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 Datum: 28-11-2019 

Onderwerp Tijd: 13:00u – 15:30u 

Notulen Fysieke Overlegtafel Wmo begeleiding  

Helmond & Peelgemeenten 

Notulist: Hielke van Elburg 

Locatie: Gemeente Deurne,  

Markt 1, Deurne 

 

Aanwezig: Dhr. W. van Hest – Adviesraad sociaal domein Laarbeek, mw. C. van der Vorst – SMO, 
mw. P. Klijn – Buro Maks, dhr. D. van Sambeek – Coöperatieve Vereniging tot uw dienst, 
dhr. W. Welbers – GGZ Oost Brabant, dhr. R. Arts – GGZ Oost Brabant, mw. I. van Goch – 
Onis Welzijn, mw. L. Kuipers – Zorgboog, mw. K. van Kollenburg – ORO, mw. E. Walraven 
– SSZ, mw. M. van Engelenburg – Savant Zorg, mw. J. van Tillaart – MEE Zuidoost Brabant, 
mw. J. van der Kruis – Impegno, mw. E. Merlo – Peelgemeenten, dhr. G. Christiaanse – 
Peelgemeenten, dhr. H. van Elburg – Peelgemeenten (Bizob), dhr. P. Berkers – Helmond 
 

Afwezig: Dhr. H. van Gemert– SWZ, dhr. H. Dittner – WMO Asten, dhr. P. Kuijs – Vierbinden 

 
1. Opening  
Mw. Merlo opent de vergadering. Er wordt een kennismakingsronde gemaakt omdat het onderwerp 
transformatie en het onderwerp inkoop weer binnen één fysieke overlegtafel worden georganiseerd is. 
 
Deel 1 Transformatie 
 
2. Mededelingen 

- Punt 4 van de agenda (dagbesteding) wordt uitgesteld naar een volgende FOT. 
- De data voor de FOT 2020 worden bekend gesteld: 

 
o Donderdag 5 maart 2020 13:00u -15:00u 
o Donderdag 4 juni 2020 13:00u -15:00u 
o Donderdag 3 september 2020 13:00u -15:00u 
o Donderdag 3 december 2020 13:00u -15:00u 

 
- Savant: vanaf 2020 zal Mw. C. Engels aansluiten in plaats van Mw. M. van Engelenburg. 
- Mee Zuidoost Brabant: gevraagd wordt waarom de FOT Transformatie weer is samengevoegd 

met de FOT Inkoop. Mw. Merlo geeft aan dat dit op basis van voortschrijdend inzicht in 
gezamenlijkheid besloten is. De aanbieders merkte dat thema’s en onderwerpen door elkaar 
heen lopen en hierdoor bij gescheiden FOT’s de juiste expertises aan tafel ontbreken. 

 
3. Notulen 

- Coöperatieve Vereniging tot uw dienst meldt dat dhr. P. Kuijs niet meer werkzaam is voor 
Vierbinden. Vierbinden zal worden overgenomen door de LEV-groep. 

- De notulen van 12 september 2019 worden vastgesteld. 
 
4. Vrijwillige inzet 
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GGZ OB geeft aan: 16 okt is er een overleg geweest tussen GGZ OB en Onis Welzijn. Hierin is besproken 
hoe deze organisaties met vrijwilligers te maken hebben en omgaan. GGZ OB heeft de ervaring dat 
cliënten soms naar vrijwilligerswerk doorstromen. Hierbij gaat het soms om cliënten welke begeleid 
moeten worden in relatie tot de problematiek van deze cliënten. Hiervoor kan ondersteuning geboden 
worden. Vrijwilligers zijn welkom bij zowel GGZ OB als bij Onis. GGZ OB geeft aan dat er een beperkte 
instroom van vrijwilligers is.   
 
Onis geeft aan dat het in het huidige gremium niet lukt om tot transformatie te komen. De adviesraad 
sociaal domein Laarbeek geeft aan dat er behoefte is om de FOT niet enkel over inkoop te laten gaan 
maar ook onderwerpen die in het voorliggend veld spelen waardoor aansluiting gevonden kan worden 
en er aan transformatie gewerkt kan worden. Een eerste onderwerp hiervoor was de inzet van 
vrijwilligers. De opbrengst is echter zeer beperkt. Er zou structureel beleid aangaande vrijwilligers 
worden opgezet. Dit blijkt maar moeizaam te gaan en komt niet van de grond. De gemeente heeft een 
verantwoordelijkheid in het toesturen op transformatie. Er wordt door aanbieders aangegeven dat het 
ook vanuit de aanbieders niet goed van de grond komt. Mw. Merlo geeft aan dat het gezamenlijk 
omvat zal moeten worden. Dhr. Berkers geeft aan dat de opbrengst teleurstellend is, er ontstaan 
echter wel initiatieven zoals “de reikende hand” waarbij vrijwilligers op een mooie manier 
samenwerken met de Zorgboog. Deze initiatieven kunnen inspirerend zijn voor andere 
zorgaanbieders. Geconcludeerd wordt dat het doel niet duidelijk is en concreet moet worden 
beschreven. Er is een realistische opdrachtformulering en kaderstelling noodzakelijk. Iedereen heeft 
zich gecommitteerd aan het thema “vrijwillige inzet”, hierop moet worden doorgepakt. Savant en dhr. 
Van Hest proberen een opdracht te formuleren.  
 
5. Presentatie thuisbegeleiding Savant (mw. A. Gijsbers en mw. E. Libbers) 
Thuisbegeleiding draait om zo kort mogelijk doelmatige ondersteuning te plegen. Mensen behouden 
hiermee de eigen regie of leren deze terug te krijgen. Als het doel vanuit de thuisbegeleiding is bereikt 
kan de gezinsondersteuner vervolgens voor verder opvolging en ondersteuning zorgdragen. Savant 
legt in haar dienstverlening nadruk op de vertrouwensband tussen hulpverlener en klant. De toeleiding 
van klanten is divers. Er wordt gebruik gemaakt van de LEV-groep voor een aantal ondersteunende 
zaken zoals de was en strijkdienst. Samenwerking met andere organisaties in het netwerk is van belang 
omdat dit de effectiviteit van ondersteuning versterkt.   
 
6. Ketenzorg dementie 
Namens Savant, Zorgboog, GGZ OB, Elkerliek, LHV: Het programma Ketenzorg dementie komt vanuit 
de zorgverzekeraars en geeft zicht op hoe de keten doorlopen wordt door iemand met dementie. 
Savant geeft aan dat nu er mensen langer thuisblijven wonen het onderwerp dementie een 
belangrijkere rol speelt. Het is wenselijk dat gemeenten zich verbinden aan het programma ketenzorg 
voor dementie en er samenwerkingsafspraken ontstaan waar partijen zich aan committeren. Mw. 
Merlo geeft aan dat zaken ten aanzien van voorliggend veld bij de lokale gemeenten is belegd en niet 
bij de GR Peelgemeenten vanuit haar inkooprol. Het onderwerp zal in het afstemmingsoverleg op 17 
december 2019 geagendeerd worden.  
 
Deel 2 Bedrijfsvoering 
 

1. Mededelingen 
Mw. Merlo geeft aan dat er bij de gemeente is neergelegd dat consulenten soms moeilijk bereikbaar 
zijn. Vanuit Helmond en de 5 individuele peelgemeenten zijn er telefoonnummers beschikbaar waar 
altijd bezetting is en dat altijd bereikbaar is. Het overzicht wordt toegevoegd aan de notulen. 
 

- Helmond: 140492 (optie 2) 
- Peelgemeenten: 
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Asten Sociaal Team Asten (0493) 671 234 

Deurne Zorg in Deurne (0493) 387 387 

Gemert-Bakel Gemeente Gemert-Bakel (0492) 378 500 

Laarbeek Klantcontactcentrum Laarbeek  (0492) 469 700 

Someren  ZO Someren  (0493) 494 888 

 
 

2. Virtuele overlegtafel 
Er zijn geen onderwerpen ter inbreng ontvangen vanuit de virtuele overlegtafel. 
 

3. Voorstel aanpassing procedure besluitvorming 
Dhr. Van Elburg licht het op Negometrix gepubliceerde voorstel toe. Wijzigingen (doorontwikkelingen) 
op de huidige overeenkomst vinden tweeledig plaats; een wijziging wordt geformaliseerd via een 
bericht in de vraag & antwoordmodule in Negometrix. Vervolgens wordt er periodiek een 
administratieve handeling vereist zijnde het doorlopen van een procedure om een addendum aan te 
gaan. Het voorstel richt zich op het afschaffen van de laatstgenoemde administratieve handeling en te 
werken met een nieuwe versie van de overeenkomst welke in Negometrix ter beschikking wordt 
gesteld. Bijkomend voordeel is dat een nieuwe partij tevens een up to date overeenkomst ter 
beschikking gesteld krijgt. 
 
Er wordt door de Zorgboog gevraagd of wijzigingen via Vecozo kunnen verlopen. Dhr. van Elburg geeft 
aan dat de wijziging is gekoppeld aan de aanbesteding en daarom binnen Negometrix geplaatst wordt. 
Negometrix is openbaar toegankelijk, Vecozo richt zich op de individuele organisatie en daarom niet 
geschikt.  
 
De aanwezigen gaan akkoord met het ingebrachte voorstel en het voorstel wordt aangenomen. 
 

4. Bandbreedtes 
Mw. Merlo geeft aan dat er meer informatie nodig is om het onderwerp ten aanzien van bandbreedtes 
goed te onderzoeken. Er wordt een eenduidig formulier opgesteld en aanbieders zal verzocht worden 
dit in te vullen. GGZ OB geeft dat de bandbreedte 0-4 aanleiding was voor verder onderzoek. Er wordt 
verzocht om niet verder te kijken dan deze bandbreedte vanwege de administratieve belasting die een 
uitvraag geeft. Dhr. Christiaanse geeft aan dat er vanuit het lokale veld er wel behoefte is om de 
verdeling over alle bandbreedtes inzichtelijk te krijgen. Mw. Merlo geeft aan de wens mee terug te 
nemen en de gemeente zal hierover een afweging maken. Op de volgende FOT zal vervolgens verder 
gepraat worden over dit onderwerp. 
 

5. Indexering 
Bestuurders van Helmond en de Peelgemeenten hebben besloten met ingang van 1-1-2020 alle WMO-
producten (inclusief vervoer) voor de “overeenkomst WMO 2015 begeleiding” met 2.54% indexeren. 
De OVA-index wordt hiermee gevolgd, dit is het deel waarvoor de gemeente gecompenseerd wordt. 
De Peelgemeenten heeft geen ruimte om met terugwerkende kracht te indexeren per 1-1-2019. Dhr. 
Berkers geeft aan dat het ten aanzien van Beschermd Wonen nog niet duidelijk of deze indexering ook 
wordt toegepast op de NHC/NIC-component. In Negometrix en op de website van Helmond en de 
Peelgemeenten zal de indexering worden gepubliceerd. 
 
Wat verder ter tafel komt 

- Buro Maks vraagt of er netwerkbijeenkomsten tussen toegang en zorgorganisaties 
georganiseerd worden en of hier mogelijkheden toe zijn. Dhr. Berkers onderschrijft de oproep 
en neemt dit mee terug. Mw. Merlo neemt de wens mee naar het afstemmingsoverleg met de 
lokale gemeenten.  

tel:0493494888
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- De Zorgboog verzoekt om te kijken naar alternatieven voor de organisatie van vervoer. Mw. 
Merlo geeft aan dat het tarief van vervoer ook geïndexeerd is. Dit maakt dat het tarief voor 
het organiseren van het vervoer in relatie tot het door Trafficon uitgevoerde onderzoek 
passend is. De gemeente blijft bij de keuze om de verantwoordelijkheid voor het organiseren 
van het vervoer, voor cliënten waarvoor dit noodzakelijk is, bij de gecontracteerde partners te 
laten liggen. Mw. Merlo geeft aan dat aanbieders een voorstel kunnen inbrengen om het 
organiseren van vervoer anders in te richten.  

 
Volgend overleg 
De volgende FOT is op donderdag 5 maart 2020 van 14:30u -16:00u in het gemeentehuis te Deurne.  
  
 
 
 
 


