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 Datum: 19 maart 2015 

Onderwerp Tijd: 13:00-17:00 

Fysieke Overlegtafel nieuwe taken WMO Notulist: Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: Mw. J. Aerts (LEV-groep), mw. A. Korsten (ORO), mw. B. Oosterbaan 

(impegno), mw. M. van Ardenne (Buro Maks), mw. Hoopman (SWZ), mw. D. 

Rijntjes (de Zorgboog), mw. L. van de Schans (Savant), dhr. H. Schreurs 

(GGZ OB), mw. A. Tielemans (Atlant), dhr. M. Valkenburg (coop. Zorgboeren 

Zuid), mw. J. van Schijndel (WMO raad), dhr. H. Dittner (Wmo raad), dhr. W. 

van Hest (Wmo raad), dhr. J. Gerrits (zorgcoöperatie Helenaveen), mw. W. 

Teeuwen-Besseling (Peel6.1), mw. T. van der Wielen (Peel6.1), mw. C. 

Vriends ( Bizob) 

 

Gedeeltelijk: 

 

Afwezig: 

mw. Hermkens (gedragsdeskundige Zorgmed) en dhr. P. Geerts (Zorgmed), 

mw. Tiny Leenders (Dagbesteding Heusden), mw. A. Dittner (dagbesteding 

Ommel); mw. E. van der Linden (LEV-groep). 

dhr. D. van Sambeek (Co.ver. Tot uw dienst) mkg, dhr. L. Middelhof (MEE) 

mkg, mw. I. van Goch (Onis) mkg,, dhr. P. Kuijs (Vierbinden) zkg, dhr. J. 

Feuerriegel (SMO) zkg, mw. J. Rutten (ONZ) mkg,. 

 

 

1. Opening en mededelingen 

- ORO is gefuseerd met Diomage uit Gemert. 

- In Asten en Someren is een succesvolle avond geweest om vrijwilligers te werven. 

- Conform eerdere verzoeken om de bureaucratie zoveel mogelijk terug te brengen 

is binnen Peel 6.1. besloten dat het “Plan van aanpak” vormvrij mag zijn. De 

aanbieders mogen dus hun eigen formats gebruiken. Daar dient wel alle relevante 

informatie in te staan, zoals: resultaatsgebieden, beoogde resultaten, activiteiten 

en voortgang. Elke aanbieder dient op verzoek van de Wmoconsulent te allen tijde 

de actuele stand van zaken weer te geven. De aanbieder is ervoor 

verantwoordelijk om dit steeds –in overleg met de cliënt- te actualiseren. Dit 

wordt in de eerste aanpassing van de deelovereenkomst meegenomen. ZIN-

aanbieders krijgen een nieuwsbrief hierover. 

 

2. Notulen d.d. 15 januari 2015 

De eindevaluatie  ZRM komt de volgende keer op de agenda waarbij vanuit de inhoud 

een kwaliteitsmedewerkster van Peel6.1 aan zal sluiten.  

Van Buro Maks was niet dhr. J. de Laat aanwezig, maar  mevrouw M. van Ardenne 

De notulen van 15 januari 2015 worden met deze aanpassing vastgesteld.  

 

3 Rondje: ervaringen tot nu toe 

Impegno; Positieve reacties uit de organisatie waar het de samenwerking met de Peel-

gemeenten betreft. Aandachtspunt zal het budget zijn! 

 

Wmo-raden; Veel gemopper gehoord over de uitvoeringsorganisatie, met name over de 

slechte bereikbaarheid. De positieve reactie van Impegno zal worden teruggekoppeld. 
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Coop. Zorgboeren Zuid; over drie weken vindt een bijeenkomst plaats waarin ervaringen 

worden gedeeld. Guido is onder grote tijdsdruk snel ingevuld, maar tot nu toe is weinig 

reactie teruggekregen (dienstverlening), de communicatie verloopt moeizaam. 

De voorzitter geeft aan dat Guido onderwerp is op de agenda, ook in het regionale 

Portefeuillehouderoverleg. De wethouders van de Peelgemeenten hebben zich duidelijk 

uitgesproken. Ze willen dat Guido in 1 keer goed wordt gelanceerd. Als dat betekent dat 

hij daardoor later “live” gaat, dan is dat helaas zo, er moet wel alles aan worden gedaan 

om dit op zo kort mogelijke termijn te laten plaatsvinden. De verwachting bestaat dat 

het in  april online komt. De moeizame communicatie rondom Guido en het feit dat 

nieuwe aanbieders niet zichtbaar  zijn, wordt teruggekoppeld 

 

Atlant Groep; Het loopt, er zijn geen problemen. 

 

Zorgcoöperatie Helenaveen; Veel aanpassen, veel zoeken, veel vragen. Dit heeft te 

maken met alle vernieuwingen sinds 1 januari, die veel tijd vragen en nog veel 

aanloopproblemen kennen, voor zowel de aanbieder als de cliënten. 

 

GGZOB en Buro Maks; Complimenten aan de uitvoeringsorganisatie en inkoopteam.  

 

ORO; Veel goede berichten over inleving, goede wil, respect voor elkaar. Nog steeds 

cliënten (vooral bij jeugd) waarvan nog niet duidelijk is of zij onder Zorgkantoor of 

gemeente vallen. ORO vraagt aandacht bij iedereen voor de zorgvuldigheid mbt privacy-

gegevens. Inrichtings- en opstartproblemen zijn begrijpelijk. 

 

Savant; Overgang cliënten gaat goed. Groot knelpunt op snijvlak 18-, 18+: aanpak op 

verschillende levensgebieden. Er is in de Wmo geen  resultaatsverplichting bij 

“opvoeden”.  

De voorzitter antwoordt dat deze discussie reeds met elkaar en jeugd samen wordt 

gevoerd. Daarbij zal het probleem worden afgepeld, om vervolgens in de juiste setting te 

bespreken. Dit wordt door Savant bevestigd. 

 

Savant vraagt aandacht dan toch voor het uitgangspunt “1 gezin - 1 plan”. Ook privacy 

vraagt aandacht. Er lopen nu een aantal toekenningen via de mail, om alvast de zorg in 

te kunnen zetten in afwachting van de formele afhandeling van de beschikking.  

 

 

SWZ; er zijn goede contacten met de consulenten, korte lijnen, motivatie om op inhoud 

te praten. Consulenten sturen mogelijk nu meer op welzijn want het is stil bij nieuwe 

cliënten.  

Peel6.1; Het principe van de kanteling zou merkbaar kunnen zijn, al lijkt dat nog wat 

vroeg.  

 

 

GGZOB; tevreden met de samenwerking. Er is een toename zichtbaar op de zwaardere 

problematiek. 

 

SWZ; Heeft betaling al plaatsgehad?  

De voorzitter meldt dat er een probleem is, omdat de geautomatiseerde 

gegevensuitwisseling nog niet goed loopt. Dit is op zich een landelijk probleem, maar 

speelt ook hier. Er zal zo snel mogelijk gewerkt worden met bevoorschotting, om geen 

problemen te laten ontstaan. 

 

Zorgboog; Casussen voor BG minder dan 2 dagdelen lopen goed. Klanten voor meer dan 

drie dagdelen, zouden een aanvraag WLZ moeten doen volgens consulenten. Dit is al in 4 

casussen gesteld. Mw. Van der Wielen geeft aan dat niet het aantal dagdelen bepalend is 

voor de mogelijke toegang tot de WLZ, maar de situatie van de cliënt.  
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Volgens de landelijke richtlijnen komt iemand voor de WLZ in aanmerking als hij niet 

langer de regie heeft, niet zelfstandig kan alarmeren en 24-uurs toezicht in de directe 

nabijheid nodig heeft. Aangezien de WLZ wettelijk voorliggend is aan de Wmo, wordt 

hierop getoetst.  

Mw. Rijntjes geeft aan dat er dan niet naar de mantelzorg wordt gekeken. Mw. Van der 

Wielen geeft aan dat dit klopt, het CIZ kijkt naar “de naakte cliënt”, hetgeen dus 

betekent dat iemand veel eerder dan voorheen in aanmerking komt voor de WLZ. Maar 

als er een wens is om de zorg thuis te ontvangen, dan kan dat alsnog, via een volledig of 

modulair pakket thuis. Mw. Rijntjes geeft aan dat dit leidt tot verschraling van het 

voorzieningenniveau en tot hogere maatschappelijke kosten.  

Mw. Van der Wielen geeft aan dat er op 25 maart een overleg staat gepland met de 

Zorgboog, Savant, ORO en het Zorgkantoor om –aan de hand van aangeleverde 

casussen- te verkennen welke afbakeningsproblematiek aan de orde is en hoe dit 

eventueel opgelost kan worden. Deze casussen zijn daar ook voor geagendeerd. 

De resultaten hiervan zullen –na bespreking met de wethouders- volgende keer aan deze 

tafel worden teruggekoppeld. Overigens zal worden geborgd dat de cliënt van deze 

discussie niet de dupe wordt. 

 

Zorgboog; De termijn van indicatiestelling, 6-8 weken, is te lang voor sommige cliënten. 

De voorzitter geeft aan dat er altijd spoedprocedures mogelijk zijn. 

 

LEV-groep; Het appèl op dienstverlening wordt langzaamaan groter. Er komen nieuwe 

doelgroepen bij: 

-  ondersteunen bij maaltijden   

-  wegvallen begeleiding voor administratie 

Over de maaltijden wordt nog een overleg gepland, met name tussen Savant en de 

LEVgroep en gemeente 

Savant; We zoeken nu echt naar oplossingen voor inzet van vrijwilligers. 

De voorzitter merkt op dat rondom de maaltijdvoorziening afspraken zijn gemaakt vanuit 

de fysieke overlegtafel Huishoudelijke Ondersteuning. De maaltijden op de locaties van 

Savant Zorg zijn buiten de inkoop HO gehouden. Peel6.1 zoekt samen met Savant Zorg 

naar nieuwe manieren om deze klanten te ondersteunen. Dit wordt dus opgepakt . 

 

 

4 Stand van zaken werkgroepen 

Informatie- en gegevensuitwisseling 

- Er wordt met voorschotten gewerkt (voorschot op betaling van de factuur). Voor 

kleine aanbieders op factuurbasis, voor grote op andere wijze. Alles onder 

bepaalde voorwaarden omdat iWMO in combinatie met sytemen van 

zorgaanbieders nog niet goed werkt. Partijen worden zsm geinformeerd. Met 

terugwerkende kracht wordt de totaal geleverde zorg en facturatie, door het 

systeem, gecorrigeerd (geen dubbel werk dus!)  

- Als de herindicatie halverwege de maand ingaat, kan er dan een standaard 

afspraak worden gemaakt? Ja, zie nieuwsbrief. 

 

Vervoer 

- Verslag van de werkgroep is toegestuurd. 

- Vraagstelling: Wat voor wijzigingen kunnen we doen om quick winst te behalen, 

zonder dat client er last van heeft. 

- Er zijn enkele pilots en voorbeelden besproken die verder worden uitgewerkt. 

- Doelgroepenvervoer onder Taxbus contract wordt verder uitgezocht. 

- Vaste terugkoppeling aan en toezending van verslagen aan deze tafel . 

- LEV/Onis/Vierbinden wordt de volgende keer uitgenodigd. LEV overlegt met 

collega’s wie dat moet zijn.  

 

Social Return 

- Diverse stukken zijn verstrekt. 
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- Plan van aanpak , bouwblokkenmethode is toepasbaar. Voorstel om dit te toetsen 

waarna het rondgestuurd kan worden naar alle aanbeiders. (wordt ook bij 

jeugdzorg gevraagd, vanwege gezamenlijke werkgroep)  

- Zorgboog; BBL niveau 3 en 4 staan niet op inventarisatielijst! Dit is een 

aandachtspunt. 

- Indien er in de toekomst  wijzigingen in het onderwijs plaatsvinden worden deze 

meegenomen bij Social Return; het is een levend document.  

- Tafel geeft accoord om met aanvulling leerlingen niveau 3 en 4, en goedkeuring 

van de jeugdtafel en HO-tafel (huishoudelijke Ondersteuning) de volgende stap te 

nemen. 

 

5 Brainstormsessie beroepskracht – vrijwilligers 

 

Na een voorstelrondje wordt de aanleiding door de voorzitter toegelicht. 

- Klant bepaalt kwaliteit! Maar hoe gaan we dat meten? Deze discussie wordt op 

een later moment volgens de ontwikkelagenda opgepakt. 

- De inzet van vrijwilligers is daar echter wel belangrijk bij. Vandaar de 

bijeenkomst. 

- Wat zijn de taken van een beroepskracht in relatie tot vrijwilligers? 

- Wat verstaan wij onder een beroepskracht? Kwaliteit van de beroepskrachten? 

Wat moet dat zijn, hoe is dat te definiëren? En wat verstaan we onder vrijwilliger?  

Het overleg levert het volgende op: 

 

Beroepskracht 

- Heeft een passende opleiding bij het werk dat hij uitvoert (vakbekwaam). 

- Wordt ervoor betaald conform een Cao. 

- Draagt verantwoordelijkheid voor de begeleiding. 

- Werkzaam op een contract. 

- Biedt waarborg van continuïteit. 

 

Deze definitie sluit ook aan op de wettelijke taak van gemeenten in de Wmo. De 

gemeenten worden geacht toezicht te houden op de kwaliteit van de geleverde 

ondersteuning: 

“Het toezicht in de Wmo en jeugd heeft met name betrekking op toezicht op de 

kwaliteitseisen die worden gesteld aan voorzieningen, waaronder de deskundigheid van 

beroepskrachten.” 

 

Professionele taken: 

- Verricht formaliteiten die betrekking hebben op de indicatie van de cliënt. 

- Inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de geleverde ondersteuning. 

- Professionele handelingen, bijv. persoonlijke verzorging, toezicht op medicijngebruik. 

 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers kunnen ook een contract hebben, kunnen ook een opleiding hebben/ 

vakbekwaam zijn. 

Verschil zit in verantwoordelijkheid en taken: vrijwilliger draagt geen 

eindverantwoordelijkheid  en werkt aanvullend, neemt niet over. Verricht geen 

professionele taken. 

 

Onderscheid in financiering: 

Vrijwillige inzet met professionele coördinatie, dan uit subsidie. De cliënt krijgt geen 

WMO-indicatie voor dit deel omdat er een voorliggende voorziening is. 

Kan het niet met vrijwilligers, moet het professioneel, dan inkoop. Dus: wordt de 

(geïndiceerde) cliënt ondersteund, of wordt de vrijwilliger ondersteund? 

Op het moment dat er een indicatie ligt is het formele zorg = inkoop. 
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Heeft een cliënt een indicatie, dan moet er ook een volledige bezetting door een 

professional aanwezig zijn. 

 

Toekomst 

Er zou een goede mix mogelijk moeten zijn:  

- van verschillende doelgroepen (wel en niet geïndiceerd)  

- en vrijwilligers met beroepskrachten.  
Dan moet er wel een goede basisfinanciering zijn voor het ‘nuldelijn’-initiatief, om 

perverse prikkels te voorkomen (zoveel mogelijk binnenhalen of te grote groepen van 

geïndiceerde cliënten, terwijl dat voor hen niet goed is).  

Tegelijkertijd kunnen gemeenten wel een indicatie afgeven voor mensen die van een 

dergelijk initiatief gebruik maken,  maar dan in de vorm van een aangepaste indicatie 

(die kan kleiner zijn: alleen het deel dat niet door het initiatief kan worden geleverd: het 

professionele vangnet). Op die manier wordt de samenwerking tussen 

vrijwilligersinitiatieven en professionals gestimuleerd.  Deze organisaties hebben elkaar 

nodig, ook met het oog op de doelen van de kanteling. 

 

Aan de overlegtafel wordt geconcludeerd dat we het hier echt over een 

transformatievraagstuk hebben.  

Dhr. Van Hest geeft aan dat het hem een plezier doet dat aanbieders en initiatieven 

vanuit het voorliggende veld, samen hierin willen optrekken. Dit zijn de vraagstukken 

waar we het de komende tijd veel meer over moeten hebben. Dhr. Schreurs geeft aan 

dat hier ook inspirerende voorbeelden en literatuur over beschikbaar zijn. We zouden 

hiermee al een slag verder kunnen maken in het toekomstgericht denken over 

participatie en transformatie/de kanteling. 

Afgesproken wordt dat dhr. Schreurs en dhr. Van Hest een discussievoorzet maken die in 

één van de komende keren wordt geagendeerd. 

 

6 Wat verder ter tafel komt /rondvraag/ Afsluiting 

Stukken graag tijdig voorleggen opdat de juiste mensen aan tafel meepraten. 

 

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

Volgend overleg: Boscotondo op 16 april van 13.00 - 17.00 uur. 


