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 Datum: 19 november  2015 

Onderwerp Tijd: 13:00/14:00--15:30 

Fysieke Overlegtafel nieuwe taken WMO Notulist: Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo 

 

Aanwezig: mw. I. van Goch (Onis), mw. A. Korsten (ORO), mw. D. Rijntjes (de 

Zorgboog), mw. N. Sabir (Savant),), mw. K.  Suurmeijer  (Impegno), mw. D. 

Hoopman (SWZ),  dhr. D. van Sambeek (Co.ver. Tot uw dienst), dhr. M. van 

Valkenburg (St. Zorgboeren Zuid), dhr. W. van Hest (Wmo raad), dhr. J. 

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

(Peel6.1), dhr. H. van Elburg en mw. C. Vriends ( Bizob), mw. M. Rutten 

(Peel6.1) gedeeltelijk 

Afwezig: mw. J. van Schijndel (WMO raad) mkg, Mw. J. Aerts (LEV-groep), mkg,  dhr. 

P. Kuijs (Vierbinden), dhr. P van Velthoven (Zorgkantoor), mw. A. Tielemans 

(Atlant) mkg, dhr. H. Dittner (Wmo raad) mkg, dhr. J. Schrover (MEE) mkg. 

mw. N. Willemstein (Buro Maks). 

 

1. Opening en mededelingen 

Mw. Van der Wielen start met rondvraag; voorstel data 2016. Graag laten weten of deze 

akkoord zijn. In december is er een probleem wat betreft de locatie, wie heeft een locatie 

beschikbaar? Savant kijkt of het bij hen kan (NB: dat kan: Rivierenhof in Brouwhuis, 

Helmond). 

   

2. Notulen d.d. 15 oktober 2015 

Stichting zorgboeren Zuid maakt de opmerking dat gevraagd is of en hoe toezicht op 

nieuwe zorgaanbieders plaatsvindt, daar is niet op gereageerd in verslag. Het antwoord 

daarop is wel gegeven en komt erop neer dat de Stichting Zorgboeren zelf eisen stelt aan 

de kwaliteit (en hierop toeziet) en dat de gemeenten in de deelovereenkomsten hieraan 

eisen stellen. Voor het beeld: niet alle zorgboeren zijn aangesloten bij de stichting. Het 

verslag wordt verder goedgekeurd. 

 
3. WMO-toezicht/melding calamiteiten en Communicatie protocol; 

De GGD is toezichthouder voor de gemeenten in de Peelregio. Via website 

http://www.peel6-1.nl/peel/Melden-calamiteiten-en-geweldsincidenten 

wordt uitleg gegeven. Tot nu toe zijn er 3 meldingen geweest. Zorgaanbieders worden in 

beginsel eerst in gelegenheid gesteld om zelf onderzoek te doen en terugkoppeling te 

geven naar de toezichthoudend ambtenaar van de GGD. In het communicatieprotocol 

staat naast een melding aan de GGD ook melden aan de gemeente. Dit is belangrijk en 

relevant wanneer calamiteiten maatschappelijk onrust veroorzaken of politieke gevoelig 

zijn. Neem in dat geval meteen contact op.  In principe koppelt de GGD elke melding 

terug aan Peel 6.1. 

Savant biedt vanuit verschillende financieringsregimes zorg (Zorgverzekeraar / Wmo / 

Wlz). Daar horen verschillende toezichthouders bij (IGZ / GGD / soms IJZ). Bij wie 

moeten meldingen plaatsvinden als een cliënt vanuit meerdere domeinen zorg krijgt? 

Zijn hier afspraken over gemaakt tussen de toezichthouders? 

Antwoord: melding dient plaats te vinden bij de toezichthouder van het domein waarop 

de zorg betrekking heeft, dat kunnen ook meerdere toezichthouders zijn, dat hangt van 

de casus af.  

http://www.peel6-1.nl/peel/Melden-calamiteiten-en-geweldsincidenten


  Pagina 2 van 6 

Met de GGD is afgesproken om in het eerste jaar ervaring op te doen. De scenario’s zijn 

nu nog niet volledig uitgeschreven. Laten we de ruimte nemen om te kijken waar we 

tegenaan lopen, voordat we er weer veel regels bij gaan maken. Het toezicht is nu 

reactief vormgegeven. We gaan volgend jaar evalueren en bekijken of er aanvullende 

afspraken gemaakt moeten worden. Dit laatste ook afhankelijk van het aantal meldingen. 

Vraag: kan de meldingsprocedure in een stroomdiagram gegoten worden.  

Toezegging: er wordt bekeken of het in een simpele instructie vormgegeven kan worden. 
 
4. Voorstel nieuwe categorieën en tarieven 

Mw. Rijntjes stelt de procedure aan de orde. Niet het verslag van de werkgroep is 

verspreid, maar het verslag van het overleg tussen leden van de werkgroep en 

medewerkers van Peel 6.1. Eigenlijk zou dat verslag eerst teruggelegd moeten worden 

bij de werkgroep, die daarover advies kan formuleren, alvorens in de FOT aan de orde te 

stellen.  

 

Mw. Van der Wielen geeft aan dat in het (concept-)verslag van de werkgroep een aantal 

zaken werd gesignaleerd die niet herkend werden door de uitvoering binnen Peel 6.1. Het 

leek haar niet zinnig om vervolgens op verslagen te reageren, maar om met elkaar in 

gesprek te gaan. Dit was overigens al veel langer de afspraak, maar was er vanwege 

tijdgebrek steeds niet van gekomen. Het leek haar van belang om dit nu alsnog te doen 

en heeft dit overleg gepland. In dat overleg zijn overigens wel de zaken aan de orde 

gesteld die uit het (concept-)verslag kwamen. Daarmee geeft het verslag van het overleg 

aan over welke zaken we het met elkaar eens zijn. Hieruit blijkt dat er eigenlijk geen 

verschil van inzicht bestaat over de manier waarop we naar cliëntsituaties (moeten) 

kijken. Conclusie is dat er dus geen inhoudelijk probleem is met de categorie-indeling, 

maar dat het om een financieel vraagstuk gaat. Gezien de urgentie die dit onderwerp de 

afgelopen tijd heeft gehad, heeft zij gemeend er goed aan te doen om dit direct in het 

FOT te agenderen.  Voor het vervolgtraject is het immers van belang om te weten of 

deze conclusie wordt gedeeld. Het is dus met de intentie gebeurd om de voortgang in het 

proces te houden, maar mw. Rijntjes heeft inderdaad een punt of dit de juiste procedure 

is. Indien dat op prijs wordt gesteld kan het onderwerp nu van de agenda worden 

gehaald en eerst in de werkgroep worden teruggelegd. 

Dhr. Van Hest constateert dat het van belang is om de opdracht en de procedures helder 

met elkaar af te spreken, wanneer er in werkgroepen wordt gewerkt. Deze discussie is 

niet te volgen voor mensen die er niet bij betrokken zijn. Mw. Van der Wielen beaamt dat 

dit in het vervolg helder moet worden afgesproken en stelt voor het onderwerp terug te 

nemen. 

Vanuit SWZ en ORO wordt aangegeven dat het verslag van 5 november wel goed 

aangeeft waarover het gesprek is gegaan en dat de conclusies ook worden gedeeld. In 

die zin is het niet nodig om dit eerst terug te leggen in de werkgroep. Er zijn werkbare 

afspraken gemaakt, waarmee we de komende tijd ervaring op kunnen doen.  

 

- NB: na een tussenstap naar het volgende agendapunt (CAK) wordt het 

agendapunt inhoudelijk verder besproken.- 

 

SWZ wil wel graag de terminologie van de definities aan de orde stellen. De term 

‘onplanbaar’ geeft een organisatorisch probleem aan (aanbodgericht), de werkgroep 

wilde het juist graag vanuit de cliënt gedefinieerd hebben: een vraag is al dan niet 

‘uitstelbaar’. 

Mw. Van der Wielen geeft aan de terminologie niet zo te hebben opgevat. Uiteraard kan 

het worden aangepast als de partijen dit wensen. Het begrip ‘deels uitstelbaar’ komt 

overigens letterlijk terug in de deelovereenkomst. Wat haar betreft is iedere definitie een 

platgeslagen etiket dat geen recht doet aan de werkelijkheid. We moeten dus niet op 

definities of terminologie een beoordeling baseren. Dat is ook besproken met de 

consulenten. Het gaat om wat er ónder ligt: de verschillende aspecten die met elkaar 

maken hoe je naar de situatie moet kijken. Daarover moeten consulenten, cliënten en 

aanbieders met elkaar in gesprek zijn. Daarin kan iedereen zich vinden. 
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Daarmee blijven vooralsnog de huidige categorieën overeind en wordt het financiële 

vraagstuk aan de orde gesteld. Kunnen de aanbieders met de huidige tarieven tot 1 juli 

vooruit? Mw. Van der Wielen geeft aan dat het op dit moment niet mogelijk is om goede 

doorrekeningen te maken, omdat de juiste en volledige gegevens nog niet beschikbaar 

zijn. Hier is een vol boekjaar voor nodig. Mw. Van der Donk geeft aan dat dit ook in 

samenhang met de pgb’s dient te worden bekeken. De pgb-gegevens zijn zeker niet voor 

februari beschikbaar. 

Vanuit aanbieders wordt aangegeven voor dit moment nog hiermee te kunnen leven, 

mits de evaluatie van de tarieven zo snel mogelijk plaatsvindt. Mw. Van der Wielen geeft 

aan dat dit ook de intentie is, zodra de juiste gegevens beschikbaar zijn. De datum van 1 

juli is een einddatum, we streven naar zoveel eerder als mogelijk is. 

Afgesproken wordt om in januari weer een bijeenkomst van de werkgroep te plannen en 

alvast te kijken hoe ver we kunnen komen. 

Mw. Rijntjes brengt in dat er is geconstateerd dat er een perverse prikkel in het systeem 

zit. Het moet zo ingericht worden dat een lichte zorgvorm interessant is. 

Mw. Suurmeijer wil ook graag een bijdrage aan de discussie leveren.  

Mw. Van der Wielen geeft aan dat er in dat kader opnieuw gekeken kan worden naar een 

passende categorie-indeling met bijpassende tarieven. Het is ook mogelijk om dan tot 

een nog verdergaande vereenvoudiging te komen, in het kader van een zo regelarm 

mogelijk systeem. Opdracht voor de werkgroep: wat zijn passende categorieën en 

tarieven? De werkgroep kan hier verdere ideeën over ontwikkelen, inclusief de vraag 

naar de juiste prikkels. 

 

Inzake toegang pleit dhr. Van Sambeek ervoor om dementieconsulenten en 

wijkverpleegkundigen een grotere rol te geven bij de indicatie. Peel 6.1; hiervoor is 

aandacht en afstemming vindt plaats tussen Peel 6.1. en de dementieconsulenten. Er 

staat nog een vervolgafspraak. Insteek is een goede samenwerking en afstemming 

tussen de dementieconsulenten en de Wmo-consulenten in en zo vroegtijdig mogelijk 

stadium. Dhr. Van Sambeek snijdt een ander onderwerp aan: hoe de toegang is 

georganiseerd. Dat is een vraagstuk waar de bestuurders zich momenteel over buigen. 

 

5. CAK eigen bijdrage systematiek bij resultaatfinanciering 

Mw. M. Rutten geeft een toelichting op de bijlage inzake het aanleveren van informatie 

aan het CAK. 

 

Het huidige eigen bijdragesysteem is nog niet ingericht op resultaatfinanciering. 

Uitgangspunt is dat de klant nooit meer betaald dan de kostprijs. Dit werd in het eigen 

bijdrage stelsel geborgd door het aanleveren van de daadwerkelijke produktiegegevens 

(in uren) vermenigvuldigd met het uurtarief.  

Binnen de resultaatfinanciering is het resultaattarief de kostprijs voor de gemeente, 

ongeacht de omvang van de inzet. Dit kan voor de klant leiden tot hoge eigen bijdrages 

bij minimale inzet van ondersteuning. 

 

Daarom is in 2015 binnen Peel 6.1 gekozen voor continuering van de aanlevering bij CAK 

(door zorgaanbieders) van de daadwerkelijke geleverde zorg. Peel 6.1 heeft per categorie 

ondersteuning het resultaattarief omgerekend naar een “fictief” uur-/dagdeeltarief CAK 

(fictieve kostprijs) ten behoeve van de CAK-berekening van de eigen bijdrage aan de 

client. Bij deze berekening van de fictieve kostprijs is op alle punten de meest voordelige 

variant voor de klant gekozen. 

 

Mw. Hoopman geeft aan dat er een groot aantal cliënten is dat afziet van zorg, vanwege 

de hoge eigen bijdrage. Geconstateerd wordt dat dit mede door enkele stapelings- 

factoren wordt veroorzaakt:  

 de eigen bijdrage voor de Wmo wordt op de fictieve kostprijs gebaseerd, die is 

afgeleid van het resultaattarief ZIN, terwijl onder de AWBZ er een lage 

standaardkostprijs van € 14,- per uur (of dagdeel) werd gehanteerd; daarnaast  
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 de afschaffing van de Wtcg, waardoor 1/3 van de eigen bijdrage ook niet langer 

wordt vergoed. Voor de lage inkomens hebben de Peelgemeenten, een 

voorziening getroffen in de vorm van een nulfactuur en een vergoeding via de 

bijzondere bijstand. Voor de hogere inkomensgroepen, of mensen met meer eigen 

vermogen, geldt dat zij met een soms aanzienlijk hogere eigen bijdrage worden 

geconfronteerd. 

 

Dhr. Van Hest vraagt of Wmoconsulenten standaard verwijzen naar cliëntondersteuning 

die de berekening voor de cliënt kan maken? Clienten moeten vooraf over eigen kosten 

geinformeerd worden vindt ook dhr. Van Sambeek. 

Mw. Van der Wielen geeft aan dat wel verwezen wordt naar cliëntondersteuning, maar 

niet specifiek voor de berekening van eigen bijdragen. Dhr. Van Hest neemt dit mee naar 

het overleg van de Wmoraden, hij vindt het heel belangrijk dat er cliëntondersteuning 

beschikbaar is die deze berekeningen kunnen maken, samen met de cliënt. Mw. Van der 

Wielen zal dit ook inbrengen in het overleg met de lokale beleidsmedewerkers van de 

Peelgemeenten.  

Andere aanbieders hebben nog geen signalen ontvangen dat cliënten vanwege een hoge 

eigen bijdrage afzien van de zorg. Mw. Van der Wielen vraagt deze signalen te melden, 

indien dit vaak voorkomt.  

 

Mw. Korsten geeft aan dat met het voorliggende voorstel de administratieve lasten voor 

de aanbieders hoog blijven. Zij begrijpt de noodzaak van de voorgestelde werkwijze 

vanuit het perspectief van de klant, maar verzoekt om actief te werken aan een oplossing 

die voor de aanbieders minder administratieve lasten met zich meebrengt. 

Het voorstel in de notitie wordt vooralsnog aanvaard, maar met de bedoeling en hoop dat 

het zo snel mogelijk op een manier gaat kunnen die minder administratief belastend is. 

 

Dhr. Van Hest stelt voor regiobreed een signaal af te geven vanuit de FOT, richting 

Ministerie en landelijke en regionale politiek. Er is een probleem van het CAK, dat niet 

meekantelt, waar we in de uitvoering veel last van hebben. Daarnaast is er een probleem 

met de hoogte van de eigen bijdragen. Mw. Van der Wielen geeft aan dat het CAK- 

probleem landelijk ook bekend is, maar niet snel kan worden opgelost. Gemeenten/Peel 

6.1 geeft hier zeker steeds signalen over af, ook richting Ministerie. Prima als iedereen 

via de eigen brancheorganisatie die signalen afgeeft. De hoogte van de eigen bijdrage is 

een ander punt, dat is (inkomens-)politiek. Het is de vraag of dit soort signalen via de 

Fot moeten, of via de onderscheidende organisaties. Stelling van dhr. van Hest: We 

hebben gezamenlijk een opdracht uit te voeren. Aan de FOT kunnen we daar meer 

sturing aan geven door gezamenlijke adviezen af te geven. Mw. Van der Wielen geeft aan 

dat de ambtelijke delegatie niet die positie heeft en dat er daarnaast nog heel veel 

andere aanbieders en partijen zijn die niet aan tafel zitten. Zij ziet de FOT als geheel 

vooral om op inhoud input te leveren op basis waarvan beleid en inkoop effectief vorm 

gegeven kunnen worden. De belangenbehartiging vindt plaats binnen de eigen 

organisaties.  

 

Dhr. Van Hest wil meer aandacht vragen voor de transformatie.Daar moeten we een slag 

verder mee maken. Dat vraagt dat we gezamenlijk hierover nadenken en stellingen 

innemen. Mw. Rijntjes geeft aan er momenteel een conferentie  georganiseerd wordtom 

die vernieuwing een stap verder te krijgen.  

 

6. Stand van zaken werkgroepen 

Beschermd Wonen 

Een eerste expertisetafel heeft plaatsgehad. Conclusie is dat heel veel situaties te 

typeren zijn als zelfstandig (al dan niet geclusterd) wonen met begeleiding. De definitie 

van beschermd wonen (met 24/7 toezicht in de nabijheid) moet voorbehouden worden 

aan de doelgroep dit een intramurale setting écht nodig heeft en krijgt. Dit spoort ook 

met het advies van de Commissie Toekomst dat zojuist is verschenen.  
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Daarnaast moet er ruimte zijn voor de ouder- en wooninitiatieven. Er wordt toegewerkt 

naar een passend stelsel dat recht doet aan de uitvoeringspraktijk, met bijbehorende 

tarieven.  

De huidige tarieven worden voor 2016 bevroren totdat dit nieuwe stelsel gereed is, naar 

verwachting uiterlijk medio 2016. De NHC en NIC worden wel aangepast op basis van de 

ophogingstabel. Verder is er nog steeds geen duidelijkheid over het budget 2016. 

Besluitvorming wordt binnen zeer afzienbare termijn verwacht.  

  

Vervoer 

Mw. Vriends; Trafficon wordt benaderd omtrent de uitkomsten van de QuickScan en op 

korte termijn wordt een nieuwe datum gepland voor overleg met de werkgroep. 

 

Social Return 

Dhr. Van Sambeek; De werkgroep komt op 9 november weer bijeen. De definitie is 

besproken wordt aangescherpt. De prestatieladder is toegelicht. In januari komt de 

werkgroep weer bijeen om de werkwijze 2016 te bespreken. 

 

Informatie & Gegevensuitwisseling 

Mw. Van der Wielen geeft aan dat zij hierbij voortaan zal aansluiten. Zij is slechts 

gedeeltelijk aanwezig geweest bij de laatste bijeenkomst. Daar is in ieder geval gevraagd 

om bij nieuwe categorie-indelingen een uitvoeringstoets te laten doen, om te voorkomen 

dat de administratieve lasten groter worden. Iedereen vindt dit een goed plan. 

 

Conferentie inzake Transformatie 

Mw. Van der Wielen heeft Rian van de Schoot van Vilans bereid gevonden om haar 

resterende uren voor 2015 nog voor dit jaar in te zetten om mee te denken over een 

goede invulling en opzet van het programma. Mw. Van de Goor uit Laarbeek en mw van 

Bladel uit Gemert-Bakel zullen namens de gemeenten aansluiten. Mw. Sabir meldt dat 

ook het Lorentzgezelschap samen met Quartz bezig is een bijeenkomst over vernieuwing 

in de zorg te organiseren. Mw. Rijntjes zal zorgdragen voor de verbinding. Zij is bij beide 

initiatieven betrokken. 

 

7. Wat verder ter tafel komt /rondvraag/afsluiting 

Dhr. Van Hest meldt een aantal signalen te hebben ontvangen van een lid van de 

Wmoraad. Hij vat deze punten samen: 

* de tarieven zijn te laag om goede zorg te kunnen leveren; 

* de indicatie is vaak te laag gesteld of met te laag tarief, niet passend bij zwaardere 

zorgvraag,.Aanbieders hebben geklaagd bij gemeente maarvoelen geen gehoor; 

* er worden veel minder indicaties afgegeven (dan voor 2015); 

* inzet vrijwilligers is noodzakelijk maar er zijn er te weinig, kwaliteit onvoldoende, zorg 

te zwaar.Hierdoor meer overbelasting van mantelzorgers. Mensen krijgen niet de zorg die 

nodig is; 

* afschuiving van Wmo naar de Wet langdurige zorg; 

* inwoners weten niet waar ze moeten klagen, weten niet wat hun rechten zijn; 

*keukentafelgesprek; geld/ bezuinigingen zijn leidend, wordt ook gewoon gezegd. 

Consulenten hebben te weinig kennis van de wet; 

* duidelijk gevoel van ontmoedigingsbeleid; 

* aanbieders zijn overbelast door regelingen en administratieve rompslomp. 

Vraag van dhr. Van Hest: is dat herkenbaar bij anderen?  

 

Diverse aanbieders geven aan dat de eerste drie punten precies het onderwerp van 

gesprek zijn geweest binnen de werkgroep Categorie-indeling en Peel 6.1.. Zie 

agendapunt 4. De signalen over de minder of te lage indicaties zijn dus volgens de 

voorzitter niet terecht en naar de tarieven zal nog nader worden gekeken. Vooralsnog 

kan iedereen hiermee nog even vooruit, totdat we een goede evaluatie hebben.  
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Ook wordt vanuit de aanbieders aangegeven dat de opmerkingen over de 

gemeenten/Peel 6.1 niet stroken met hun eigen beleving. Peel 6.1. staat zeker open voor 

contact en er vindt goed overleg plaats met de consulenten. 

Mw. Van der Wielen merkt op dat de afbakeningsvraagstukken met de WLZ naar 

tevredenheid zijn opgelost, samen met de Zorgverzekeraar en de aanbieders (naschrift: 

hierover is eerder een gezamenlijke brief verstuurd aan de landelijke koepelorganisaties, 

VWS en de VNG). 

Administratieve lasten zijn zeker een probleem. Dit heeft de aandacht, voor zover we er 

op regionaal niveau iets aan kunnen doen. 

Diverse aanbieders geven voorts aan dat het klachtrecht duidelijk wordt gecommuniceerd 

in het kader van het zorgplan, maar zij zullen nogmaals nagaan of dat op alle manieren 

helder wordt gemaakt. Mw. Van der Donk geeft aan dat elke beschikking een 

bezwaarmogelijkheid aangeeft. 

 

 

8. Volgend overleg: op 16 december van 13.00 - 17.00 uur.  

Locatie wordt bij Savant Woonzorgcentrum; 

Rivierenhof 

Hof Bruheze 16 

5704 NP Helmond. 

 

 


