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 Datum: 16 april 2015 

Onderwerp Tijd: 13:00-16:30 

Fysieke Overlegtafel nieuwe taken WMO Notulist: Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo te Helmond 

 

Aanwezig: Mw. J. Aerts (LEV-groep), , mw. Hoopman (SWZ), mw. D. Rijntjes (de 

Zorgboog), mw. L. van der Schans (Savant), dhr. H. Schreurs (GGZ OB), 

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

Sambeek (Co.ver. Tot uw dienst), mw. J. van den Tillaart (MEE), mw. I. van 

Goch (Onis), dhr. J. Feuerriegel (SMO), mw. W. Teeuwen-Besseling 

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

mw. C. Vriends ( Bizob) 

Afwezig: mw. A. Tielemans (Atlant) mkg, mw. A. Korsten (ORO) mkg, dhr. W. van 

Hest (Wmo raad) mkg, mw. M. van Ardenne (Buro Maks) (afwezigheidsmail), 

mw. J. Rutten (ONZ), mw. B. Oosterbaan (Impegno), dhr. M. Valkenburg 

(coop. Zorgboeren Zuid) zkg, dhr. P. Kuijs (Vierbinden) zkg. 

 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 

Agendapunten voor de volgende bijeenkomst: 

- Bespreken van de mogelijkheden tot kantelen en transformeren, a.d.h.v. een 

voorzet door H. Schreurs en W. van Hest. 

 

- Geopperd wordt om goede voorbeeldprojecten met elkaar te delen. De voorzitter 

zal zich beraden op een goede vorm en aanpak. 

 

 

Mededelingen 

- Communicatie; naar aanleiding van het recente mailverkeer over individuele 

casussen wordt een gedragslijn afgesproken: 

De aanbieder communiceert over een casus met de Wmo-consulent van Peel 6.1. 

Indien de consulent niet bekend is bij de aanbieder, kan de aanbieder contact 

opnemen met de afdeling Vraagverheldering van Peel 6.1. Indien aanbieder en 

consulent een fundamenteel verschil van inzicht hebben over een casus en de 

aanbieder het noodzakelijk vindt om op te schalen, dan kan de aanbieder contact 

opnemen met de teammanager van de consulent. Dit is A. van der Linden voor 

casuïstiek die betrekking heeft op inwoners uit Helmond. Dit betreft mw. S. Vullers 

voor casuïstiek uit de overige 5 gemeenten. Voor vragen op beleidsniveau kan 

contact gezocht worden met mw. W. Teeuwen.  

 

- Mw. J. van Schijndel; de vraag van vorige keer was of aanbieders volgens de 

belastingdienst wel of geen vrijwilligers mogen inschakelen. Dit mag wel, maar er 

mogen geen onkosten gedeclareerd worden. 

 

2. Notulen d.d. 19 maart 2015 

-  Savant:wil de gemeente ook het ondersteuningsplan hebben voordat er een nieuwe 

indicatie wordt afgegeven? Naar wie wordt dit opgestuurd? Antw: In bijlage 2 van 

de deelovereenkomsten wordt het toegangsproces beschreven waaronder ook de 
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verplichtingen tot overlegging van stukken. De dienstverlener is verplicht om na 

opdrachtverstrekking – samen met de cliënt – een plan van aanpak op te stellen. In 

de overeenkomst begeleiding zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot 

afgifte van het plan van aanpak aan Zorg en Ondersteuning en de opmaak en 

afgifte van voortgangsrapportages. Inmiddels is – uit oogpunt van efficiency / 

lastenverlichting voor de dienstverlener – bepaald dat de opmaak van afzonderlijke 

voortgangsrapportages niet behoeft plaats te vinden maar dat de voortgang dient 

te worden verwerkt in het plan van aanpak (als een levend document). De 

overeenkomst begeleiding dient hier nog op aangepast te worden. Ook zal dan – 

omwille van de integraliteit – bekeken worden of de overeenkomsten kv en bw 

soortgelijk worden aangepast. 

 

Het indienen van een ondersteuningsplan voorafgaande aan opdrachtverstrekking 

door de gemeente is geen vaste vereiste.  

 

- LEV-groep; er is gesproken over het oppakken van taken met vrijwilligers, bijv. 

maaltijdservice/extra ondersteuning administratie en andere zaken. Het is wel de 

vraag of alle taken c.q. in de gewenste omvang met vrijwilligers opgelost kunnen 

worden. Soms kunnen deze taken niet alleen oppakken of niet de noodzakelijke 

continuïteit leveren. De vraag is hoe we dat dan toch goed kunnen regelen.  

De voorzitter geeft aan dat deze zaken onderwerp van gesprek zijn in de locale 

setting met de partijen die het betreft. Het is geen onderwerp voor deze fysieke 

overlegtafel. 

 

-  De notulen van 19 maart 2015 worden vastgesteld.  

 

3 Rondje: ervaringen tot nu toe  

 

SMO:  er waren signalen dat cliënten te laag ingeschat werden qua uren en  

planbaarheid. Begeleiding groep; er is weinig besef over het belang van dagritme. Dit is 

ondertussen besproken met Zorg en Ondersteuning. De voorzitter geeft aan hierbij 

betrokken te zijn geweest, er zijn in het overleg goede afspraken gemaakt. Per casus 

wegen we af of het overwegend planbaar of niet-planbaar is. Bij twijfel vindt overleg 

plaats tussen wmo-consulent en aanbieder.  

 

Zorgboog: er is goed overleg geweest over de afstemmingsproblematiek. Het is heel 

plezierig dat dit snel en adequaat is opgepakt (dit punt komt later terug).  

Er komen minder indicaties binnen, met name in begeleiding groep. Nog niet te duiden is 

waar dat in zit.  

Mw. V.d. Wielen meldt dat momenteel wordt onderzocht of er achterstanden zijn, maar 

dat is eigenlijk niet de verwachting. Voor zover er nog achterstand is in het versturen 

van beschikkingen, is er wel afgesproken dat een voorlopige beschikking per mail wordt 

afgegeven. Vanuit de overlegtafel wordt gevraagd om hierbij ook het BSN-nummer te 

vermelden. 

 

SWZ; Inzake begeleiding groep vraagt SWZ of het uitgangspunt is de groepsgrootte of 

het aantal begeleiders op de groep? Mw. Van der Wielen antwoordt dat de consulenten 

kijken de gedragsproblematiek van de cliënt. 

SMO/Zorgboog; Nadrukkelijk is gesteld in de werkgroep door aanbieders dat de norm 1 

professional op een kleine groep moet zijn. Als het een grote groep is, worden er twee 

professionals opgezet, maar valt de cliënt nog steeds onder een kleine groep. De vraag is 

of dat helder is? Mw. Teeuwen neemt deze vraag mee terug naar de 

uitvoeringsorganisatie. Zo nodig wordt de instructie aan de consulenten hierop 

aangepast. Dit komt de volgende keer terug. 

 

GGZ OB: signaleert ook minder instroom op dagbesteding. Er is over individuele 

casussen goed overleg met de uitvoeringsorganisatie. Wel lijkt er een trend te zijn om 
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zoveel mogelijk naar de WLZ te laten doorstromen. Dit wordt door mw. Van der Wielen 

tegengesproken. Er wordt wel –conform de afspraken aan de FOT Beschermd wonen- 

goed naar de toegang gekeken. Mensen die niet onder de Wmo –beschermd wonen 

vallen, maar wel onder de WLZ, krijgen dan ook geen Wmo-indicatie. In de afgelopen 

jaren is er een andere praktijk ontstaan, maar daar moet nu strikter naar worden 

gekeken, ook met het oog op de beperkte budgetten. Ook moet de cliënt zelf kunnen 

kiezen. De GGZ OB beaamt dat er –ook onder aanbieders- nog wel te veel gedacht wordt 

in oude structuren. 

 

Zorg Helenaveen; positief over de samenwerking 

 

GOH: mw. J. van Schijndel; er is een lijn zichtbaar waarin cliënten  in te grote groep 

komen (soms 15 mensen). Mensen voelen zich dan niet fijn en komen met meer zorg 

thuis. Knelpunten zijn gemeld bij de teamleider consulenten. Mw. Van Schijndel belt de 

cliënten nog om te vragen of ze hun namen mag doorgeven.  

Mw. van der Donk; Ook wij maken dagelijks mee dat zaken nog niet automatisch lopen. 

Wel fijn dat er concrete signalen komen waarmee gehandeld kan worden.  

 

Savant; Gaat bij tijdelijke indicatie overgangsrecht door of nieuwe indicatie?  

Antw: Uitgangspunt is dat nieuwe regels hebben te gelden waaronder dus ook nieuwe 

tariefstellingen en niet de tariefstellingen overgangsrecht. (Toevoeging nav opmaak 

notulen: Peel 6.1 zal zorgdragen voor nadere informatie over dit thema t.b.v. aanbieders 

nu er ook situaties zijn dat tariefstelling overgangsrecht voor een bepaalde periode wel 

kan doorlopen). 

 

Savant; Kan een aanbieder zelf tijdens een lopende indicatie de ondersteuning bijstellen? 

Mag een aanbieder bijvoorbeeld zelf besluiten in gevallen dat het planbaar was en deels-

planbaar wordt? Mw. Teeuwen: Bij een gewijzigde situatie moet een nieuwe beoordeling 

plaatsvinden. Op zich heeft de aanbieder wel enige speelruimte, die is in de tarieven 

verwerkt. Als het gaat om structurele wijziging of veel meer of minder intensieve inzet, 

dan is beoordeling van een Wmo-consulent nodig. 

SWZ: maar soms kun je daarop niet wachten. Mw. Teeuwen geeft aan dat er altijd 

spoedprocedures mogelijk zijn, in overleg met de consulent, maar dat is in incidentele 

situaties.  

 

Onis: zien veel meer mensen met zwaardere (psychische) problemen. Het is nog 

onduidelijk waar die nieuwe groep vandaan komt.  

GGZ OB: geeft aan dat bedden afgebouwd moeten worden als de doelgroep 

‘uitbehandeld’ is. FACT-teams kunnen hier wel een rol in spelen.  Er is binnenkort 

overleg, wellicht goed als welzijn ook eens aansluit en kennismaakt. 

 

WMO-raad, dhr. H.Dittner; Merkt meer onzekerheid door de verandering: waar moet ik 

zijn? Dit hoort allemaal bij de omschakeling.  

 

Mw. van der Wielen: er wordt door iedereen hard gewerkt om alles zo goed mogelijk te 

regelen. Maar nog lang niet alles is klaar of werkt zoals ons voor ogen staat. Het zal nog 

wel enige tijd kosten voor het optimaal functioneert. Belangrijk is dat we met elkaar 

blijven zoeken naar oplossingen en dat de cliënten niet de dupe worden. Het 

transformeren en innoveren heeft nog veel meer tijd nodig. 

 

MEE; Urgentie duurt te lang. Definitieve indicatie wordt pas gegeven na het toezenden 

van het plan van aanpak.  

Mw. Vd Donk: indien nodig, dan opschalen naar teammanager. 

MEE: Crisisplaatsingen 18+ is binnen WLZ geregeld. Nu aantal situaties die wel worden 

opgepakt maar waar uiteindelijk niet duidelijk is wie betaalt. Welke afspraken zijn er 

gemaakt? 
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Mw. Vd Wielen: Spoedzorg zat tot voor kort niet bij de gemeente. Er is recent een 

informatiekaart verschenen, daarop staan casussen beschreven. Wat nog niet duidelijk is 

of wij apart spoedzorg moeten inkopen of dat het valt onder kortdurend verblijf. In de 

regio is een werkgroep spoedzorg. Deze wordt gevraagd om de “voors en tegens” in 

beeld te brengen om dit op niveau van 21 gemeenten voor 0-100 een beleid te maken. 

 

 

4 Zelfredzaamheidsmatrix 

Mw. Franca Bankers (Peel 6.1) juridisch kwaliteitsmedewerker schuift hierbij aan. 

 

SMO; ZRM is al een aantal jaar onderdeel van het begeleidingsplan. Werkt fijn. 

Voorstander van het gebruik 

Zorgboog; instrument wordt dubbel bekeken. Er zijn meerdere doelen, vooral 

combinatiesitutaies is de ZRM te weinig. Landelijk wordt gesproken over bijvoorbeeld 

OMAHA systeem. Zorgboog gaat mogelijk mee met de landelijke ontwikkeling.  

Het werken in meerder systemen is dus een lastige afweging. ZRM bleek slecht werkbaar 

voor dementerenden. 

LEV; onderdelen verwerkt en zoekende voor de toekomst. 

SWZ; hebben meegedaan aan uitgebreide pilot. De samenvatting zou hier behandeld 

moeten worden. Elementen van ZRM worden verwerkt in ondersteuningsplan. 

GGZ OB; instrumentarium om dezelfde taal te spreken. Het blijft een middel. De client 

zal bepalen of de ZRM meerwaarde heeft. 

Zogrcoop. Helenaveen; Gebruiken het niet. Gaan veel op huisbezoek en kijken en 

luisteren heel goed naar klanten. En leggen contacten, maken gebruik van de netwerken. 

Zullen overtuigd moeten worden van de meerwaarde van het gebruik. 

Peel6.1; consulenten maken soms beperkt of soms uitgebreid gebruik van de ZRM. Ze 

worden wel geheel ingevuld en gebruikt als documentatiesysteem. Sommigen worden 

met de client tijdens een huisbezoek ingevuld, dan komen verschillen in beeld. Kijk je 

naar sec de client, of kijk je naar de client in zijn systeem? Dit levert verschillende scores 

op. Daarover moet nog gesproken worden. Consulenten krijgen wel heel snel een beeld 

waar de problemen zitten. Het is een instrument dat vooral ondersteunend werkt om de 

situatie van de cliënt breed in beeld te brengen. Beperking is dat het slechts een 

momentopname is en het zegt niets over de oorzaak van de beperking. Het is ook niet 

voor alle doelgroepen goed bruikbaar. Het wordt ook niet ingezet als 

monitoringinstrument. 

WMO-Helmond; Het invullen levert hetzelfde resultaat, maar een gesprek levert andere 

info. 

MEE; gebruiken de ZRM niet standaard. Landelijk wordt gekeken of ZRM ook bruikbaar is 

voor mensen met een verstandelijke beperking. Indien ZRM gebruikt gaat worden dan 

bekijken of taal geschikt is voor de doelgroep. 

Savant; zijn ook aan het kijken naar de landelijke systemen. De ZRM wordt daarmee een 

stuk overschaduwd. ZRM en Effectenster zijn naast elkaar gehouden. ZRM met name 

voor verstandelijk gehandicapten moeilijk invulbaar, dat gaat met de Effectenster veel 

beter.  

Onis; Bij de participatiepilot gebruikt. Definiëring is een aandachtspunt en vrij 

ingewikkeld om mee te werken is de bevinding. 

 

ORO; ORO heeft wegens afwezigheid input gegeven via de mail. <Omdat dit onderwerp 

in juni weer wordt behandeld wordt dit hier niet overgenomen>  

 

Afspraak de rapportage van de Pilot wordt rondgestuurd ter bestudering door de tafel. 

ZRM komt in juni op de agenda terug.  
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5 Stand van zaken werkgroepen 

Inkoopboek 

- Afgesproken is een digitaal boek te maken waarin allerlei vragen op voorhand 

beantwoord worden 

- Binnen een paar weken zal het boek op de website geplaatst worden.  

- Doorontwikkeling; De beoogde linken lukt niet, er wordt daarom een aparte 

website gebouwd voor aanbieders (WMO, HO en jeugd).  

- Terugkoppeling over de status volgt 

- In de toekomst zal aan de tafel om terugkoppeling gevraagd worden. 

 

Social Return 

- Idee is goed, uitvoering is niet voor iedereen even gemakkelijk. 

 

Vervoer 

- Is tussentijds niet bijeengeweest 

 

Informatie- en gegevensuitwisseling 

- Vanwege problemen is ondertussen gekozen om voorschotten te betalen over 

lopende begeleiding.  

 

Beschermd Wonen 

- Komt volgende keer na FOT bijeen. 

 

 

6 Terugkoppeling overleg aanbieders, gemeenten, zorgkantoor grijze 

gebieden 

 

De afgelopen periode is aan de hand van de eerste ervaringen in de uitvoeringspraktijk 

van de Wmo intensief gesproken over afbakeningsvraagstukken, waarin de wet- en 

regelgeving ruimte laat voor interpretatie en daardoor voor onduidelijkheid in de 

uitvoering.  

 

1. Afbakening Persoonlijke verzorging in Wmo en ZVW 

Het vraagstuk betreft met name de cliënten die vanuit het overgangsrecht op basis van 

de primaire grondslag uit het AWBZ indicatiebesluit  (PSY, VG, ZG of dubbele grondslag) 

zijn overgezet naar het nieuwe stelsel. Een groot aantal van deze cliënten zou op basis 

van de primaire grondslag voor de persoonlijke verzorging  over moeten gaan naar de 

Wmo. In de praktijk blijkt echter dat de lichamelijke problematiek of de behoefte 

aan/risico op geneeskundige zorg  dermate groot is dat de zorgvraag volgens de 

wijkverpleegkundige beter past in de Zvw.  

 

In het overleg is geconcludeerd dat de grondslag niet het juiste criterium is voor de 

bepaling in welk domein de zorgvraag van de cliënt het best passend is. Er is 

afgesproken de hulpvraag van de cliënt als uitgangspunt te nemen bij het toeleiden tot 

zorg en niet de grondslag, met inachtneming van de aard van de beperking/stoornis en –

het risico op-  geneeskundige zorg. De wijkverpleegkundige heeft hierin een cruciale rol 

als het gaat om het beoordelen van de hulpvraag ten aanzien van persoonlijke 

verzorging. Zij stemt hierin af met de Wmo-consulenten waar er mogelijk nog 

aanvullende Wmo-voorzieningen noodzakelijk zijn.  

Op grond van deze afgestemde werkwijze worden alle cliënten (ook degene van wie de 

einddatum van de indicatie nog niet is bereikt) opnieuw beoordeeld en toegeleid tot het 

juiste domein. 

 

2. Afbakening Wlz/Wmo 

In de Wlz staat beschreven dat de Wlz voorliggend is op de andere domeinen. Binnen de 

Wlz worden de omgevingsfactoren (mantelzorg) van de cliënt niet meegewogen in de 
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vaststelling van de toegang. In CIZ termen wordt gekeken naar de ‘naakte cliënt’. Dit gaf 

in de regio discussie over de ‘letter’ versus ‘geest’ van de stelselwijziging.  Wmo-

consulenten verzochten - conform het wettelijke  uitgangspunt en de landelijke 

richtlijnen- cliënten een WLZ-aanvraag te doen. Dit als het cliënten betreft die: 24-uurs 

toezicht nodig hebben in de directe nabijheid, niet zelfstandig kunnen alarmeren en niet 

zelf meer de regie hebben. Bij een wens om thuis te kunnen blijven wonen zou hun Wlz-

indicatie dan eventueel  in de thuissituatie verzilverd kunnen worden (VPT/MPT/PGB), 

was de aanname.  

 

De zorgaanbieders en het Zorgkantoor vreesden door de gekozen insteek een toename 

van het aantal cliënten dat de verblijfsfunctie niet verzilverd, wat druk geeft op de 

financiering/contractering. Hierdoor komt ook het voorzieningenniveau voor de 

langdurige zorg in deze –sterk vergrijzende- regio in gevaar. Het zorgkantoor constateert 

dat bij de inkoop geen rekening is gehouden met een dergelijke beweging en voorziet 

weinig ruimte hierin te gaan hercontracteren. Daarnaast leidt dit alles tot een 

kostenopdrijvend effect voor zowel de cliënt zelf (in verband met Eigen Bijdrage), als de 

zorgkosten in algemene zin (ondersteuning vanuit de Wlz is duurder dan vanuit 

Wmo/Zvw).  

 

Alle partijen zijn het na overleg met elkaar eens dat deze werkwijze wellicht in lijn is met 

de letter, maar niet met de geest van de stelselherziening. Er is samen geconcludeerd 

dat in deze casussen inderdaad sprake is van onvoorziene en ongewenste 

maatschappelijke en financiële effecten van het hanteren van de Wlz als voorliggende 

voorziening. Dit geldt in situaties waarin de mantelzorg in staat is om met behulp van 

relatief beperkte voorzieningen vanuit de Wmo en de Zvw de zorg thuis op te vangen. De 

Peelwethouders hebben er daarom mee ingestemd dat in deze situaties de vraag van de 

cliënt en eventueel zijn/haar mantelzorg  voorop moet staan (thuis willen blijven wonen) 

én dat de  doelstellingen van de Wmo  leidend moeten zijn.  

 

Wel zijn partners het er over eens dat het altijd mogelijk  moet blijven om de situatie in 

individuele gevallen ánders te beoordelen. Daarbij denken we aan: 

- In individuele gevallen waarin deze lijn naar de mening van de Wmo-consulent 

niet voldoet, bijvoorbeeld in geval van een zeer fragiele situatie, bespreekt de Wmo-

consulent dit met de casemanager dementie/wijkverpleegkundige en de cliënt/ 

mantelzorger(s); 

- Indien een situatie verergert, is altijd overleg over een eventuele aanvraag 

richting WLZ; 

- Als er dermate veel zorg en ondersteuning nodig is dat de situatie in praktische 

zin te zien is als ‘een volledig pakket thuis’, dan wordt met de casemanager 

/wijkverpleegkundige en de cliënt het overleg gevoerd over een aanvraag richting Wlz;.  

- Indien de cliënt zelf liever kiest voor de Wlz moet dit ook aangevraagd worden. 

 

De betrokken partijen hebben afgesproken om samen op landelijk niveau aandacht te 

vragen voor deze afstemmingsproblematiek. De regionale Transitiesecretaris zet daar 

een actie voor uit (brief).  

 

Over de maaltijdvoorziening is nog contact. Dat komt mogelijk een volgende keer terug. 

 

7 Wat verder ter tafel komt /rondvraag/ Afsluiting 

Dhr. Dittner meldt zich af voor het volgend overleg. 

Don van Sambeeck; wat is stand van Guido-Helmond en wanneer gaat deze in de lucht. 

De voorzitter meldt dat dit hopelijk begin mei het geval is, maar dat is niet zeker.  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Volgend overleg: Boscotondo op 21 mei van 13.00 - 15.00 uur. 


