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 Datum: 15 januari 2015 

Onderwerp Tijd: 09.30-12.00 

Fysieke Overlegtafel nieuwe taken WMO Notulist: Anja Saric/Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: Mw. J. Teeuwen (LEV-groep), mw. Y. Zonnenberg (ORO), mw. B. Oosterbaan 

(impegno), dhr. J. de Laat (Buro Maks), dhr. J. Feuerrigel (SMO), dhr. H. van 

Gemert (SWZ), mw. Hoopman (SWZ), mw. I. van Goch (Onis), dhr. P. Kuijs 

(Vierbinden), dhr. L. Middelhof (MEE), mw. D. Rijntjes (de Zorgboog), mw. J. 

Rutten (ONZ), mw. N. Sabir (Savant), dhr. D. van Sambeek (Co.ver. Tot uw 

dienst), dhr. H. Schreurs (GGZ OB), mw. A. Tielemans (Atlant), dhr. P. 

Kusters (coop. Zorgboeren Zuid), mw. J. van Schijndel (WMO raad), dhr. H. 

Dittner (Wmo raad), dhr. W. van Hest (Wmo raad), mw. W. Teeuwen-

Besseling (Peel6.1), mw. T. van der Wielen (Peel6.1), mw. A. Saric (Bizob), 

mw. C. Vriends ( Bizob) 

Afwezig:   

 

 

1. Opening en mededelingen 

Nieuwe samenstellinginkoopteam: Wytkse Teeuwen-Besseling, Trudy van der Wielen en  

Corine Vriends. 

Beschermd Wonen wordt als onderdeel toegevoegd aan de bestaande bestuurlijke 

overlegtafel nieuwe taken Wmo. De aparte FOT voor Beschermd wonen wordt opgeheven 

en de huidige deelnemers vormen een werkgroep onder de FOT nieuwe taken Wmo. 

Hierbij blijft ook Mary Peijnenburg aansluiten. 

 

2. Afsprakenlijst 

Afsprakenlijst 18-12-2014 wordt vastgesteld. 

Guido 

Guido, nieuwsbrief en plan van aanpak gegevensuitwisseling zijn verstuurd en op de 

website geplaatst. 

Er wordt gewerkt aan een handboek voor aanbieders om zoveel mogelijk informatie over 

werkprocessen helder voor iedereen inzichtelijk te maken: 

-Guido (deelname, tarieven, werkprocessen) 

-Gegevensuitwisseling 

e.d. 

Agendapunten voor volgende FOT’s: 

- Bespreken rapportage ZRM, 

- Signalen rondom de uitvoering 

- Onderwerpen op de ontwikkelagenda, 

- Stand van zaken werkgroepen 

- Sjabloon Plan van Aanpak 
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3. Ontwikkelagenda 2015 

3.1 Ontwikkelagenda, voorstellen voor uitwerking: 

- Voorstel D. van Sambeek: brief minister Plasterk d.d. 9 januari 2015: kunnen wij een 

pilot starten voor regelarme regio? De tafel is van mening dat we zoveel mogelijk 

aan de slag moeten gaan met praktische uitwerking van huidige onderwerpen van de 

Ontwikkelagenda. Dhr. Van Sambeek wordt gevraagd de brief rond te sturen. 

- Administratieve lasten terugbrengen: wellicht kunnen aanknopingspunten worden 

gevonden in: www.verdraaideorganisaties.nl ontregeling bureaucratie. 

- Verbinding met informele zorg; 

- Gelaagdheid; grenzen professionele hulp en Verhouding professionele inzet en versus 

de vrijwilligers. 

 

3.2  Prioritering: 

Prijssteling en bekosting; 

- Halverwege het jaar kijken of het werkt of doorontwikkeld moet worden. 

- Kwaliteit: 4e kwartaal 2015 

- Prikkels (in tarieven) om minder professionele zorg in te zetten en meer in 

voorliggende (algemene) voorzieningen te organiseren: 3e en 4e kwartaal. 

 

monitoring, verantwoording en berichtenverkeer; 

- Ook in relatie tot landelijke ontwikkelingen: evt. doorontwikkeling in het 2e/3e  

kwartaal. 

- Toegang; vanuit praktijk inzichten opdoen en in het 4e kwartaal opinierend 

bespreken hoe en welke zaken voor verbetering vatbaar zijn (kwaliteit en efficiency) 

 

Vervoer; 

- Werkgroep vervoer vindt plaats op 2 februari 2014. 

- Opdracht; innovatie toepassen en onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer 

zijn? 

- Terugkoppeling; Vastgesteld tot 2015. Innovatie is mogelijk. 

 

Social return 

- Werkgroep om afspraken te maken omtrent social return, samen met social return 

deskundige. 

- Wytske Teeuwen zit de werkgroep voor. 

- Deelnemers: WMO raad, Hans Dittner, GGZOB, ORO, Atlantgroep, Tot uw dienst. 

- De werkgroep komt binnenkort (februari) bijeen. 

 

Communicatie 

- Indeling indicatieknop Guido is gereed. 

- Communicatie-uitingen naar de burger met elkaar toetsen kan ook via de mail. 

- Uitwisselen signalen en ervaringen rondom vragen van clienten en medewerkers om 

tot bijstelling Q&A’s te komen, is ook een taak.. 

- Aantal werkgroepen staan gepland, afhankelijk van onderwerpen gaat het door. Wat 

via de mail kan gebeurt via de mail. 

- Communicatie-adviseur van de Peel en Wmoconsulent neemt ook deel. 

 

Samenhang met andere wetten: 

Daar waar mogelijk gezamenlijke uitwerking van de Ontwikkelagenda Wmo en Jeugd. 

 

 

4 Wat verder ter tafel komt /rondvraag/ Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering, met dank aan ieders inbreng. 


