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 Datum: 18 juni 2015 

Onderwerp Tijd: 13:00-16:00 

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. L. 

Kuijpers (de Zorgboog), mw. N. Sabir (Savant), mw. J. van Schijndel (WMO 

raad), B. Oosterbaan (Impegno), mw. I. van Goch (Onis), dhr. H. Dittner 

(Wmo raad), dhr. P. Kusters (coop. Zorgboeren Zuid), mw. Y. van Walraven 

(Peel6.1), mw. M. Peijnenburg.nl (gem. Someren), 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. L. Middelhof (MEE) mkg, dhr. D. van Sambeek 

(Co.ver. Tot uw dienst) mkg, dhr. W. van Hest (Wmo raad) mkg, dhr. P. 

Kuijs (Vierbinden) zkg. dhr. H. van Gemert (SWZ), dhr. H. Schreurs (GGZ 

OB), dhr. P van Velthoven (Zorgkantoor) 

 

 

1. Opening en mededelingen 

- Mw. Teeuwen komt terug op evaluatie cijfers. Afspraak wordt gemaakt met Huib 

Westdijk (KPMG). Samen met hem wordt een plan van aanpak gemaakt voor de 

evaluatie van de categorie-indeling en tarieven, daar wordt de werkgroep daarna 

ook bij betrokken. U wordt over het tijdspad geïnformeerd. 

- Mw. Teeuwen; We krijgen signalen dat aanbieders bij begeleiding groep kijken 

naar het tarief dat ze krijgen en hoeveel uur zorg ze daar voor hun eigen (hogere) 

tarief van kunnen leveren. Er wordt niet gekeken naar het resultaat dat ze er mee 

moeten bereiken. Dat is niet de bedoeling. Binnen iedere categorie is er een 

bandbreedte van het aantal uren, maar dat moet wel voldoende zijn om het 

resultaat te bereiken. Lukt het niet het benodigde aantal uren te leveren, dan 

moet een aanbieder geen aanbod doen in die categorie! Aanbieders aan de FOT 

zijn het hiermee eens. Het zou kunnen zijn dat het personeel van de aanbieders 

hiervan niet op de hoogte zijn. Mw. Teeuwen geeft aan dat de WMO-consulent 

altijd aangeeft wat de bedoeling is en dat wordt aangenomen dat dit binnen de 

eigen organisatie aan het personeel wordt teruggekoppeld. De zorgaanbieders 

waarvan wij deze signalen hebben ontvangen worden 1 op 1 benaderd.  

- Klanttevredenheidsonderzoek 2014. Input van partners over 2014 is wenselijk. 

ORO en SMO zeggen toe deze toe te sturen. Graag toesturen naar mw Teeuwen. 

- Overleg augustus vervalt. 

- Het oude mailadres van de Zorgpoort geeft geen foutmelding. Dit wordt opgepakt.  

- Er zijn wel realisatiecijfers beschikbaar voor een eerste inzicht in aantallen 

indicaties per onderdeel, maar nog niet volledig. Dit wordt vervolgd. 

- Melding ORO; Vanuit de eigen organisatie een mail ontvangen dat er problemen 

zijn rondom het doorgeven van de verleende zorg aan het CAK. ORO kan niet 

werken met de gemaakte afspraken. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat de 

klanten geen factuur krijgen. Dit is niet wenselijk. Het signaal is opgepakt binnen 

de werkgroep informatie en gegevensuitwisseling. Van andere aanbieders is er 

nog geen signaal ontvangen. Toelichting mw. Teeuwen; vanuit de werkgroep 

informatie en gegevensuitwisseling is een voorstel gemaakt voor de te hanteren 

werkwijze. Deze is goedgekeurd aan de FOT en in december d.m.v. de 
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nieuwsbrief verspreid onder alle aanbieders. De nummers zouden bij CAK niet 

herkenbaar zijn (volgens ORO). Mw. Teeuwen; dit wordt op dit moment goed 

uitgezocht! De vraag is of dit een algemeen probleem is, of alleen van specifieke 

aanbieders en waardoor dit wordt veroorzaakt. Impegno waarschuwt voor de 

gevolgen van late facturatie door CAK aan cliënten.  

- Mw. Teeuwen geeft aan dat alle signalen serieus worden genomen en worden 

onderzocht.  

 

 

2. Notulen d.d. 21 mei 2015 

ORO:  

- initiatief ORO heet “Lindenstraat” 

- planbaar; “overwegend” niet of wel planbaar. Signaal van ORO was bedoeld in het 

kader van 24-uurs bereikbaarheid. We moeten ons dat realiseren. Bij de evaluatie 

van de nieuwe categorieën en tarieven dient dit signaal te worden meegenomen.  

Savant: 

- De toegezegde memo over het hanteren van overgangstarieven wordt gemist. 

Mw. Van der Donk; De memo zou worden opgenomen in de nieuwsbrief. Deze is 

vertraagd. Inmiddels  staat het inkoopboek op de website waarin alle 

onderwerpen, ook deze, staan beschreven. Suggesties met betrekking tot het 

inkoopboek mailen naar Mw. Van der Donk. 

- Stand van zaken Guido? Nog under construction!  

SMO;  

- Heeft een verzoek tot invullen van een sociale kaart gekregen. Hoe verhoudt zich 

dit tot Guido? Mw. van Schijndel; dat heeft te maken met het minimabeleid. Mw. 

Teeuwen; als Guido eenmaal goed werkt, kunnen we mogelijk alles integreren. 

 

Met bovenstaande toevoegingen wordt het verslag goedgekeurd. 

 

 

3. Zelfredzaamheidsmatrix 

 

Is al een keer besproken. Geconsteerd is dat het zeker waarde heeft, maar niet voor 

alles en iedereen bruikbaar is. Het wordt ook nog landelijk doorontwikkeld. Het is 

een ondersteunend middel om de situatie van de cliënt breed in kaart te brengen en 

om dezelfde taal te spreken.  

De vragen; moet het méér worden dan dit? Willen we wel of niet verder stappen zetten 

in uniformiteit van instrumenten?  

 

Savant; Savant gaat waarschijnlijk mee in het instrument van de brancheorganisatie: 

“Omaha”. Kiest dus niet voor nog een ander instrument. Savant werkt met “Nanda-

Nic-Noc”. Dit wordt “Omaha” ook vanuit de andere zorgtaken. Dit is uitgebreider dan 

de ZRM en daarnaast ook specifieker gericht op verzorging en verpleging.  

 

Impegno; prettig is dat de ZRM aan medewerkers en begeleiding meer houvast geeft. 

Wordt gedurende het traject een aantal keer, periodiek gebruikt om zelfredzaamheid 

en voortgang te toetsen. Ook voor verantwoording naar gemeenten, sturing op 

beleid, praatstuk naar clienten.  

 

SMO; Voordeel is dat het niet doelgroepengericht is, integraal. Bij intake, voorbereiding 

voor de beschikking, zou dan een gemeenschappelijke taal met de gemeente het 

voordeel zijn. Het is dan een nul-meting. Mw. Van der Wielen wil graag weten of het 

binnen SMO voor elke doelgroep werkt en of de communicatie met de gemeente ook 

zonder ZRM zou kunnen. Dhr. Feuerriegel geeft aan dat er met de ZRM een 

gemeenschappelijke taal is. Op de vraag of ZRM wordt overgedragen/meegegeven 

aan andere aanbieder wordt positief geantwoord.  
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Vraag mw. Peijnenburg; wordt de ZRM samen met de client ingevuld? Impegno 

antwoordt bevestigend. 

 

ORO; Hebben meegewerkt aan de eerdere pilot. Resultaat van de pilot is dat de 

vragenlijst iets breder zou moeten zijn omdat ontwikkelpotentie niet opgenomen is in 

de ZRM. Zorg ook dat het tijdens het traject wordt gebruikt. Vul het niet alleen met 

de client maar ook met een vertrouwenspersoon van de client erbij. De invuller moet 

wel scholing hebben gehad om de ZRM goed opgeleid in te kunnen invullen. Mw. Van 

der Wielen vraagt of ORO ook andere instrumenten gebruikt. ORO gebruikt nu 

“levensgebieden Chaloc” maar deze is uitgebreider. Voor lichte clienten zou de ZRM 

goed werken. 

 

Buro Maks werkt met ZRM bij volwassen clienten. Werkt goed in de communicatie met de 

vele gemeenten waarmee Maks werkt. Het systeem wordt in de toekomst (na 

aanpassing) ook voor de jeugd gebruikt. Voor gezinnen is het veel moeilijker 

bruikbaar. 

 

Mw. Y. Walraven; instrument is niet “claimgericht” maar “aanvullend”. In eerste instantie 

was ze terughoudend in het gebruik naar clienten. Naarmate het gebruik is er veel 

meer enthousiasme, het leidt tot een brede blik. Bij huisbezoek wordt vaker 

geconstateerd dat de ZRM al samen met de begeleidier is ingevuld. Waakzaam voor 

het feit dat het geen volledig beeld is en een momentopname, maar het is een fijn 

praatpapier, het stelt mensen gerust. Het beoordelen moet secuur gebeuren. 

Wellicht is bijscholing noodzakelijk. Mw. Van der Wielen; dit sluit aan bij vorig 

overleg waarin mw. Bankers de ervaringen van de consulenten verwoordde.  

 

Onis; Heeft in de pilot meegedaan. Het voordeel was dat het tot eenduidigheid van taal 

leidt. Aandachtspunt is dat vanuit verschillende ingangshoeken een andere score kan 

worden gegeven. Mw Peijnenburg; scholing blijkt heel belangrijk. De individuele 

beleving en interpretatie van de invuller moet zoveel mogelijk uitgesloten worden.  

 

Zorgboog; Werken niet met ZRM, maar hebben wel meegedaan aan de pilot. Clienten 

met dementie kwamen er niet goed uit. Gaan daarom niet met ZRM verder, maar 

met “Omaha”, aansluitend aan de branche. 

 

Atlant; Hebben training gevolgd, om dezelfde taal te spreken en dezelfde systematiek en 

maatstaven te gebruiken. Werkt positief van alle kanten. 

 

LEV; Geindiceerde zorg en voorliggend veld moeten op elkaar aansluiten. In die zin zou 

één taal goed zijn. Verschil is dat gekeken wordt naar de client, maar bij LEV naar de 

client in zijn omgeving. Reacties: ook anderen kijken naar de client in zijn omgeving. 

Mw. Aerts; prima, maar zo staat het niet beschreven. Als je er dan mee gaat werken 

moet de uitleg eenduidig zijn. Aandacht voor de instructie. 

 

Waarom is door Savant en Zorgboog voor  “Omaha” gekozen? Dit sluit het meest aan bij 

de vraag van het zorgkantoor: erkend classificatiesyteem is vereist. Landelijke 

branchevereniging VVT-organsiaties heeft dit voorgesteld en het is ingebouwd in een 

digitaal clientsysteem. 

 

 Vraag van mw van der Wielen; moeten wij met één systeem werken? Wat gebeurt er als 

we het niet doen? 

Voorstel Impegno; dwing ons aub niet om met bepaalde systemen te werken. 
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Mw. Van der Wielen; we hebben eerder gesproken over uniforme formats voor een 

persoonlijk plan. Het dringende verzoek was dat we geen –of zo min mogelijk- 

verplichte uniforme formats opleggen, omdat aanbieders met vele partijen te maken 

hebben, die elk eigen formats hanteren (verschillende regio’s, ZVW, WLZ). De 

conclusie was dat we geen verplicht format opleggen binnen Peel 6.1., mits er wordt 

aangeleverd wat we nodig hebben. De ZRM als verplicht instrument opleggen zou in 

tegenspraak zijn met de eerdere uitspraak. Wel uitgesproken moet worden, 

waarvoor werkt hij wel?, waarvoor niet?  

 

SMO; vindt het een gemiste kans als de gemeente het niet verplicht oplegt. Dit zorgt 

voor uniformiteit in taal en beoordeling. Kan ook gebruikt als monitoring van 

resultaten. Mw. Van der Wielen: de gemeente gebruikt het nu als hulpmiddel om de 

klant in beeld, het is nooit bedoeld geweest als instrument voor indicatie of 

resultaatfinanciering. Dat is een andere discussie. 

 

Mw. Peijnenburg stelt voor om dit onderwerp op termijn weer te agenderen, het is nu 

nog te vroeg om al definitieve conclusies te trekken. 

 

ORO; het ligt aan de bril waardoor je kijkt: voor de doelgroep waarvoor de ZRM is 

gemaakt past het perfect. Het is een illusie dat 1 systeem voor iedereen en alles kan 

werken. Gezamenlijke taal ontwikkelen over clienten WMO zou wel fijn zijn. 

 

Mw. Van der Wielen vat samen: het instrument is van waarde voor de doelgroepen 

waarvoor het goed werkt. Het instrument is ook nog landelijk in ontwikkeling. Als het 

ons helpt om goed met elkaar (aanbieders en gemeente) te communiceren dan 

moeten we het zeker gebruiken. Maar ook andere instrumenten kunnen dat 

realiseren. Er wordt geen verplichting opgelegd om met de ZRM te werken. Het 

komend jaar gaan we gebruiken om te kijken wat we tegenkomen in het contact met 

elkaar. In de keten èn met de consulenten. Dan zal ook de waarde blijken in het 

monitoren en benoemen van resultaten. Begin volgend jaar kunnen we opnieuw de 

discussie voeren; wat levert het op? Waar lopen we tegen aan? Kan het nog beter 

bruikbaar worden? Mw. Van der Donk voegt toe dat we dan ook meer zicht hebben 

over de mogelijke vormen van financiering.  

 

Conclusie aan de tafel; Instrumenten kunnen naar eigen invulling worden gebruikt, we 

houden de ervaringen bij en komen er volgend jaar op terug.. 

 

4. Rondje ervaringen tot nu toe 

Coop. Zorgboeren Zuid; categorie-indeling cliënten gaan terug, en vervoer is niet 

passend (aantal uur past niet bij aantal keer vervoer). Wijze van zorgtoewijzing is divers. 

Consulenten stellen op verschillende wijze indicaties. 

Ongerust over verantwoordingsverklaringen en bijbehorende protocollen in diverse 

regio’s. Presentatie accountants en controllers met VNG om eenduidig 

accountantsprotocol. Voorstel dit protocol af te wachten en dat te gebruiken voor 2015. 

 

Atlant; Cliënten hebben vooraf andere zorg. Er is dus geen vergelijk met eerder jaren. 

Contact met de gemeente is goed, we komen er samen uit. 

 

Zorgboog; Er wordt heel smalletjes geïndiceerd met name bij herindicatie. Cliënten willen 

ook echt aanspraak maken op maximale tijdsduur. Financieel wordt het daarmee zwaar. 

Aantal uren zou toch niet in de beschikking staan zegt ORO. Staat volgens Zorgboog wel 

letterlijk in de beschikking! Reactie Mw M. van der Donk: dat zou niet moeten kunnen. 

Graag doorgeven indien dat het geval is zodat we het intern kunnen aanpakken. 

Op de stapel liggende casussen kunnen niet besproken worden omdat er nog geen 

consulent aan gekoppeld is. Noot; zorg wordt tussentijds wel doorgeleverd. Mw M. van 

der Donk; bij nieuwe cliënten is geen achterstand. Continuïteit van de zorg staat voorop.  
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Zorgboog; “Bezwaar” over niet passende indicatie blijft lang liggen. Daling van 25-30% 

van het klantenbestand.  

Mw. van der Donk: het is een vreemde situatie als de klant tevreden is over de indicatie, 

maar de zorgaanbieder niet. De zorgaanbieder kan ook geen bezwaar maken. Wel 

kunnen signalen over niet passende indicaties besproken worden met de consulent. Als 

men er echt niet uitkomt met de teammanager, zoals eerder aangegeven. In dit geval 

contact zoeken met mw. S. Vullers en mw. van der Donk heen cc sturen.  

 

Mw. Van Schijndel; het is momenteel rustig. 

 

Onis, LEV; geen bijzondere signalen. 

 

Dhr. Dittner; Er zijn berichten dat er lager/minder wordt geïndiceerd. Niet duidelijk wat 

hiervan klopt. Soms zijn het beelden, in een andere provincie was er niets veranderd aan 

de levering van de huishoudelijke ondersteuning en daar kwamen toch heel veel 

bezwaren binnen. Daarom van belang om altijd te checken hoe het precies zit. 

 

ORO; Dagbesteding wordt onder de loupe genomen. We moeten blijven kijken naar het 

belang van de cliënt. We moeten kijken naar de ontwikkeling. 

 

Savant; Er wordt heel smalletjes geïndiceerd met name bij herindicatie. Dagbesteding 

voor dementerenden heeft mede als doel de mantelzorger te ontlasten. Dit lijkt niet altijd 

te worden gezien, met als gevolg dat door herindicatie een groter beroep wordt gedaan 

op de mantelzorger. De rode draad van -in de ogen van Savant- niet passende indicatie 

zal met mw Vullers en cc mw van der Donk concreet worden gecommuniceerd. 

 

 

5. Stand van zaken werkgroepen 

Beschermd Wonen;  

Onderzoek is gestart inzake wooninitiatieven beschermd wonen. Meicirculaire is nu 

bekend, landelijke cijfers staan nog steeds ter discussie. 

 

Crisisdienst;  

Er is een bijeenkomst in Eindhoven geweest waar vraag centraal stond om te gaan 

werken met één toegang voor alle doelgroepen en alle leeftijden. 

Eén telefoonnummer is niet persé de oplossing, achter de telefoon moet je het goed 

inregelen.  

Conclusie eerst problemen inventariseren.  

Savant; probleem zit met name bij de huisartsen die per direct een oplossing willen. Er 

wordt samen met de Zorgboog een goed protocol opgesteld. 

 

Vervoer;  

Onderzoek naar indicatiestellingen met vervoer, en onderzoek vervoerstromen. Voor dat 

laatste volgt een uitvraag naar de aanbieders. 

 

Social Return; 

De uitvraag voor een foto/nulmeting is gedaan. Naar aanleiding van analyse van de 

resultaten zal de werkgroep terugkoppelen. 

 

 

6. Wat verder ter tafel komt /rondvraag/afsluiting 

Savant; declaratiestromen. Alle producten voor iwmo. HO maakt terugtrekkende 

beweging, dat geeft problemen. Mw. van der Donk; graag mail naar dhr. Chris Jacobs en 

mw. Rutten. 

ORO; vergadering op Lindenstraat in Asten, kunnen we dat plannen voor de bijeenkomst 

van september? Wat de aanwezigen betreft wel. 
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De voorzitter sluit de vergadering. 

Volgend overleg: Boscotondo op 16 juli van 13.00 - 17.00 uur. In augustus is er 

geen overleg. 

 

Volgend overleg zijn verhinderd: dhr. Schreurs (GGZ OB), mw. van der Wielen (Peel6.1) 

en  mw. van Goch (Onis). 


