
 

 

Notulen FOT  
    Datum: 25 februari 2021 van 14.30-16.30 uur 
    Locatie: Microsoft Teams 
 

Aanwezig: Eva Walraven (SZZ); Robert Arts (GGZ OB); Chantal Malik (Lunet zorg); Brigitte Stuurstraat 
(RAC); Caroline Engels (Savant); Maarten van Oostendorp (RvA); Karim Ajouaou (Omnia); Jeroen 
Slootmans (Topaze); Diana Oussoren (ORO); Veronique Zeeman (CJ); Anita van den Broek (Jeugdhulp 
Xtra); Anne Willems (Amarant); Judith van de Mortel (BJ); Manon de Leijer (PVP);Niels van der Laak 
(Het Levensatelier) Sandra Hijnen en Hanneke Groenen (Apanta-ggz); Ilja Geudens en Hellen 
Kemperman (GGzE); Hind Darid (voorzitter/programmamanager 10vdj); Jessica Biewenga (10vdj/Son 
en Breugel); Saskia van Rheenen (10vdj/Veldhoven); Tim van de Nieuwelaar (10vdj/GR 
Peelgemeenten); Hielke van Elburg en Moniek Smolders (10vdJ/Bizob) Ine van de Ven 
(10vdj/Helmond) 
 

1. Opening en mededelingen 
Hind Darid is vanaf januari weer terug na zwangerschapsverlof.  

 
Hind Darid heet Apanta en GGzE welkom. Omdat de gemeente Veldhoven vanaf 1 januari jl. 
onderdeel uitmaakt van ‘Een 10 voor de jeugd’ (verder 10vdj) sluiten deze aanbieders aan bij 
deze FOT. Beiden zijn nu met 2 personen aanwezig. Sandra Hijnen en Hanneke Groenen van 
Apanta en Ilja Geudens en Hellen Kemperman van GGzE.  

 
Anne Willems vraagt of iedereen de save the date heeft ontvangen voor de inspiratiesessie 
over informele steunfiguren op 31 maart a.s. Binnenkort komt er een mail met een 
aanmeldknop. Deze kan doorgestuurd worden naar andere geïnteresseerden.  

 
De agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Notulen FOT 12 november 2020      
N.a.v. pagina 2: Eva Walraven geeft aan dat de sessie voor toegang en aanbieders verplaatst is 
naar het najaar. Daarmee gaat hij ook aansluiten op de nieuwe contractering. 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Transformatiefonds        
Jessica Biewenga geeft een toelichting aan de hand van een presentatie.  
De regio Zuidoost-Brabant heeft middelen gekregen vanuit het transformatiefonds. De drie 
actielijnen uit de aanvraag zijn gehonoreerd. De actielijnen JeugdzorgPlus en pleegzorg krijgen 
uitvoering op het niveau van 21 gemeenten Zuidoost-Brabant. De actielijn verblijf ‘verkorten of 
voorkomen’ ligt bij 10vdj. Hiervoor is 1,3 miljoen euro beschikbaar voor 2021 en 2022. Voor 
segment 1 en 2 staat 3 ton gereserveerd uit dit budget. 1 miljoen euro is beschikbaar voor 
subsidies.  
 
Subsidieaanvragen worden beoordeeld op een aantal ingangseisen (hier moet sowieso aan 
worden voldaan) en inhoudelijke voorwaarden (deze worden gescoord). De ingangseisen en 
inhoudelijke voorwaarden staan in de presentatie en de betreffende bijlage. Daarnaast wordt 
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gekeken naar haalbaarheid, betaalbaarheid en impact (aantal cliënten en in hoeverre maakt het 
initiatief het verschil). 
 
Voor de beoordeling van de aanvragen wordt een beoordelingscommissie ingesteld met 
aanbieders, een GI, inkoop en de toegang. Aanbieders worden door ons benaderd voor 
deelname aan de beoordelingscommissie. Omstreeks april volgt meer gedetailleerde informatie 
over per wanneer er subsidie kan worden aangevraagd en wat de samenstelling van de 
beoordelingscommissie is.  Vragen hierover kunnen gesteld worden aan projectleider Jessica 
Biewenga j.biewenga@sonenbreugel.nl. 
 
De presentatie is bijgevoegd.  
  
Eva Walraven vraagt of de verplichting rondom samenwerking ook met een welzijnsorganisatie 
kan. Hier wordt bevestigend op geantwoord. Een gecontracteerde aanbieder moet echter wel 
de penvoerder zijn en de aanvraag dus indienen.  
 
Diana Oussoren vraagt waarvoor de subsidie voor segment 1 en 2 wordt gebruikt. Deze is voor 
het ontwikkelen van een triagetafel (segment 1) en het in een keer goed plaatsen en het 
voorkomen uithuisplaatsen (segment 2). Bij deze trajecten zijn ook al aanbieders  betrokken.  

 

4. Integraliteit segmenten        
Tim van den Nieuwelaar geeft een toelichting op de memo.  
Een 10vdj heeft gekozen voor een indeling in segmenten. De keuze hiervoor vraagt om het  
inzichtelijk maken hoe de afbakening is. Hiervoor is deze notitie een eerste aanzet. Achterin zit 
een overzicht met de verdeling van de huidige producten over de segmenten. Een 10vdj is nog 
voornemens om te kijken of we de beslisboom van segment 1 en segment 2 nog verder uit 
kunnen werken. Ook wil 10vdj met behulp van cliëntreizen en aanbiedersreizen helderheid 
geven hoe de segmenten in de praktijk werken.  
 
Robert Arts vraagt om de financiering van de segmenten ook mee te nemen. Deze notitie is een 
inhoudelijke beschrijving. Hind Darid licht toe dat in de aanbestedingsstrategie de 
bekostigingssystematiek aan de orde komt. Maar ook bij de aanbiedersreis en de cliëntreis zal 
de financiering helder worden. Voorop staat dat de cliënt geen last moet krijgen van de indeling 
in segmenten.   
 
Veronique Zeeman vraagt ook aandacht voor de financiering. De memo helpt wel om een beter 
beeld te krijgen. De werkelijkheid is vaak complexer, maar dat staat ook beschreven in de 
memo licht Veronique toe. Ze geeft aan wel zorgen te hebben als er schotten ontstaan bij de 
inkoop.  
 
Brigitte Stuurstraat vindt het een heldere memo. Ze vraagt of de producten die de afgelopen 
jaren zijn doorontwikkeld blijven bestaan. Ine van de Ven licht toe dat de onlangs 
doorontwikkelde producten nagenoeg hetzelfde blijven. Maar er vinden ook wel weer nieuwe 
doorontwikkelingen plaats op andere producten zoals logeren en jeugdhulp ambulant regulier. 
Daarnaast geeft Brigitte aan dat bij de beschrijving van segment 4 ‘enkelvoudige problematiek’ 
staat, terwijl het binnen de producten van segment 4 zeker ook om meervoudige problematiek 



 

 

Notulen FOT  
    Datum: 25 februari 2021 van 14.30-16.30 uur 
    Locatie: Microsoft Teams 

gaat. Tim van den Nieuwelaar licht toe dat de hulpverlening enkelvoudig is binnen segment 4 
en niet de problematiek. De notitie wordt hierop nog gescreend en waar nodig aangepast. 
 
Anne Willems geeft aan dat de notitie overzichtelijk is. Bij segment 3 staat de startdatum WLZ 
te stellig. Ze geeft als tip om de WLZ collega’s te betrekken hierbij. 
 
Diana Oussoren heeft dezelfde opmerkingen. Daarnaast vindt Diana de genoemde 5 jaar vaak 
niet haalbaar, ook omdat kinderen vaak laat instromen. Tim van den Nieuwelaar geeft aan te 
kijken naar de beschrijving van de doelstelling uitstroom WLZ. Bij segment 3 gaat het om 4 
productkaarten. Deze worden nog voorgelegd aan aanbieders om aan te scherpen. Over 2-3 
weken wordt via negometrix  een oproep gedaan om mee te denken. 
 
Anne Willems vraagt aandacht voor 18-/18+. Gekeken moet worden welke jeugdigen wel of 
niet naar Wmo of WLZ door moeten en wat de verlengde jeugdzorg kan betekenen.  
 
Eva Walraven geeft aan dat ze voorstander is van flexibiliteit, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk 
is om in te schrijven op delen van segmenten om zo ook betere verbinding te maken. Vanuit 
10vdj wordt hierop aangegeven dat de cliëntreizen en/of aanbiedersreizen hier als het goed is 
meer inzicht in gaan verschaffen. Eva Walraven vraagt daarnaast naar de relatie met de 
ontwikkeling van de sociale teams in Helmond. Eva en Ine van de Ven hebben hier telefonisch 
contact over. 

 

5. Voorstel aanbiedersstop       
Ine van de Ven geeft toelichting. 
Om genoeg tijd te hebben voor de nieuwe contractering en om te voorkomen dat aanbieders 
nu een contract krijgen dat 31 december 2021 al weer beëindigd wordt, ligt er het voorstel 
voor een toetredingsstop voor aanbieders. Er is wel een tenzij clausule: als we het aanbod 
nodig hebben kan 10vdj beslissen om een aanbieder toch toe te laten.  
 
In het voorstel dat is meegezonden met de stukken aan de FOT staat echter wel een foute 
procedure. Hielke van Elburg geeft aan dat we niet meer werken met addenda. Via de vraag- en 
antwoordmodule wordt het afgehandeld. Na publicatie is het van kracht.   
 
Vanuit de FOT zijn er geen opmerkingen. 

 

6. Voorstel controle psychofarmaca  
Jessica Biewenga geeft een toelichting. 
Aanleiding van dit voorstel is dat aanbieders tegen de volgende problemen aanlopen: 

- doorverwijzing van cliënten voor controle psychofarmaca, waarvan zij de behandeling 
niet hadden gedaan;  

- het aantal consulten niet toereikend zou zijn, en; 
- ook al was de behandeling afgesloten, er toch behandeling of begeleiding bleek nodig 

te zijn. 
 

Uit het voorstel dat eerder aan de FOT is besproken worden twee punten vastgesteld: 
- het aantal consulten blijft gelijk, en; 
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- er komt een verplichting voor aanbieders die medicatie voorschrijven tijdens de 
behandeling, om ook op controle psychofarmaca in te schrijven. De cliënt hoeft 
hiervoor dan niet naar een andere aanbieder.  

 
Het komt echter ook voor dat aanbieder niet bevoegd is om medicatie voor te schrijven, maar 
medicatie wel nodig blijkt te zijn. Hiervoor is dan een andere aanbieder nodig. Het tweede 
voorstel omvat een nieuw product om de aanbieder die de behandeling niet doet, maar wel de 
medicatie, een aantal uren inleestijd te geven.  
 
Daarnaast is aangegeven dat soms, ondanks dat de behandeling al is afgesloten, er toch nog 
korte behandelinterventies nodig blijken. Hiervoor is ook een nieuwe productkaart gemaakt. 
Deze kan gestapeld worden met controle psychofarmaca. 
 
Jessica Biewenga stelt voor om een inhoudelijke werkgroep met maximaal 4 aanbieders te 
formeren om een passend voorstel uit te werken. Vraag is om hiervoor komende week aan te 
melden zodat de werkgroep op korte termijn er naar kan kijken. 
 
Veronique Zeeman licht toe dat Combinatie Jeugdzorg (hierna: CJ) niet bevoegd is om 
medicatie voor te schrijven. Het is onduidelijk of dat inlezen door een aanbieder die medicatie 
kan voorschrijven ook tegelijk met de behandeling bij CJ kan plaatsvinden. CJ heeft veel 
jongeren in behandeling die medicatie nodig hebben. Soms hebben ze al medicatie, soms blijkt 
tijdens behandeling dat medicatie nodig is. Dit wordt meegenomen naar de werkgroep.  
 
Brigitte Stuurstraat geeft een compliment voor de uitbreiding van de producten. Het RAC loopt 
hier vaak tegenaan. De nieuwe productkaarten dekken de meeste problemen. Inhoudelijk is er 
nog wel wat verfijning wenselijk. Brigitte meldt zich aan voor de werkgroep. Brigitte geeft ook 
aan dat ze een product consultatie mist. De KJ psychiater wordt vaak gevraagd bij 
netwerkoverleggen met bijvoorbeeld het onderwijs. Zou dat ook hierbij kunnen? 
 
Anita van den Broek is blij met het voorstel en de toevoeging van de producten. Ze heeft een 
paar inhoudelijke aanvullingen. Ze wil graag aansluiten in de werkgroep. 
 
Maarten van Oostendorp spreekt zijn waardering uit over het meedenken. Intern vinden ze dit 
heel wel heel ingewikkeld. Waarom is het niet mogelijk om het GGZ3 product of een 
vergelijkbaar product hiervoor te gebruiken? Dit wordt meegenomen in de werkgroep. 
 
Sandra Hijnen is blij met het voorstel. Apanta wil ook graag deelnemen in de werkgroep. Ze 
vraagt zich af waarom niets gedaan is met het signaal over het aantal consulten. Jessica 
Biewenga geeft aan dat uit onze monitorgegevens blijkt dat het aantal consulten voldoende is 
in de meeste gevallen. De extra behandelinterventies en inleestijd passen niet in het huidige 
product, maar daar is het ook niet voor bedoeld. Daarom blijft het staan op maximaal 6 per 
jaar.  

 

7. W.v.t.t.k. & afsluiting 
 
Robert Arts vraagt of bij de aanbesteding er 1 contract/1 tender komt voor 11 gemeenten of weer 3. 
Het zou fijn zijn als het 1 contract wordt. Hind Darid geeft aan dat we dat nu nog niet weten. We 
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streven naar zoveel mogelijk uniformering. Alleen als het echt niet anders kan komen er meer 
contracten. Hind Darid kan op dit moment geen toezeggingen doen.   
 
Eva Walraven vraagt hoe het zit met de vertragingen bij herindicaties. Ook ORO, JeugdhulpXtra, RAC 
en GGzE herkennen dit. Het speelt vooral in de gemeenten Helmond en Veldhoven. Saskia van 
Rheenen geeft aan dat het een fout in het systeem is.  Hetzelfde geldt voor Helmond. Er wordt 
aandacht gevraagd voor de communicatie hierover. Op mails naar Helmond is niet gereageerd. Ook 
proactieve communicatie hierover zou op prijs worden gesteld. Hind Darid neemt dit punt van de 
communicatie samen op met Saskia van Rheenen en Ine van de Ven. 
 
Chantal Malik vraagt naar de planning van de aanbesteding. Hind Darid geeft aan dat er nog geen 
specifieke datum bekend is. We zijn nu bezig met keuzes over de te volgen procedure volgen. Eind 
maart moet hierover duidelijkheid zijn. Als besluitvorming rond is zullen we hierover communiceren.  

 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


