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Notulen Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen Peelgemeenten/Helmond 
Datum en tijd: 30 oktober 2017 van 9.00 uur tot 11.00 uur 

Locatie: ’t Cour (ruimte 4.0.03), Gemeente Helmond 

 
Aanwezig:  Anja Korsten (ORO), Bart Hendriks (SMO), Brigitte Stuurstraat (RAC), Juliette van Schijndel 

(GOH), Erik van de Nieuwenhuis (Cliëntenraad SMO), Ruud van Dillen en Maria Metze 

(Leger des Heils), Trudy van der Wielen (Peelgemeenten), Mary Peijnenburg en Wido 

Bijlmakers (gemeente Helmond) 

 

Afwezig m.k.: Dora van Vlerken (Savant Zorg), Hielke van Elburg (Bizob), Jos Bouwmans (ASTA), Wim 

Welbers (GGZ Oost Brabant) 

 

1. Opening en welkom 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld.  

3. Mededelingen 
Dora van Vlerken en Wim Welbers hebben zich afgemeld. 

a) Uitbreiding deelnemers FOT 

Er is gekeken naar de deelnemers van de FOT, conform afspraak. Daarom is nieuw aan tafel 

het Leger de Heils. Aanwezig zijn Maria Metze en Ruud van Dillen. Zij stellen zichzelf even 

kort voor.  

Naar verwachting zal er nog een aanbieder uitgenodigd worden die zich meer richt op 

jongvolwassenen met psychische problemen. 

b) Stand van zaken verdeelmodel BW-MO-BG 

Het verdeelmodel BW-MO-BG moet ervoor zorgen dat de historische verdeling van de 

middelen Beschermd Wonen ook objectief kan worden gemaakt en dat dit verdeeld kan 

worden over alle gemeenten in plaats van alleen naar de centrumgemeenten. De planning 

was dat er in december 2017 duidelijkheid zou komen over de nieuwe verdeelsystematiek. 

Er zijn nu een aantal discussiepunten die zich o.a. richten op de instroom vanuit de Wlz, de 

uitstroom naar de Wlz, de instroom vanuit de forensische zorg en Jeugdzorg. De invloed 

hiervan lijkt niet helemaal goed verwerkt te kunnen worden in het model. Begin december is 

er een landelijk overleg (VNG/Rijk) waarbij duidelijk wordt of de oorspronkelijke planning 

gehaald zal worden. Voor de aanbieders verandert er op korte termijn weinig, omdat er 

vooralsnog vastgehouden wordt aan het centrumgemeenten-construct. 

c) Decentralisatieplan BW-MO naar regiogemeenten wordt plan van aanpak 

Het Rijk heeft de gemeenten gevraagd samen een decentralisatie-plan te schrijven voor 

Beschermd Wonen en de Maatschappelijke opvang. Aangezien de financiële kaders nog 

ontbreken, is er afgesproken met de Peel dat dit plan een plan van een aanpak wordt. 
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4. Notulen FOT 13 juni 2017  
Op de actielijst staat het onderwerp ‘Onderzoek NHC/NIC’. Dit kost wat meer tijd. Uitgezocht 

wordt nu wat precies de verplichtingen zijn van de gemeente. Wat verwacht het Rijk 

precies? Pas als dit concreet wordt, kan er gekeken worden wat dit betekent voor de 

afspraken hierover. Tot nader bericht worden de afspraken hierover dus gehandhaafd. 

Mogelijk volgen in de komende periode wel wat vragen over de huidige inzet van de 

NHC/NIC-middelen richting aanbieders. 

In de notulen staan een aantal namen verkeerd. Het ‘GOS’ moet het GOH zijn, en het is Erik 

Nieuwenhuis in plaats van ‘Erk Nieuwenhuizen’. Daarnaast is de schrijfwijze van namen 

inconsequent, soms voor- en achternaam en soms alleen voornaam. In de volgende notulen 

zal hier opgelet worden. 

Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van de opmerkingen over de namen. 

5. Opname in verband met behandeling 
Onderdeel van de ontwikkelagenda is “Opname in verband met behandeling”. Er zijn in het 

verleden signalen geweest dat cliënten niet opgenomen konden worden voor hun 

behandeling – voor met name verslaving – omdat er geen huisvesting kon worden 

gegarandeerd bij de terugkeer naar behandeling. De inzet is om recente ervaringen met 

elkaar te delen om met elkaar te kunnen bepalen of en hoe we met dit onderwerp aan de 

slag kunnen gaan. 

Het RAC geeft aan dat zij sinds kort werken met een nieuwe methode samen met Novadic-

Kentron waarbij gewerkt wordt met een poliklinische behandeling. Op basis van de eerste 

ervaringen lijkt dit goed aan te sluiten met de doelgroep van het RAC. 

De SMO houdt een bed vrij als er sprake is van redelijke/overzienbare termijn (weken). 

Indien dit langer is dan wordt er gekeken of de persoon uitgeschreven kan worden. 

Dit geldt ook voor het Leger des Heils. Zij zien veelal dat er eerst sprake is van behandeling 

en daarna pas behoefte aan Beschermd Wonen (of lichtere vormen van ondersteuning). In 

het geval van detentie wordt een cliënt uitgeschreven. 

Beide organisaties geven aan dat het maar om kleine aantallen gaat. 

ORO ziet parallellen met de Wlz. Het is, o.a. voor dit soort situaties, van belang om onderling 

goed te blijven samenwerken en te blijven communiceren. Dan kun je ook met elkaar praten 

over het vrijhouden van plekken of het geven van garanties. 

Aangezien het om kleine aantallen gaat, is het wellicht het beste dat zich dit organisch oplost 

tussen de betrokken partijen (zorgaanbieders onderling, consulent en evt. zorgverzekeraar). 

Het is wel van belang om snel met elkaar te schakelen als dit speelt. 

Het is onduidelijk of hierover nu contact is met de gemeente. Daarom wordt afgesproken 

dat iedere organisatie navraagt of er in het geval van behandeling sprake is van contact met 

de Wmo-consulent. Iedere organisatie zal dit vóór 15 november laten weten. 
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6. Vergaderfrequentie 2018 
Er wordt afgesproken om in 2018 drie momenten in te plannen: maart, september en 

oktober. De FOT van 5 december 2017 komt te vervallen.  

Gezamenlijk is gesproken over mogelijke thema’s voor 2018: 

 Evaluatie nieuwe product ‘Begeleiding-plus’; 

 Pilots ‘Consultatie en advies expertise GGZ’ en ‘Doorontwikkeling van de 

inloopfunctie van de GGZ’; 

 (zicht op) Kwaliteit; 

 Delen en bespreken van ontwikkelingen op tactisch-strategisch niveau: vanuit 

cliëntperspectief, organisatieperspectief, gemeenteperspectief of landelijk. 

Er zijn nog een aantal thema’s benoemd die niet thuishoren op de FOT Beschermd Wonen: 

 Facturatie en berichtenverkeer zit in separate werkgroep gemeente – 

zorgaanbieders; 

 Wonen in relatie tot afschaling zorg. Hiervoor is een aparte tafel ingericht met 

bestuurders van gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders. 

7. W.v.t.t.k. 
Vanuit het RAC wordt aangegeven dat er vanuit Deurne door de beleidsmedewerker 

gecommuniceerd is dat de toegang tot Begeleiding-plus via Gemeente Deurne gaat. Dit is 

verwarrend, omdat er altijd is gecommuniceerd dat de toegang via Gemeente Helmond 

dient te verlopen. Er zal hierover contact worden gezocht met de betrokken 

beleidsmedewerker van Deurne, om na te vragen waardoor deze miscommunicatie is 

ontstaan. Dit soort signalen graag blijven delen, zodat er direct actie kan worden uitgezet.  

Daarnaast wordt aangegeven dat vanuit Ieder(in) een brief is gestuurd naar de Tweede 

Kamer over het nieuwe regeerakkoord. Mogelijk is het interessant voor de deelnemers van 

het FOT om hier kennis van te nemen. Afgesproken wordt om de brief toe te voegen aan de 

notulen.  

8. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op 5 maart 2018 om 9.00 uur, wederom in ’t Cour 

(4.0.03).  

 

Datum Aktie Wie 

13-6-2017 Overleg plannen inz. NHC en NIC met betrokken 
aanbieders. 

Wido Bijlmakers 

13-6-2017 Voorstel uitbreiding deelnemers FOT. Mary Peijnenburg 

30-10-2017 Vergadering van 5 december 2017 wordt geannuleerd. Mary Peijnenburg 
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Er worden nog 2 extra vergaderingen gepland in 2018. 

30-10-2017 Iedere organisatie gaat na in zijn organisatie of er 

opnames voor behandeling zijn geweest tijdens een 

indicatie BW- of BG-plus, hoe daar mee omgegaan is en of 

daar contact over is geweest met de Wmo-consulent. 

Alle organisaties 

30-10-2017 Er wordt contact opgenomen met de gemeente Deurne 

inzake de miscommunicatie rondom toegang BG-plus. 

Mary Peijnenburg 

 

 


