
  Pagina 1 van 4 

 

 

  

 Datum: 16 juli 2015 

Onderwerp Tijd: 13:00-14:30 

Fysieke Overlegtafel nieuwe taken WMO Notulist: Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: mw. N. Willemstein (Buro Maks), mw. A. Tielemans (Atlant), mw. A. Korsten 

(ORO), Mw. J. Aerts (LEV-groep), mw. D. Rijntjes (de Zorgboog), mw. N. 

Sabir (Savant), mw. J. van Schijndel (WMO raad), B. Oosterbaan (Impegno), 

dhr. H. Dittner (Wmo raad), dhr. P. Kusters (St. Zorgboeren Zuid), dhr. L. 

Middelhof (MEE), mw. D . Hendriks (GGZ OB)dhr. D. van Sambeek (Co.ver. 

Tot uw dienst), dhr. W. van Hest (Wmo raad), dhr. H. van Gemert (SWZ), 

mw. W. Teeuwen-Besseling (Peel6.1), mw. M. van der Donk (Peel6.1), mw. 

C. Vriends ( Bizob) 

Afwezig: mw. I. van Goch (Onis) mkg, mw. T. van der Wielen (Peel6.1) mkg, mw. J. 

Rutten (ONZ), dhr. P. Kuijs (Vierbinden), dhr. P van Velthoven 

(Zorgkantoor), dhr. J. Feuerriegel (SMO) mkg. 

 

1. Opening en mededelingen 

- 20 augustus en 17 september geen overlegtafel 

- Guido gaat op korte termijn online, maar hier wordt richting onze inwoners geen 

ruchtbaarheid aan gegeven. . Aanbieders en vrijwilligers wordt gevraagd om  

aanvullingen te doen. De zomermaanden worden dus benut om de content te 

optimaliseren, vervolgens gaat hij in september met een communicatiecampagne 

“live” voor onze inwoners. 

- Kort verslag van eerste bijeenkomst voorbereidingscommissie WMO 

werkconferentiedoor mw. Rijntjes; Wat willen we overdragen, is het onderwerp 

van eerste overleg geweest? De eendracht, “de bedoeling” breder kunnen dragen 

met bestuurders en hoger management. Deze bijeenkomst vond dus een eerste 

verkenning plaats. De volgende bijeenkomst worden zaken geconcretiseerd. 

   

2. Notulen d.d. 18 juni 2015 

Coöperatie, moet zijn Stichting Zorgboeren Zuid. 

Met bovenstaande toevoegingen wordt het verslag goedgekeurd. 

 

3. Bijeenkomst wmo-conferentie/ Infomarkt voor aanbieders en consulenten 

Mw. Teeuwen legt de vraag voor in welke vorm contacten tussen consulenten en 

aanbieders kunnen worden gelegd. Als voorstel wordt een info-markt met of zonder 

pitchen genoemd. 

 

Savant; Markt voor jeugd was positief ervaren, initiatief wordt omarmd.  

Imgeno; van pitches wordt uit ervaringen niet alles onthouden. Consequenter is dan om 

aan allen gelegenheid te geven met marktkramen. 

Zorgboog; wat willen we bereiken? Is het professionaliseren van de consulenten of  delen 

van kennis met de aanbieders? 

 

Er wordt voorgesteld om elke aanbieder een A4 te laten schrijven om vervolgens 

consulenten vooraf te laten besluiten wie men wil bezoeken (intekenen). 

ORO; wat is de bedoeling; elkaar leren kennen? Wij willen ook graag weten hoe 

consulenten kijken, wat ze willen weten…… kennis delen zou voorop moeten staan. 

Mw. Teeuwen; er zijn ook nieuwe aanbieders die zich willen profileren.  
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Dhr. Middelhof; marktkraampjes-model is prima, maar niet te veel willen regelen. Met 

een centraal punt van algemene informatie. Vrijlaten! 

Mw. Teeuwen; We spreken af dat we een markt gaan organiseren. Vooraf halen we bij de 

aanbieders en de WMO-consulenten op wat ze zouden  willen delen.  

Voorbereidingsteam; vanuit aanbieders dhr. Middelhof, mw. Sabir, mw. Oosterbaan, mw. 

Tielemans. Uitvraag via Bizob wat behoeften zijn bij de aanbieders. Afspraak wordt 

gemaakt door Peel6.1. 

Planning markt; oktober 2015. 

 

4. Rondje ervaringen tot nu toe 

Zorgboog; Herbezinnen zich over voortbestaan dagactiviteiten. Indicaties blijven achter. 

Moeten 60% bezuinigen. 

 

 

Savant;  

- overwegen te stoppen met dagopvang (niet met dagbehandeling) vanwege 

teruglopende instroom.  

Mw. Teeuwen; er zijn signalen dat er ook landelijk minder instroom plaats vindt. Of 

dit ook zo is voor de Peelgemeenten wordt nu dus onderzocht. Tot die tijd weten we 

het gewoon niet. Het in kaart brengen van het aantal aanvragen, toekenningen en 

afwijzingen maakt onderdeel uit van de evaluatie nieuwe categorieën en tarieven,   

- Het overgangsrecht voor jeugdigen met een AWBZ-indicatie is nog steeds niet 

goed ingeregeld. Indicaties staan soms op jeugdige, soms op de ouders. Eerdere 

afspraken zijn dus niet voldoende.. De facturen worden niet geaccepeteerd. Mail 

aan mw. Teeuwen volgt, zij koppelt dit intern terug. 

- Eigen bijdrage is hoog zeggen clienten. 

- Dementie met dagbehandeling, veel verschil in het keukentafelgesprek. Men heeft 

het idee dat het kennisniveau van de WMO-consulenten niet altijd even hoog is. 

Mw. Teeuwen; ook voor andere doelgroepen hebben al kennisdelingssessies 

plaatsgevonden. Is het een idee dit ook voor deze doelgroep te organiseren? Tussen 

casemanagers en consulenten? Savant bespreekt dit. 

 

Dhr. Dittner; controle inzet en producten. Is het waar dat aanbieders de vergoeding 

omrekenen naar uren? 

Mw. Teeuwen; Van een 2-tal aanbieders werd aangegeven dat dit zo leek te zijn. Wij 

hebben dit op casiusniveau besproken en door Bizob zijn de aanbieders aangesproken. 

Het is ook bevestigd door de desbetreffende aanbieders dat ze dit zo niet (meer zullen) 

doen. Als aanbieders het bedrag niet toereikend vinden om er zorg voor te leveren, dan 

moeten ze er voor kiezen om het niet aan te beiden. Het resultaat is uiteindelijk 

bepalend, als met het beoogde aanbod het resultaat niet kan worden behaald, dan is het 

geen passend aanbod. 

Zorgboog; we moeten wel opletten dat het van twee kanten komt. Er schijnen ook 

indicaties met aantal dagdelen te zijn. 

Mw. van der Donk; daarover is gesproken met de consulenten naar aanleiding van het 

vorig overleg. Graag beschikkingen doorsturen 

Impegno; is het waar dat indien meer uren besteed zijn dan in beschikking dat er  dan 

een hogere eigen bijdrage wordt geheven? Niemand herkend dit. 

GGZ OB; clienten weten heel goed wat hun rechten zijn. Indien in een beschikking wordt 

gesproken over uren of dagdelen, dan focussen ze zich op de maximale tijd van de 

beschikking.  

 

Mee;  algemeen signaal dat er erg veel aandacht is voor de tarieven en de vraag blijft 

hoe we om gaan met de transformatie. Hoe kunnen we dit met z’n allen op het netvlies 

houden. 

Na de zomer wordt de rol van cliëntondersteuner aan de keukentafel geevalueerd. 
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Mw. Teeuwen; Eens met de transformatie opdracht. We hebben het heel druk gehad met 

de transitie en de staartjes hier van, maar we moeten door! Dat doen we samen. Een 

werkgroep innovatie kan wellicht meer inhoud geven?  (agenda van september) 

 

GGZ OB: wij vinden een compliment op zijn plaats: Wij hebben een heel open en fijne 

communictaie met de consulenten 

 

Mw. Van Schijndel krijgt veel klachten over de keukentafelgesprekken; Verkeerde 

vragen, niet doorvragen. Mw. Teeuwen vraagt concretisering. Dat volgt. 

 

ORO; Dagbestedingstrend nog niet zichtbaar, maar de doorstroom is bij ORO niet zo 

groot en instroom langzamer. 

In landelijke bijeenkomsten wordt de lump-sum-bedragen gepropagandeerd bij de 

transformatie. Dat moeten we wel meenemen als optie. 

 

SWZ; opvallend beschikkingen worden niet met productcode teruggekoppeld. Mw. 

Teeuwen vraagt om dit terug te leggen in de werkgroep informatie & 

gegevensnuitwisseling. Grote terugloop is nog niet zichtbaar 

 

St. Zorgboeren Zuid; Administratieve afhandeling facturen gaat nog niet goed. Mw. 

Teeuwen; bij structurele problemen even contact openemen. 

 

Impegno; Algemeen positief beeld. Zorg over de mate van instroom. De vraag dient zich 

aan hoe we onszelf zichtbaar moeten maken bij clienten. 

 

5. Stand van zaken werkgroepen 

Beschermd Wonen;  

Buro JB Lorenz heeft enquete uitgezet. Rappel voor invulling daarvan! 

Donderdag 3 september worden bijeenkomsten georganiseerd voor betrokkenen. 

Scheiden van wonen en zorg is een gedeeld aandachtspunt.  

 

Vervoer;  

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

laatste volgt een uitvraag naar de aanbieders. GGZ wil pilot onderzoeken met een 

beperkt aantal klanten, investeren in individuele begeleiding, daarna reizen met OV. Ook 

lokale initiatieven met bijvoorbeeld maatjes vervoer regelen, devices gebruiken, etc. zijn 

besproken. 

Ideeen voor terugdringen vervoerskosten zijn welkom. 

 

Social Return; 

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

resultaten zal de werkgroep terugkoppelen. Eerste berichten zijn positief. Kleine 

werkgroep gaat verder met onderzoek naar o.a een heldere definitie van social return 

(wat valt er wel onder en wat niet) en maatschappelijke verantwoordelijkheid.   

 

Informatie & Gegevensuitsisseling 

De werkgroep is goed bezig. Wordt samengewerkt rondom de verdere benutting van het 

iWmo-systeem.. Mogelijk andere voorzitter die inhoudelijk meer kennis heeft. 

 

Uitvraag vervoerbewegingen; 

Is het voor de aanbieders te doen als de uitvraag op deze manier plaatsvindt? Teveel 

werk of is het te overzien? We willen de aanbieders niet belasten met extra werk.  

Zorgboog; Privacywetgeving is mogelijk een probleem. En de naam van de vervoerder. 

Zorgboog en ORO; als het veel kost of niet kan zullen we het erbij aangeven. 

St. Zorgboeren Zuid; er zijn ook WLZ-cliënten. 

Antwoord; ja we doen ons best. 
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Uitvraag klachteregistratie 

We willen inzicht in de klachten die bij de aanbieders zijn binnengekomen. De uitvraag 

willen we ook doen met zo min mogelijk extra werk voor de aanbieders. Aanbieders zien 

er geen probleem in, wel toevoegen voor welke overeenkosmt de vraag wordt gesteld. 

Dhr. Van Hest heeft een notitie gemaakt naar aanleiding van de overlegtafel jeugdzorg 

over de klachtenregistratie. Hij stuurt deze op naar mw Teeuwen en Bizob. 

 

6. Wat verder ter tafel komt /rondvraag/afsluiting 

ORO; Zijn bij een bijeenkomst van WIJ Eindhoven geweest waar melding werd gedaan 

van een nieuwe korting op de budgetten. Is dat hier ook bekend?  

Mw. Teeuwen; Wij hebben geen enkele informatie over, of signalen van mogelijke extra 

kortingen op bugetten.  Zoals eerder gezegd zijn wij bezig met doorrekening van de 

nieuwe categorieën en tarieven en aantallen. Dat wordt natuurlijk dan weer afgezet 

tegen de beschikbare budgetten. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Nagekomen mededeling; Omdat gebleken is dat niet iedereen, vanwege de 

zomervakantie, in de gelegenheid is om zich voor te bereiden, is besloten om de 

werkgroep categorie-indeling te laten plaatshebben op 17 september. De betrokkenen 

hebben daaromtrent reeds een uitnodiging ontvangen. 

Dit betekent dan ook dat de fysieke overlegtafel van 17 september komt te vervallen. De 

eerstvolgende overlegtafel is dan op 15 oktober. 

We zijn ook dan welkom bij ORO en Atlant in Asten. 

 

Volgend overleg: Lindestraat 28 Asten,  op 15 oktober  van 13.00 - 17.00 uur. 

In augustus en september  is er geen overleg. 

 

 


