich 
bij de opmerking van Veronique aansluiten. Eva stelt de vraag of dit percentage voor alle 11 
gemeenten geldt. Het antwoord hierop is ja. Maarten Oostendorp geeft aan dat Reinier van Arkel 
uitkomt met dit percentage. Hij merkt op dat organisaties niet enkel naar het stijgingspercentage 
voor personeelskosten moeten kijken daar er ook andere kostencomponenten van invloed zijn. Het 
percentage voor personeelskosten ligt inderdaad hoger dan de 2,99% indexering, maar het 
percentage op vastgoed en materiaal ligt een stuk lager. Door de middeling komen zij goed uit met 
de indexering van 2,99% voor 2021.  

 
5. Gecombineerd voorstel inhoudelijke thema’s FOT 2020-2021 

N.a.v. vorige FOT kunnen we concluderen dat het inhoudelijke thema ‘verbinding toegang’ zich het 
meest leent om gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Eva Walraven vraagt of iedereen 
geïnteresseerd is in een bijeenkomst toegang – aanbieders en of nog meer aanbieders aan de 
organisatie van de bijeenkomst rondom dit thema willen meewerken. De volgende mensen geven 
zich op: Anita van den Broek, Najat Toub, Caroline Engels, Marcita Betorina, Anne Willems. Het 
verzoek om deze vraag tevens nog via de DOT te stellen, wellicht melden zich dan gegadigden aan. 
De bedoeling is dat er een (online) bijeenkomst wordt gepland in de 2e helft van kwartaal 1 van 
volgend jaar waarbij de successen en knelpunten in de samenwerking tussen aanbieders en toegang 
besproken kan worden.  
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6. Stand van zaken aanbestedingsprocessen 

Paulien van Mierlo geeft de toelichting dat er m.b.t. de tussenoplossing met de B-aanbieders de 
laatste fase van uitwerking van de afspraken is in gegaan. De aanbesteding voor segment 1 t/m 4 met 
beoogde ingang 1 januari 2022 zullen in mei/juni gepubliceerd gaan worden. Veronique Zeeman 
vraagt aandacht om rekening te houden met de aanbesteding die ook in Noord-Limburg plaatsvinden 
en in Noord Brabant Oost. Daarnaast betekent mei/juni dat de inschrijvers in de zomer aan zet zijn. 
Paulien van Mierlo geeft aan dat het de bedoeling is om in de procedure rekening te houden met tijd 
voor zomervakantie. Tevens is het de intentie waar mogelijk de procedure zo in te richten dat de 
administratieve lasten zo laag mogelijk zijn.  

Eva Walraven geeft vervolgens in de chat aan: Hoe eerder een planning helder is hoe beter. Zowel de 
diverse inkoopprocedures in verschillende inkoopregio’s als coronacrisis vragen veel van ons als 
organisatie. Tijdig kunnen inplannen van benodigde inspanningen helpt hier erg bij 

7. Planning 2021 

Er worden 4 data gecommuniceerd, die via outlook zullen volgen, allen op donderdagmiddag van 
14.30 – 16.30 . 

 18 februari  (dit wordt 25 februari ivm carnavalsvakantie) 
 20 mei 
 23 september 
 18 november 
 

8. Rondvraag en afsluiting 

Chantal van Malik heeft vragen gesteld rondom de release van de 3.0 berichten standaard aan Hielke 
van Elburg, hier heeft zij nog geen reactie op. Ze wil ook graag weten hoe 10vdJ omgaat met het 
wijzigingsbericht, aangezien Eindhoven heeft besloten hier geen gebruik van te maken. Veronique 
Zeeman geeft aan dat zij de nieuwe standaard een prettige toevoeging zou vinden. Voor Chantal is 
vooral van belang dat zij de voorkeur heeft dat de hele 21 regio hetzelfde doet en dat zij tijdig weet 
hoe 10vdJ hier mee omgaat. Eva Walraven geeft aan dat zij ook behoefte heeft aan eenduidigheid. 
Paulien van Mierlo geeft aan dat we de antwoorden op de vragen gaan achterhalen. Suggestie door 
Chantal wordt gedaan om de antwoorden met eenieder te delen.  
 
Edwin Schuurmans vraagt zich af of, n.a.v. het bericht dat de gemeente Helmond een aanbesteding 
gaat uitvoeren rondom de sociale teams, aanbieders geraadpleegd worden om mee te denken. Dit 
was namelijk aangegeven in het bericht. Ine van de Ven geeft aan dat er eerst een raadsbesluit moet 
komen in januari 2021 en dat er vervolgens een marktconsultatie georganiseerd zal worden.  
 
 
 


