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Verslag van de bijeenkomst inzake de evaluatie van de nieuwe categorieën d.d. 5 november 2015 

 Aanwezig vanuit Zorg en Ondersteuning Peel 6.1.: Franca Bankers (kwaliteitsmedewerkster), 

Sanny Vullers (teammanager), Yvonne Walraven (Wmo-consulent nieuwe taken) , Mieke van 

der Donk en Trudy van der Wielen (Beleid en Inkoop) 

 Aanwezig vanuit de werkgroep Categorie-indeling: Bart Hendriks en Sabrina van Bakel (SMO 

Helmond), Rian van Lier (Zorgboog), Erik van Laar en Susanne Orbachs (ORO), Dianne 

Hoopman (SWZ) 

 

Trudy geeft aan dat het overleg voortkomt uit de werkgroep Categorie-indeling. Hier heeft eerder 

een gedachtewisseling plaatsgevonden over de ervaringen met de nieuwe categorie-indeling.  Het is 

nadrukkelijk een wens om met elkaar in gesprek te gaan om samen te onderzoeken hoe we in belang 

van een juiste inschatting van cliëntproblematiek een zo goed mogelijke werkwijze kunnen afspreken 

met elkaar, medewerkers van aanbieders en  medewerkers van Zorg en Ondersteuning. Een stap die 

omwille van tijdsdruk nog niet eerder had plaatsgevonden.  

Daarnaast heeft zij de instellingen gevraagd om casussen aan te leveren die exemplarisch zijn voor de 

discussies die tussen de instellingen en Peel 6.1. worden gevoerd. 

 

Deze informatie bij elkaar levert een beeld op van waar het gesprek over moet gaan. Dit beeld wil zij 

terugleggen en toetsen. Is het mogelijk om samen afspraken te maken die ertoe leiden dat er minder 

discussie is over de gestelde indicaties? Aan  het einde van deze bespreking zal dan duidelijk moeten 

zijn of het gaat over inhoud (verschil van inzicht over de wijze van beoordelen) of over financiën 

(wijze van beoordelen is niet het probleem, de tarieven zijn het probleem). Dat bepaalt het verdere 

traject. 

 

Zij vat samen welke aspecten / vragen vanuit de instellingen zijn aangedragen (vanuit de werkgroep 

en de casussen) die relevant zijn voor de beoordeling. Voorop staat dat de cliënt als uitgangspunt is 

genomen. 

 

Bij Begeleiding Individueel: 

- Wordt voldoende rekening gehouden met het feit dat er verschillende fasen kunnen zijn in 

de begeleiding ? Bijv. de eerste periode van zelfstandig wonen kan veel meer tijd kosten dan 

wanneer er een situatie van stabiliteit is bereikt. Aandacht wordt dus gevraagd voor het 

denken in fasen. 

- De mate van stabiliteit van de situatie: wanneer wordt planbaar/onplanbaar geïndiceerd?  

- Zelfoverschatting door de cliënt c.q. van de mogelijkheden van het sociaal netwerk 

- Bij met name SMO : Als er ook budgetbeheer (Saldo +) moet plaatsvinden in de uren 

begeleiding, dan kan dat een groot probleem zijn wanneer de cliënt in de lichtste categorie is 

geïndiceerd. Dit punt zal apart met SMO worden besproken. . Na afloop van het overleg is 

hier door Sanny al kort met SMO over gesproken. Indien tot de doelen van de indicatie 

“budgetbeheer/ administratie” hoort dan moet dit tot uiting komen in de indicatie en dus 

binnen de gestelde categorie vallen. Dit hoort onderdeel te zijn van het gesprek. 
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Bij begeleiding Groep:  

- De mate waarin een cliënt individuele aandacht vraagt, ófwel als gevolg van 

gedragsproblematiek, ofwel als gevolg van een hoge mate van persoonlijke verzorging (zoals 

veel hulp nodig bij de toiletgang); 

- De mate van prikkelgevoeligheid; 

- Of de groepsbegeleiding op zichzelf een deel van de aanpak vormt, dus de groep een functie 

heeft voor het te bereiken resultaat. 

 

Vanuit de instellingen worden deze punten herkend. Vanuit Zorg en Ondersteuning wordt uitvoerig 

toegelicht hoe er wordt beoordeeld en hoe er met de genoemde aspecten wordt omgegaan. 

 

De uitkomst van deze gedachtewisseling is dat deze aspecten zeker door de consulenten kunnen en 

worden gezien en meegenomen. In die zin is er geen probleem met de manier van beoordelen.  

Er wordt wel onderkend dat het hele proces van beoordeling mensenwerk is en ook afhankelijk is van 

de wisselwerking tussen consulent en de gespreksdeelnemers.  

Conclusie is dat het heel belangrijk is dat de consulent zich kan voorbereiden en over alle relevante 

informatie kan beschikken en daarbij een open houding aanneemt. Even belangrijk is het dat de 

begeleider een actieve houding heeft in het benoemen van de relevante aspecten van de situatie en 

met de consulent in gesprek gaat. 

De ervaring leert tot nu toe dat er in de meeste gevallen wel wordt uitgekomen in gezamenlijk 

overleg. Wellicht is het wel mogelijk om (te vaak) overleg naderhand te voorkomen, door vooraf –

zoals nu- en tijdens het gesprek de inzichten goed te delen en uit te blijven gaan van de cliënt.  

 

Problematisch daarbij kan zijn dat vanuit privacyoverwegingen informatie niet vooraf kan worden 

gedeeld. Ook kan het een keuze zijn van de mantelzorger / het netwerk om de aanbieder geen rol te 

geven in het gesprek met Zorg en Ondersteuning. Ook kan het zijn dat er nog niet echt een formele 

aanvraag aan de orde is en daarom nog geen overleg over de situatie plaatsvindt.  

 

Dit laatste is onderkend in een gesprek tussen de casemanagers dementie en Peel 6.1. Dan vindt het 

eerste contact pas plaats wanneer de casemanager een complete aanvraag klaar heeft. Dat biedt dan 

de Wmo-consulent nauwelijks nog ruimte voor de beoordeling en dat geeft dan wrijving. Hierover 

heeft recent een goed overleg plaatsgevonden. Er zullen nadere  werkafspraken over worden 

gemaakt, o.a. door bijvoorbeeld niet een aanvraag, maar een melding te doen. Dan kan er in het 

proces meer samen worden opgetrokken en kan er meer gebruik gemaakt worden van elkaars 

deskundigheid gedurende het proces. 

 

Daarnaast is het altijd mogelijk dat instellingen met de teammanagers (Sanny Vullers en Anton van 

der Linden) contact opnemen wanneer er een structureel verschil van inzicht lijkt te zijn over de 

beoordeling van bepaalde aspecten. 

 

Vervolgens wordt besproken of er nog meer concrete en meer meetbare criteria kunnen worden 

toegepast op de beoordeling van situaties.  

 

Daar komt het volgende uit: 
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Bij het bepalen van de mate van (on-)planbaarheid wordt vanuit de situatie van de cliënt gekeken: 

- Is de situatie stabiel? Of is deze over enige tijd stabiel en dient er eerst nog meer intensieve 

begeleiding ingezet te worden om tot stabilisatie te komen? NB: het betreft hier met name de 

voorwaarde tot het –indien nodig- snel kunnen bieden van begeleiding; 

- Is de hulpvraag in beginsel uitstelbaar? Bij deze beoordeling is een mogelijke rol van het netwerk 

(ook) relevant waarbij het aan de consulent is om een goede beoordeling te maken van de vraag of 

 het netwerk voldoende inzetbaar bij acute problemen?  

Als aandachtspunt wordt aan Zorg en Ondersteuning meegegeven dat een mantelzorger die bij het 

gesprek aanwezig is niet altijd het achterste van zijn tong wil laten zien in bijzijn van de cliënt. 

Wellicht goed om gerichte vragen aan de mantelzorger op een ander moment te stellen. 

Eventueel kunnen ook kortere indicaties worden afgegeven, om vervolgens opnieuw even in overleg 

te kijken hoe de situatie na verloop van enige tijd is. 

 

Bij het bepalen van de groepsgrootte wordt een ‘kleine groep’ geïndiceerd indien: 

- Een grote groep te prikkelend werkt 

- De groep geen onderdeel is van de aanpak 

- Er een hoge mate van persoonlijke verzorging aan de orde is 

- Gedragsproblematiek speelt, die ofwel betekent dat de cliënt veel individuele aandacht nodig 

heeft, ofwel de andere groepsleden daarmee onvoldoende aandacht krijgen of het 

groepsproces kan worden verstoord door de cliënt. 

 

De consulent beoordeelt dan de cliënt op deze aspecten en dus niet de wijze waarop vervolgens de 

begeleiding daadwerkelijk gestalte krijgt. Het is niet ter beoordeling van de consulent in welke vorm 

of grootte vervolgens de begeleiding wordt gegeven. Er moet dan vertrouwen zijn dat de 

instelling/groepsbegeleiding op een verantwoorde manier de zorg inzet. De consulent kan dat 

beoordelen aan de hand van het toetsen van resultaat.  

Aan de andere kant is de constatering vanuit de consulenten dat zij met enige regelmaat 

geconfronteerd worden met aanbieders die de neiging hebben om via hun begeleider, dan wel via 

een “instructie” aan de cliënt, hun input aan een consulent te gegeven vanuit de bedrijfsvoering- of 

aanbodkant en niet vanuit de vraag / behoefte van de klant. Dit maakt het voor de consulent soms 

lastig om de input van de aanbieder op de juiste waarde te schatten (vanuit het belang van de klant).  

 

De inzichten die vandaag zijn uitgewisseld worden binnen Zorg en Ondersteuning nu eerst 

teruggelegd bij de overige Wmo-consulenten, om te toetsen of deze breed worden gedeeld. Ook de 

instellingen zullen deze inzichten en conclusies –op basis van dit verslag- intern terugleggen. 

 

Indien de uitkomst daarvan is dat we van mening zijn dat er hiermee goede afspraken zijn gemaakt 

over de wijze waarop we in het beoordelingsproces met de verschillende aspecten omgaan, zullen 

die conclusies worden gedeeld met de FOT (Fysieke Overleg Tafel nieuwe taken). Vervolgens zal 

moeten worden besproken wat dit dan betekent voor het verdere traject: de discussie over de 

tarieven.  

 

Trudy bedankt iedereen voor de constructieve inbreng en verzoekt om een spoedige reactie op het 

verslag, zodat dit gedeeld kan worden aan de FOT op 19 november a.s. 


