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 Datum: 14 juli 2016 

Onderwerp Tijd: 14:00/15:30 

Fysieke Overlegtafel nieuwe taken WMO Notulist: Corine Vriends 

Locatie: Gemert-Bakel zaal Atlant 

 

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

Zorgboog), mw. D. Hoopman (SWZ), mw. M. Van der Heijden (St. 

Zorgboeren Zuid), dhr. J. Ragetlie (LEV-groep), mw. M. van Ardenne (Buro 

Maks), dhr. H. Dittner (Wmo raad), dhr. J. Schrover (MEE) dhr. D. van 

Sambeek (Zorgcoop.), hr. W. van Hest (Wmo raad), mw. M. van der Donk en 

mw. T. van der Wielen (Peel6.1), mw. C. Vriends (Bizob) 

Afwezig: mw. A. Tielemans (Atlant), dhr. J. Van de Pas (Impegno), dhr. J. Feuerriegel 

(SMO), vertegenwoordiger namens GGZ OB, dhr. P. Kuijs (Vierbinden), dhr. P 

van Velthoven (CZ Zorgkantoor), dhr. H. van Elburg (Bizob) 

 

1. Opening  

Mw. Van der Wielen heet iedereen welkom.  

 

 

2. Mededelingen 

Savant: De opvolger van Nawelle Sabir start op 1 september.  

 

3. Notulen 19 mei 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden vastgesteld.  

Naar aanleiding van de notulen:  

Mevr. Hoopman vraagt of er al meer bekend is over Guido. Het antwoord van Peel 6.1 is 

negatief, dat is nog niet bekend. 

De heer van Sambeek vraagt n.a.v. punt 6 of het Twents Model beschikbaar is. Peel 6.1. 

antwoordt dat dit op de website staat.  

 

4. Vervoer 

Het onderzoek door Trafficon loopt. Het eindresultaat van het onderzoek heeft vertraging 

opgelopen. De informatie over de reisafstanden is al wel verstrekt.  

Dit resulteert in het volgende voorstel van Peel 6.1 aan de aanbieders; 

De aanbieder heeft geen acceptatieplicht, wanneer de afstand adres woonhuis klant tot 

het adres dagbesteding groter is dan 10 km (enkele reis). 

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een voorstel hoe om te gaan met klanten en 

aanbieders waarbij de reisafstand groter is dan 10 km. 

 

De aanbieders vragen of de klant dan nog wel keuzevrijheid heeft? Peel 6.1. geeft aan 

dat dit nog steeds geldt voor de adequate locaties binnen een straal van 10 km. enkele 

reis. Op het moment dat een cliënt vrijwillig kiest voor een  locatie verder weg, mag de 

aanbieder deze uiteraard ook accepteren, tegen de de reguliere vergoeding. Peel 6.1. 

gaat na of het juridisch mogelijk is om aanbieders toe te staan om aan de cliënt dan een 

tegemoetkoming in de vervoerskosten te vragen. Indien voor cliënten geen geschikte 
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voorziening is binnen een straal van 10 kilometer, dan wordt in overleg tussen 

gemeente, cliënt en aanbieder een oplossing gezocht. 

De problemen met zittende cliënten beperken zich tot de nu bij Peel 6.1. bekende 

problemen. Peel 6.1. neemt contact op met de betreffende aanbieders (SWZ en de 

SamenwerkendeZorgboerenZuid). Eventuele aanpassingen vinden plaats met 

terugwerkende kracht per 1 juli.Aanbieders zijn blij met deze ontwikkeling. Het geeft 

invulling aan hun voorliggende vraag. Het onderwerp vervoer komt in september terug  

op de agenda.   

 

5. Werkgroepen 

Werkgroep Social Return 

Deze werkgroep komt begin september bij elkaar. De werkgroep gaat een voorstel doen 

aan de FOT’s voor aanpassingen/verbeteringen in de uitvraag social return. Het is nog 

niet duidelijk of deze wijzigingen ook betrekking zullen hebben op de verantwoording 

over 2016. 

 

Werkgroep categorieën  

De laatste cijfers zijn binnengekomen op 13 juli. De aanbieders die benaderd zijn, zijn 

dezelfde als in 2014. Het CAK kan de gegevens niet teruggeven aan Peel 6.1, zoals ze 

zijn opgegeven door de aanbieders. Dit vroeg om een extra vragenronde.  

Gebleken is dat de aanname over de verdeling van licht en zwaar niet klopt met de 

werkelijkheid. Ook de gemiddelde deelname wordt gecheckt.  

KPMG onderzoekt de cijfers. Volgende week zullen in de werkgroep de resultaten met 

KPMG besproken worden.  

Dit onderwerp komt in september  terug op de agenda van de fysieke overlegtafel. 

De tarieven blijven ongewijzigd totdat nadere afspraken zijn gemaakt. 

 

Werkgroep standaardisatie  

Gebleken is dat Peel 6.1 met de invoering van de i-standaarden voorop loopt in het land. 

Er wordt op een constructieve manier met de aanbieders samengewerkt. 

 

6. Rondje ervaringen en rondvraag 

SWZ: Er is nog steeds is een dalende lijn van aantallen cliënten zichtbaar, met name in 

de groep. 

 

ORO: Voor ORO is de begeleiding groep een heel klein onderdeel van het aanbod. Zij 

hebben vooral behoefte aan verbinding met de jeugdhulp. De vraag naar individuele 

begeleiding Wmo stijgt wel exponentieel. Deze groep is moeilijk te helpen binnen de 

vastgestelde tarieven.  Mw van der Wielen geeft aan dat er landelijk onderzoek loopt 

door HHM naar de doelgroep LVB (mensen met Lichte Verstandelijke Beperking).  

De scheidslijn tussen Ggz, VG en BW wordt een grijs gebied. Er is uiteraard altijd 

gelegenheid het gesprek hierover aan te gaan. 

 

Positief zijn de verbindingen en samenwerkingsverbanden die op wijkniveau gemaakt 

worden. Het zijn kleine plekken waar veranderingen ontstaan, maar ze zijn er! 

 

Zorgboog: Zorgboog heeft 2 locaties, in Laarbeek en Liessel, gesloten. De bezetting in 

Bakel is met één dag verminderd. Dit komt door de afname van groepscliënten. De 

dementerendengroep groeit, hetgeen druk geeft op de casemanagers. Ook zien ze een 

toename van psychiatrische cliënten. 

Positief is de ontwikkeling in Deurne bij “ons Plekske”. Daar zijn medewerkers getraind 

om een Wmo-indicatie te voorkomen. 

 

Er wordt aan de tafel gesproken over de afname van groep en de reden daarvan. 

De vertraging in de indicatiestelling (vaak 8 weken) kan een oorzaak zijn. Ook de 

toename bij de Zorgboeren kan een afname bij de anderen verklaren. Op één locatie 
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waren er al weinig cliënten. Er treedt verdunning op als gevolg van uitbreiding van het 

aantal aanbieders. 

 

ZorgboerenZuid zien inderdaad een enorme toename op de zorgboerderijen. In Beek en 

Donk is zelfs een wachtlijst. Een aantal zorgboeren heeft last van korte indicaties. 

 

Onis: Onis krijgt meer vragen vanuit de instellingen. Onis ziet een toename in aantal 

mensen dat contact opneemt. Ook is een toename zichtbaar van het aantal verwarde 

mensen. 

 

Buro Maks: Buro Maks geeft aan in andere regio druk bezig te zijn met het ontwikkelen 

van een module kortdurend resultaatgericht begeleiden. Er zijn hoge verwachtingen. De 

FOT wordt op de hoogte gehouden. 

 

Mee: Mee ziet een terugloop van 18+ en weet niet waar de groep blijft. De LVB groep is 

moeilijk te herkennen. Positief: vandaag wordt het VN-verdrag getekend omtrent 

mensen met een beperking. 

 

LEV: alle gemeenten geven opdracht om de eigen kracht te versterken in en met de 

eigen omgeving. Dit kan resulteren in een “latere” doorstroming naar en schakelen met 

specialistische zorg. 

 

WMO: dhr van Hest;  in Laarbeek is het startschot gegeven voor het project “investeren 

in zelfredzaamheid”. Dit project wordt samen met CZ, Vierbinden en Koepel Zorg 

coöperaties uitgevoerd. Het doel is bewustwording van de noodzaak tot het hebben van 

een netwerk voor de tijd dat het minder goed met je zal gaan. De formele zorg zal, bij 

slagen van het project, later ingeschakeld worden. De pilot wordt mogelijk verder 

uitgerold. 

 

Zorg coöperatie Tot uw Dienst: VWS doet onderzoek naar knelpunten binnen de 

burgerinitiatieven en zorgcoöperaties. Afhankelijk daarvan volgt een voorstel tot aanpak 

en verbetering. In een landelijk netwerk is de coöperatie met Freelande en Movisie aan 

het praten over een besturingssysteem. Bestuur, toezicht en kwaliteit worden onderzocht 

om te komen tot een beter vorm te geven bestuurssysteem eind van het jaar. 

 

Savant: Ook Savant ziet een toename begeleiding individueel. Gevraagd wordt om meer 

inzicht door/van de consulenten en aangegeven wordt dat een ruimere indicatie nodig is, 

in bepaalde vormen van begeleiding. 

 

Mw. Van der Donk; Peel 6.1 geeft een toelichting op de Fysieke overlegtafel 

Huishoudelijke Ondersteuning van hedenochtend. Vanaf 25 juli zal de uitrol plaatsvinden 

van de vernieuwde werkwijze. Tevens is Peel 6.1. bezig met de doorontwikkeling van de 

HHT welke een licht raakvlak heeft met begeleiding. Dit raakt de doelgroep waar Savant 

op doelt. HO extra heeft wel een begeleidingsaspect, maar de kern van deze inzet blijft 

het poetsen.  

 

De dementerende ouderen worden gedurende de vergadering verschillende keren 

besproken. Er wordt aandacht gevraagd voor een indicatiestelling op korte termijn. Om 

het proces niet nog meer te vertragen, is snel kunnen acteren vaak van wezenlijk belang. 

Er is volgens de heer Dittner een tekort aan vrijwilligers voor de lichtere vormen van 

dagbesteding. En daarnaast ontstaan er problemen omdat vrijwilligers niet in staat zijn 

de licht-dementerenden op te vangen. Zorgboog herkent dit laatste signaal uit Asten. De 

heer van Hest geeft aan dat Laarbeek is verklaard tot dementievriendelijke gemeente. 
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In de rondvraag wordt gevraagd of er een evaluatie kan komen met het meldingsprotocol 

incidenten en calamiteiten. Peel 6.1. geeft aan dat dit een taak is voor de GGD. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Data 2016:  

allen van 13:00-17:00 in Boscotondo; 

22 september; 20 oktober; 17 november; 15 december 


