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 Datum: 21 mei 2015 

Onderwerp Tijd: 13:00-15:00 

Fysieke Overlegtafel nieuwe taken WMO Notulist: Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: mw. M. van Ardenne (Buro Maks) mw. A. Tielemans (Atlant), dhr. J. 

Feuerriegel (SMO), mw. A. Korsten (ORO), Mw. J. Aerts (LEV-groep), mw. 

Hoopman (SWZ), mw. D. Rijntjes (de Zorgboog), mw. N. Sabir (Savant), 

dhr. H. Schreurs (GGZ OB), mw. J. van Schijndel (WMO raad), dhr. D. van 

Sambeek (Co.ver. Tot uw dienst), dhr. L. Middelhof (MEE), mw. I. van Goch 

(Onis), dhr. W. van Hest (Wmo raad),  mw. W. Teeuwen-Besseling (Peel6.1), 

mw. T. van der Wielen (Peel6.1), mw. M. van der Donk (Peel6.1), mw. C. 

Vriends ( Bizob) 

Afwezig: mw. J. Rutten (ONZ), dhr. H. Dittner (Wmo raad) mkg, mw. B. Oosterbaan 

(Impegno) mkg, dhr. M. Valkenburg (coop. Zorgboeren Zuid) zkg, dhr. P. 

Kuijs (Vierbinden) zkg. 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

- Vanwege een misverstand is het Zorgkantoor enige tijd niet aangesloten bij dit 

overleg, dhr. Van Veldhoven heeft laten weten weer te proberen aanwezig te zijn. 

- Mw.van der Donk; Wanneer de datum van indicatie AWBZ is verstreken en er nog 

geen beschikking Wmo is, dan zijn twee situaties mogelijk qua tariefstelling (tarief 

overgangsrecht of tarief nieuwe klant). Er komt een memo waarin dit wordt 

toegelicht. Vanuit Peel 6.1, Zorg en Ondersteuning wordt in ieder geval een 

bericht gestuurd naar de aanbieder in geval van beoogde continuering zorg (in 

afwachting van definitieve besluitvorming Wmo). Opgemerkt wordt door een 

aantal aanbieders dat er casussen zijn waarin die schriftelijke bevestiging uitblijft. 

Afgesproken wordt dat aanbieders over die casussen contact opnemen met mw. 

van der Donk (m.van.der.donk@helmond.nl). 

- Starten voor nieuw tarief, de beschikking volgt later, 

- Twee-stappen; continuering vlgs AWBZ met tarief overgangsrecht, dan WMO met 

nieuw tarief na beschikking. 

- Vraag; Blijven nieuwe indicaties achter? 

Antw; Het landelijk beeld is dat er minder vragen en dus indicaties zijn voor 

dagbesteding. Mw. van der Donk; Er zijn binnen Peel6.1 geen achterstanden 

meer. Status eerste 4 maanden van 2015; ruim 300 ZIN  en 30 PGB 

beschikkingen over begeleiding. (individueel en dagbesteding). Er zijn nu 33 

aanbieders.  

Vraag; is het aantal nog af te handelen/niet afgegeven beschikkingen lager dan 

voorheen? Antw; daar kan vanuit huidige cijfers geen antwoord op gegeven 

worden. <Mieke, correct weergegeven?> 

WMO-raden geven aan te gaan inventariseren welke klachten er zijn op het 

gebied van vraag/indicatie. Deze inventarisatie wordt besproken met Peel6.1 

(mw. van de Maat). 

- ORO geeft opvallende wijziging aan in indicaties planbaar/deels planbaar; 

Planbaar betekent dat niet 24 uur gebeld mag worden. Er worden nu meer 

indicaties planbaar afgegeven. Met veel cliënten binnen ORO is echter wel de 

afspraak dat ze 24 uur mogen bellen. Mw. Teeuwen merkt op dat het gesprek 
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over de inschatting met de Wmo-consulent moet worden gevoerd. Overigens is de 

categorie-indeling gebaseerd op ‘overwegend’ niet of wel planbaar. 

 

 

- SMO; is er al doorkijk naar besteding versus budget? Mw. Teeuwen; dat is nog te 

vroeg. 

Savant; heeft wel behoefte aan signalen over trends; zijn het opstartproblemen? 

Moeten we al maatregelen nemen in de bedrijfsvoering of personeel? Mw. 

Teeuwen geeft aan te gaan kijken op welke wijze er informatie gegeven kan 

worden. 

- Mw. Teeuwen; Volgende keer staat de zelfredzaamheidsmatrix op de agenda. Zijn 

ontvangen stukken nu voldoende ter voorbereiding? Ja. 

- Evaluaties; Er is contact met Huib Westdijk van KPMG. Terugkoppeling volgt.  

- “Sleutels”: Mw. Teeuwen geeft uitleg bij vernieuwde situatie “Urgentie en 

begeleiding”. Zij verzoekt om mee te kijken naar de nieuwe afspraken. Er ontstaat 

een discussie over sleutels in het algemeen, en komen veel vragen op tafel. Mw. 

Teeuwen besluit gezien alle commotie en diverse inzichten om dit buiten de tafel 

te bespreken. Dit zal gebeuren met de aanbieders die ex-sleutelbezitter zijn, dus 

voor wie dit onderwerp relevant is. In een later stadium wordt de informatie 

verstrekt aan alle aanbieders. 

 

-  Mw. T. van der Wielen geeft een update over beschermd wonen (BW).  

Vanaf vandaag wordt onderzoek gestart naar BW in de Peelregio door bureau JB 

Lorenz. Partijen die BW leveren, met name in de vorm van wooninitiatieven, 

worden daarbij betrokken. We verwachten in het derde kwartaal 

beleidsvoorstellen te kunnen voorleggen aan de gemeenten. De voortgang wordt 

gedeeld aan deze overlegtafel.  

Budgetten BW: hierover is nog steeds heel veel discussie. De vraag is of het 

macrobudget voldoende is, of dat er een verdelingsprobleem is tussen de 

gemeenten? Er is nieuw onderzoek gaande, waaronder een reality-check. De 

uitkomsten moeten leiden tot vaststelling van de budgetten voor 2016. Als er 

grote verdelingsproblemen zijn, dan volgt mogelijk ook nog herverdeling over 

2015. Daartegen heeft de Peel al op voorhand bezwaar gemaakt.  

Er speelt ook nog een andere discussie over de totale decentralisatiebudgetten: 

VWS heeft een tekort geconstateerd op de WLZ en wil dit terughalen bij de Wmo. 

De VNG is hier fel op tegen. 

 

- SWZ; Mw. Hoopman zal drie maanden vertegenwoordigd worden door Dhr. van 

Gemert. 

 

- ORO; Geeft aan weer een stapje te hebben gezet in het kader van transformatie.  

In Asten is samen met Atlant de nieuwe locatie “de Droom” geopend. De fysieke 

tafel wordt voor een bezoek uitgenodigd. 

 

- MEE; MEE en het werkbedrijf i.o. hebben een overeenkomst gesloten voor een 

pilot om intensiever samen te werken op het gebied van kansen op de 

arbeidsmarkt.  

 

 

2. “terug naar de bedoeling; eigen regie vanuit eigen kracht” 

  

Henk Schreurs en Wim van Hest hebben een presentatie gegeven. Gerefereerd is naar 

film op youtube van Jan Rotmans en het boek “Verdraaide organisaties” van Wouter ’t 

Hart. 

Kernthema’s: Client centraal stellen! Terug naar de bedoeling; zelfredzaamheid. 

 

Vervolgens is een dialoog ontstaan met de volgende speerpunten; 
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Vertrouwen;  

- In burger 

- In professional 

Veel kleine stapjes,  

- ieder individueel per organisatie, daar komen we collectief verder mee! 

 

MEE vraagt hierbij ook te kijken hoe de positie van de burger/cliënt hierin versterkt kan 

worden. 

 

Er leven veel ideeën over de transformatie. Afgesproken is om door de bril van “de 

bedoeling” blijven/gaan kijken en elkaar scherp houden! De deelnemers van de FOT 

zouden graag hierover bestuurlijk met de wethouders van gedachten wisselen tijdens een 

inspirerende bijeenkomst. Als de wethouders dit ook willen, dan zal er een klein 

voorbereidingsgroepje aan de slag gaan.  

 

Een voorbereidingsgroepje zal hiermee aan de slag gaan, op initiatief van Dhr. Schreurs 

(GGZOB), ORO, SWZ, Zorgboog en Wim van Hest, om dit voor te bereiden. 

 

 

3. Notulen d.d. 16 april 2015 

Juistheid groepsvorming is volgens de Zorgboog niet benoemd. Notulist; staat onder 

discussie welke door SWZ is gestart. 

 

4. Wat verder ter tafel komt /rondvraag/afsluiting 

 

- Dhr. van Sambeeck is volgende keer verhinderd. 

- VNG gaat ORO en SWZ interviewen. De Peel-ervaringen zullen uitgedragen 

worden. 

- Stand van zaken Guido? Wat zijn ervaringen consulenten? Mw. van der Wielen; 

werkzaamheden bij invoering Guid waren aanzienlijk meer dan was ingeschat. We 

vinden dat het niet langer kan wachten. Op woensdag 27 mei vindt overleg tussen 

bouwers, stuurgroep en redactie plaats voor een laatste check om daarna zo snel 

mogelijk de lucht in te kunnen. 

- ZRM komt in juni op de agenda terug. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Volgend overleg: Boscotondo op 18 juni van 13.00 - 17.00 uur. 


