
 

 

Notulen FOT segment 4 
   Datum: 23 mei 2022  Tijd: 10.30 uur tot 12.00 uur 
 Notulist: M. Terbeek  Locatie: ’t Cour Helmond  

 

Aanwezig:  
Combinatie Jeugdzorg: Veronique Zeeman 
Amarant: Jesse van Gorcom  
Impegno: Patricia Verschuren   
Het Levensatelier: Niels van der Laak 
Mutsaersstichting: Nicole Gielen  
Omnia Jeugdzorg: Najat Toub 
RAC: Brigitte Stuurstraat 
Zorgcoöperatie Brabant: Rianca Verhoeven 
Bundelzorg: Arthur Martens  
KPP Helmond: Mireille Eerden  
Zorgmed: Hanneke Hermkens 
Praktijk Sanne de Theije: Sanne de Theije  
Een 10vdJ: Merel Guijt 
Gemeente Helmond: Ingrid van Hoof (later) 
BIZOB: Moniek Smolders  
GGZ OB: Robert Arts  
Gemeente Helmond: Ine van de Ven (voorzitter) 
Een 10vdJ: Marieke Terbeek (notulen) 
Afwezig: Apanta, ECLG, SWZ 

 
1. Opening en mededelingen  

 Opening door Merel Guijt, programmanager   
Merel Guijt stelt zich voor als programmamanager “Een 10 voor de Jeugd”.  

 FOT-‘reglement’ komt volgend overleg op de agenda   
We zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuw FOT- regelement. Deze zal eerst 
volgend overleg terugkomen op de agenda.  

 Opstellen KPI’s 
BIZOB is in de lead rondom het opstellen van de KPI’s. Deze zullen in het najaar opgesteld 
gaan worden. Indien men mee wil denken over wat goede KPI’s zijn voor segment 4, 
vernemen wij dit graag.  

 Beschikbaarheidswijzer 
We kunnen veel informatie halen uit de beschikbaarheidswijzer, o.a. inzicht in de 
wachttijden die er zijn. Indien men ergens tegenaan loopt of er zijn signalen rondom de 
beschikbaarheidswijzer, horen wij dit graag. Dan kunnen/ zullen we dit terugleggen.  
 

2. Toetreding nieuwe aanbieders  
In de nieuwe overeenkomst is opgenomen dat we met toetredingsmomenten gaan werken.  
Eerder kon men zich doorlopend inschrijven, dit hebben we aangepast op 4 momenten per 
jaar, nl 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of 2 momenten 1 januari en 1 juli, afhankelijk van 
de producten. Het is van belang om tijdig te starten met inschrijven, aangezien op genoemde 
datum alle stappen, zowel hoofdtender als subtender, doorlopen dienen te zijn.  
 
Voornamelijk op het gebied van wonen wordt aanbod gemist, dit betreft een landelijk 
signaal.  
 
Veronique Zeeman: Waarom wordt er gekozen om meer aanbieders toe te laten?  
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Op deze wijze krijgen nieuw startende organisaties ook de mogelijkheid om toe te treden. 
Tevens vallen er tussentijds ook aanbieders af, bijvoorbeeld omdat ze te weinig of geen 
cliënten hebben gehad.   
 
Veronique Zeeman geeft aan dat bij CJ groepen niet vol zitten in segment 3 (Weer terug naar 
school), dit wordt gedeeld door o.a. Amarant. Er wordt verlies geleden terwijl nieuwe 
aanbieders de mogelijkheid hebben om zich in te schrijven.  Verzoek wordt gedaan om dit 
breder te bekijken. Ine van de Ven neemt dit signaal mee terug naar de projectgroep. Het is 
niet de bedoeling om lege plekken te krijgen en daarnaast andere aanbieders met dit zelfde 
aanbod aan te trekken. 
Rondom diagnostiek, behandeling en psychofarmaca is bij de aanwezige aanbieders wel een 
wachtlijst, hieraan is een tekort.  
De keuze voor 4 toetredingsmomenten per jaar wordt gesnapt. Anderzijds wanneer kleine 
partijen geen contract meer kunnen krijgen bij andere gemeenten wat betekent dit dan voor 
ons? Ook was het doel om minder aanbieders te contracteren.  
   

3. Doorontwikkeling productkaarten diagnostiek EED en behandeling EED  
Het landelijk protocol dyslexie van het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) is 
gewijzigd per 1 januari 2022. Onze productkaarten en de stapelmatrix worden hierop 
aangepast.  Naast de dyslexiebehandeling kan er ook andere behandeling ingezet worden, 
voorwaarde is dat de behandelingen elkaar niet negatief beïnvloeden.  
  
Opmerking wordt gemaakt dat het personeelstekort groot is, met name ook het tekort aan 
regiebehandelaren. Dit probleem wordt gezien. Er wordt gekeken of er andere eisen gesteld 
kunnen worden, bijvoorbeeld een master met een aantal jaar relevante ervaring? 
Bij welke producten kan er afgeschaald worden om tegemoet te komen aan het tekort? 
Oproep wordt gedaan wie er mee wil meedenken over welke eis juist kan zijn. Brigitte 
Stuurstraat en Rianca Verhoeven geven aan graag mee te denken. Overige geïnteresseerden 
kunnen Ine van de Ven een mail sturen. Binnen CJ zijn hierover al een aantal relevante 
documenten, Veronique Zeeman zal deze doorzetten naar Ine van de Ven.  

   
4. Doorontwikkeling productkaarten begeleiding groep  

In de nieuwe PDC zijn nieuwe productkaarten begeleiding groep 1 en 2 opgenomen. Deze 
producten waren doorontwikkeld omdat we in segment 3 nieuwe productkaarten kregen, nl  
dagbehandeling, dagbesteding en specialistische naschoolse opvang.  
 
Het product begeleiding groep werd tot en met vorig jaar voor veel producten ingezet. Het 
nieuwe product sluit echter onvoldoende aan op de praktijk. Deze signalen komen vanuit  de 
toegang en ook vanuit de aanbieders, vandaar deze aanpassing.  
 
Voor begeleiding groep betekent dit een aanpassing van 2 naar 3 uur.  In plaats van 5 stuks 
wordt het maximaal 4 stuks per week. Op welke dagen maakt niet uit (er wordt een 
aanpassing gedaan op de productkaart, hier staan de dagen nl wel vernoemd). Er kunnen 
geen 2 stuks begeleiding groep na elkaar ingezet worden om zo 6 uur groepsbegeleiding te 
kunnen geven. Wanneer meer nodig is kan dit wel aangevuld worden met respijtzorg. 
Respijtzorg en begeleiding groep kunnen gestapeld worden. Begeleiding betreft de 
daadwerkelijke begeleiding (leermoment) voor het kind, daarnaast kan de respijt ingezet 
worden bij de “ontspanning”.  
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Arthur Martens geeft aan dat ten tijde van inschrijven de verwijsindex nog niet bekend was, 
je wist hiermee niet waarvoor je inschreef. Nu zie je dat er veel specialismes zijn die het 
zelfde product gebruiken, maar iedere organisatie zet dit op een andere manier weg.  
 
De aanpassing vindt naar verwachting plaats per 1 juli. Er zal eerst besluitvorming in de 
colleges moeten plaatsvinden omdat dit boven het mandaat van de programmamanager 
gaat qua financiën. Dit nieuwe product wordt niet met terugwerkende kracht ingezet.  
Aanwezigen geven aan dat het prettig is dat er opnieuw naar gekeken is. Producten die nu 
onder begeleiding vallen, zijn voor een aantal nog niet passend. Bij enkele aanbieders zullen 
intern overwegingen gemaakt moeten worden op welke wijze dit passend gemaakt kan 
worden.  
 
In juli wordt de eerste FOT segment 3 gepland. Via negometrix is een oproep gedaan om mee 
te denken bij het voorstel voor aanpassing van de functie-eisen voor regiebehandelaar voor 
de producten Weer terug naar school en Duurzame dagbesteding.  
 
   

5. Procesafspraak over ‘begeleiding verplicht bij behandeling’   
In productkaarten is bij behandeling een verplichting opgenomen om ook in te schrijven op 
begeleiding. Reden hiervoor is dat we graag willen dat er bij dezelfde aanbieder begeleiding 
ingezet kan worden. Combinatie Jeugdzorg heeft al diverse malen aandacht gevraagd voor 
dit onderwerp. Voorstel is om een kleine werkgroep rondom dit thema te formeren zodat 
deze werkgroep een voorstel kan maken voor de FOT die in juni / juli plaats zal vinden.  Het 
betreft de codes 45a56, 45a57, 45a53 en 45a55 (jeugdzorg en LVB) 
 
Naast Ine van de Ven, Ingrid van Hoof willen Veronique Zeeman, Jesse van Gorcom en Niels 
van der Laak hierover meedenken.  
Brigitte Stuurstraat ondersteunt het punt wat Veronique Zeeman aangeeft, dat het niet 
terecht is om je te moeten inschrijven op begeleiding, terwijl je geen aanbod hebt.   
   

6. Volgend overleg: voor de zomervakantie. Vraag: is er een voorkeur dag/tijd?   
Aangegeven wordt dat maandagochtend een prettige tijd is voor overleg.  
   

7. Rondvraag en sluiting   
Veronique Zeeman geeft aan dat de regio Eindhoven bezig is met een tweetal aparte 
producten, nl echtscheidingshulpverlening en KUK (Kinderen Uit de Knel). Gaat de regio 
hierop mee liften?  
Onlangs is er een nieuwe programma manager gestart in Eindhoven. Merel Guijt zal de 
informatie over deze twee producten opvragen.  
 
 
 
 
  

 
 


