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  Datum: 3 juni 2021 
Onderwerp  Tijd: 13:00u – 15:00u 

Notulen Fysieke Overlegtafel Wmo begeleiding Helmond & 
Peelgemeenten 

Notulist: Cathelijn Baartse-v. 
Tongeren 

Locatie: Microsoft Teams 

 

Aanwezig: 
Mw. M. v.d. Meer (SWZ Zorg), mw. C. v.d. Laar (SMO), mw. C. Engels (Savant), mw. E. 
Walraven (SZZ), mw. M. v. Nunen (gemeente Helmond), mw. K. v. Kollenburg (ORO), mw. 
L. v. Rees (Impegno), dhr. V. Neijts (GGZ Oost Brabant), dhr. J. Kerkhofs (Buro Maks), mw. 
E. v. Merlo (Peelgemeenten), dhr. D. v. Sambeek (Zorg coöperatie tot uw dienst), mw. L. 
Kuijpers (Zorgboog), dhr. G. Christiaanse (Peelgemeenten), mw. C. Baartse-v. Tongeren 
(Bizob).  
 

Afwezig: LEV Groep, ONIS, WMO raad, Zorgkantoor.  

 
Opening (1) / Toelichting vanuit Helmond op doorontwikkeling  
 
Opening (1) 
Dhr. G. Christiaanse opent de vergadering. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
 
Toelichting vanuit Helmond op doorontwikkeling 
Mw. Riddering houdt zich vanuit haar rol als Projectleider bezig met de ontvlechting van de doorontwikkeling 
Toegangsteams. Ze geeft middels een PowerPoint presentatie een toelichting op deze doorontwikkeling. Bij dit 
onderwerp zijn ook vertegenwoordigers van aanbieders als gast aangesloten die geen onderdeel uitmaken van de 
FOT. 
 
Bijlagen als toelichting op dit onderdeel: 
 

RIB 064 Openbare 

aanbesteding Sociale Teams.pdf
      

210603PresentatieF

OTWMO.pdf
 

 
Opening (2) / Mededelingen / Notulen FOT 4 maart 2021 
 
Opening (2) 
De leden van de FOT stellen zich voor gezien enkele nieuwe deelnemers.  
 
  Mededelingen 
Mw. Kuijpers vertelt dat ze in Gemert in samenwerking met ORO bezig zijn met de opzet van een 
activiteitencentrum. Ze hopen in het najaar te kunnen starten. 
 
Mw. Walraven geeft aan dat een aantal zorgboerderijen van SZZ deelnemen aan het onderzoek ‘Find My Apps’ van 
UMC Amsterdam.  
 
Bijgaand informatie hierover:        

 

Factsheet 

FindMyApps 2020 Def.pdf
 

 
Notulen FOT 4 maart 2021 
 
Er vindt na opmerking van mw. v. Nunen een tekstuele toevoeging geplaatst bij punt 6 – Ander aanbod gericht op 
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beweging – pagina 3:  
 
Mw. van Nunen vraagt of er tijdens de begeleiding wordt gestimuleerd naar (meer) beweging om zo bij te dragen aan de 
weerstand. Uit onderzoek komt naar voren dat dit positief zou kunnen bijdragen aan de gezondheid en vermindering van 
de effecten van corona. Mw. Kuijpers geeft aan dat binnen de Zorgboog beweging reeds een vast onderdeel binnen de 
ondersteuning betreft. Het gaat hierbij om een vast programma begeleid door een beweegagoog. Mw. Kollenburg geeft 
aan dat het voor wat betreft ORO bij de ambulante zorg sterk afhankelijk is van de cliëntvraag. Bij wonen heeft het volop 
de aandacht en dit is vergroot ten aanzien van corona. Mw. Walraven geeft aan dat SZZ zich hier ook op inzet. Er is 
bijvoorbeeld een beweegtuin opgezet door fysiotherapeuten. Er wordt ook ondersteuning gegeven door beweegexperts. 
Verder zijn er voor de cliënten thuis digitale beweegprogramma’s aangeboden. Er wordt door de gemeente ook op 
geïnvesteerd. Mw. Klijn geeft aan dat Buro Maks enkel ambulant werkt en merkt op dat de zorg zich dan richt op de 
ondersteuningsvraag. Het stimuleren van beweging is afhankelijk van de doelgroep en moet ook niet te betuttelend zijn. 
Mw. Dreesen geeft aan dat beweging en begeleiding nu gecombineerd worden bij SMO. 
 
De notulen worden vastgesteld. 
 

2a. Voortgang voorstel collectieve uren in wooninitiatieven 
 
Mw. v. Merlo geeft aan bezig te zijn met de inrichting collectieve uren reguliere wooninitiatieven met een reguliere 
indicatie. Hier is vooralsnog geen apart product voor en wordt nu met een regulier product 4-8 uur geïndiceerd. Er 
wordt nu een apart product ‘Collectieve woonzorg’ voor ontwikkelt. Eind deze maand komt er in Negometrix een 
voorstel, waarop gereageerd kan worden m.b.t. het nieuwe productvoorstel. 
 
Bespreken trends aan de hand van cijfers m.b.t. Wmo begeleiding in de gemeentelijke monitor sociaal domein 
(waar staat je gemeente) 
 
Mw. v. Nunen legt uit dat gemeenten een paar jaar geleden samen zijn gaan werken met Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN). Zij richten zich momenteel zoveel mogelijk op de huidige data. Mw. v. Nunen wil inzichtelijk krijgen 
wat er nu precies nodig is / aan de hand is. Hierbij wil ze aan de hand van een PowerPoint presentatie iedereen 
meenemen in de ontwikkelingen.  
 
Bijlage als toelichting op dit onderdeel: 
 

cijfers begeleiding 

voor notulen.pdf
 

 
Wlz 
 
Mw. Kuijpers geeft aan dat de eigen bijdrage cliënten ervan weerhoudt om de overstap naar de Wlz te maken.  
 
Mw. v. Walraven herkent wat mw. Kuijpers hierover aangeeft. Aanvulling hierop is dat het Wlz-aanbod in bepaalde 
regio’s beperkt is. Daarnaast geeft ze aan dat de zorgtoename een lastig kantelpunt is.  
 
Mw. v.d. Meer vertelt dat er vijf of zes cliënten zijn die over kunnen naar de Wlz, waarbij 1 cliënt aangeeft de eigen 
bijdrage hoog te vinden.  
Mw. v.d. Laar geeft aan dat bij hen niet veel cliënten struikelen over de hoogte van de Wlz eigen bijdrage. 
Momenteel zijn ze aan het bekijken of er cliënten met een hogere indicatie over kunnen naar de Wlz (VPT). Ze zijn 
druk bezig om daar goed naar te kijken. 
 
Dhr. Neijts geeft aan dat 50-80% van de cliënten over kunnen naar de Wlz. Ze zijn pas net hiermee gestart, maar tot 
nu toe loopt dit prima.  
 
Mw. v. Kollenburg vertelt ook tegen de hoogte van de eigen bijdrage aan te lopen. Daarnaast dat er bij cliënten geen 
verandering in woonvraag is.  
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Mw. v. Nunen merkt op of onafhankelijke cliëntondersteuning hier wellicht iets in kan doen en om hier eventueel 
samen in op te trekken. 
 
Dhr. Kerkhofs geeft aan dat veel cliënten die instromen in arbeidsmatige trajecten overgang Wmo-Wlz / 18-/18+ en 
dit soms zoeken is. 
 
Mw. v. Rees geeft aan op dit moment alleen Wmo zorg te leveren, maar dat ze bewust wel Wlz zorg aan gaan bieden 
per 1-1-2022 i.v.m. continuïteit van goede zorg. 
 
Mw. Engels vertelt dat het cliëntprofiel leidend is, maar dat je dit heel goed moet bespreken. 
 
Vergrijzing 
 
Mw. Kuijpers geeft aan dat dit grote aandacht heeft en bezig te zijn met de ‘Schijf van Vijf’. Daarnaast om meer zorg 
in te zetten met dezelfde mensen.  
 
Mw. Engels vertelt er ook veel mee bezig te zijn. O.a. dat ze zorgtechnologie hoog in het vaandel hebben staan.  
 
Dhr. Kerkhofs geeft aan bezig te zijn met de inzet van stage/leerwerkplekken om instroom te bewerkstelligen. 
Tevens het omzetten van social return naar zij-instromers.  
 
Dhr. v. Sambeek geeft aan dat ze ook samenwerking met Savant zoeken. Daarnaast om de gemeenschapskracht te 
versterken. Er is niet alleen een samenwerking met Savant, maar er is een overeenkomst. 
 
Mw. v. Walraven vertelt te kijken naar oplossingen binnen de gemeenschap/mantelzorgers om bv. verpleging te 
ontlasten. 
 
Dhr. Christiaanse merkt op om zoveel mogelijk in het voorliggend veld op te lossen en elkaar proberen te vinden. Tot 
slot volgt een vervolg op de cijfers in de volgende FOT.  
 
Steunmaatregelen 2021 (dhr. D. v. Sambeek) 
 
Regeling  tegemoetkoming meerkosten   is ook voor 2021 van toepassing. Dhr. V. Sambeek vraagt zich af of hier al 
met wethouders over gesproken is hoe gebruik te maken van de regeling?  Dhr. Christiaanse geeft aan dat 
rijkscompensatie hierbij van belang is en hier nog niet met bestuurders over is gesproken.  Meer duidelijkheid 
hierover volgt pas in december.  Dhr. Christiaanse adviseert tot die tijd om de kosten goed bij te houden en contact 
op te nemen bij knelpunten.  
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Rondvraag en afsluiting 
 

Aanvullingen m.b.t. actualisatie op de deelnemerslijst, welke reeds zijn aangepast.  
Dhr. Christiaanse sluit de vergadering. De volgende FOT staat gepland    voor donderdag 9 september 2021 van 13.00 
tot 15.00 uur. 


