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 Datum: 17 maart 2016 

Onderwerp Tijd: 13:00/17:00 

Fysieke Overlegtafel nieuwe taken WMO Notulist: Corine Vriends 

Locatie: Boscotondo 

 

Aanwezig: mw. I. van Goch en mw. Lenders (Onis), mw. A. Korsten, mw. De Nie en dhr. 

Verkoelen (ORO), mw. D. Rijntjes (de Zorgboog), mw. N. Sabir (Savant), 

mw. K.  Suurmeijer en dhr. J. Van de Pas (Impegno), dhr. H. van Gemert 

(SWZ), mw. M. Van der Heijden (St. Zorgboeren Zuid), dhr. J. Feuerriegel 

(SMO), dhr. H. Schreurs en mw. D. Hendriks (GGZ OB), dhr. J. Ragetlie 

(LEV-groep), dhr. J. Schrover (MEE) mw. J. van Schijndel (WMO raad), dhr. 

C. Wolfhagen (Trafficon), mw. N. van de Goor (Gemeente Laarbeek), mw. M. 

Rutten, dhr. S. Prinsen, dhr. L. Engels, mw. M. van der Donk en mw. T. van 

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

Afwezig: mw. N. Willemstein (Buro Maks), mw. A. Tielemans (Atlant), dhr. H. Dittner 

(Wmo raad), dhr. D. van Sambeek (Zorgcoop.), hr. W. van Hest (Wmo raad),  

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. Vervoer 

Gestart wordt met het onderwerp vervoer, met een korte voorstelronde van de 

aanwezigen, een toelichting door de voorzitter en introductie van Chrit Wolfhagen. 

De presentatie en het rapport worden met de notulen meegestuurd. 

De conclusie die, met betrekking tot het cliëntenvervoer, in hoofdlijnen getrokken kan 

worden is dat er mogelijkheden lijken te zijn om tot mogelijk forse kostenbesparingen te 

komen. De basis van die conclusie ligt in de navolgende feiten:  
- veel verschil in hoogte tarieven;  

- veel verschillende vervoerders elk met hun eigen werkwijze en tarief;  

- aanpassing van aanvang- en eindtijden die zodanig zijn dat volgtijdelijk bundelen 
soms best  mogelijk is;  

- alle zorginstellingen opereren gezamenlijk in een redelijk beperkt gebied maar 

ieder regelt zijn eigen vervoer. Samenwerking met betrekking tot het vervoer is 

er slechts in beperkte mate. Mogelijkheden om het vervoer efficiënter in te richten 
lijken echter aanwezig te zijn;  

- cliënten gaan niet elke dag van de week naar een dagbestedingslocatie en gaan 

mogelijk ook niet naar de dichtstbijzijnde locatie (omdat die locatie eventueel van 

een collega instelling is). Mogelijk dat bundeling van dagbesteding en of locaties 

voordelen kan opleveren; 

- bundeling van het contractbeheer en een mogelijk gezamenlijk regiesysteem.  

Dhr. Wolfhagen geeft ook een doorkijk naar regionaal gemeentelijk bestuurlijk overleg, 

waarbij doelgroepenvervoer op zich, de bundeling of herinrichting daarvan en de kosten, 

onderwerp van gesprek zijn.  

 

Om echt goed en gedegen te beoordelen of samenwerking zinnig is en die samenwerking 

ook leidt tot lagere vervoerskosten, is het nodig om diepgaander onderzoek te doen. Op 
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basis van hetgeen in het voorgaande is aangegeven lijkt het in elk geval zinnig om dat 

nader onderzoek uit te voeren. Daarbij worden eventueel ook instellingen benaderd die 

nu niet gereageerd hebben. De gemeente zal nog nagaan  hoeveel indicaties vervoer er 

zijn afgegeven. 

 

GgzOB geeft aan dat tot nu toe een aantal punten ontbreken in de analyse; 

- Veiligheid/verantwoordelijkheid 

- Burgerinitiatief 

- Het belang voor de cliënt, cliëntgericht 

- De relatie tussen het aanpassing van tijden en kosten personeel 

- Bezettingstijd 

 

De Zorgboog geeft aan dat het zinvol lijkt gezamenlijk te bezien of het vervoer slimmer 

te organiseren is. 

 

Mw. Van der Wielen merkt op dat we de werkgroep zijn gestart vanuit de discussie over 

de tarieven en eindigen met de onderwerpen samenwerking en beleid. 

De, terecht gestelde, verdiepingsvragen moeten we meenemen als we een stap verder 

hebben gezet. Uiteraard stuiten we dan op beleidsvragen. Niet altijd is het zo dat het in 

het belang van de cliënt is om de zaken zo efficiënt mogelijk te organiseren. Ook dat 

belang moet meegewogen worden in de uiteindelijke keuzes. De vraag is nu, vinden we 

dit vraagstuk het verdiepend onderzoek waard? 

- Wil je samenwerken in onderzoek 

- Wil je de effort doen om meer inzicht te geven? 

 

GgzOB heeft behoefte aan een tijdpad en beslismomenten 

Lev vraagt aandacht voor de arbeidsverdringing bij de inzet van vrijwilligers 

ORO geeft aan in verhouding heel weinig Wmo-vervoer te hebben ten opzichte van Wlz 

vervoer, en vraagt zich af of ORO er weer veel tijd in wil/kan stoppen. Er is al heel veel 

inspanning gedaan en ORO heeft inmiddels de zaken zo efficiënt mogelijk geregeld. Er 

wordt ook al samenwerking opgezocht. Voor ORO os de medewerking van het 

Zorgkantoor –met het oog op de WLZ-cliënten- ook heel belangrijk. 

SWZ staat wel open voor onderzoek, maar de optimalisering van de samenwerking met 

ORO heeft prioriteit. 

 

Afgesproken wordt dat dhr. Wolfhagen een stappenplan beschrijft. Hoe ziet het traject 

eruit, wat zijn de vragen die we moeten beantwoorden, wat is het werk dat van de 

aanbieders wordt gevraagd en hoe ziet het tijdpad eruit?  

Mw. Van der Wielen stelt voor om dat stappenplan voor te leggen aan de aanbieders met 

het verzoek tot antwoord. Daarbij stelt zij wel dat de discussie over de tarieven hiermee 

in verband staat. Als er een realistisch perspectief bestaat om fors te besparen op de 

vervoerskosten door meer efficiency en samenwerking, zal dit eerst verkend moeten 

worden, voordat er een verdere discussie over tarieven gevoerd kan worden.  

De kosten van de inzet van Trafficon, voor het nadere verdiepend onderzoek, worden 

binnen de gemeenten besproken.  

 

 

3. Verantwoording en facturatie 

Dhr. Leon Engels en dhr. Stefan Prinsen geven een toelichting op de jaarverantwoording 

jeugd en Wmo. 2015 was een overgangsjaar voor zowel gemeente als aanbieders. 

Er wordt nu hard gewerkt om alle facturen en de indicaties op elkaar te leggen. De 

tussentijds gehouden steekproeven wordt nu dus naar minimaal 80% gebracht om de 

controle rechtmatig te maken.  

 

De kosten betreffen circa € 75 miljoen ZIN en € 20 miljoen PGB. De goedkeuring op de 

accountantsverklaringen en de jaarrekeningen van elk van de gemeenten hangt voor 

20% af van de controle van de zorgkosten.  
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Circa 10% van de zorgaanbieders vertegenwoordigen 80% van de geldstromen. Daarom 

is de controle van deze 10% van de aanbieders van het grootste belang. 

Hoewel landelijke discussies hebben gelopen over de mate van controle in 2015, heeft 

Peel 6.1 gekozen om af te rekenen op basis van het geldende contract. Er is een 

regionaal controleprotocol opgezet. Om de factuurcontrole te kunnen doen is het nodig 

om zo snel mogelijk alle productieoverzichten op cliëntniveau en gemeenteniveau te 

ontvangen. Er worden nu verschillen geconstateerd van 15%, die moeten uitgezocht 

worden.  

Vanuit de aanbieders wordt aangegeven dat dit een forse extra inzet met zich 

meebrengt. Mw. Van der Wielen geeft aan dat dit ook in het belang van de aanbieders 

zelf is. De geconstateerde 15 % afwijking is niet alleen in het voordeel van de 

aanbieders, maar ook soms in het nadeel. Aanbieders doen zichzelf soms ernstig te kort 

en dat blijkt bij deze controles. Bovendien hebben we een gecontroleerde financiële 

afrekening nodig om voldoende inzicht te krijgen in de financiële resultaten over 2015. 

Zonder dit inzicht kunnen we de evaluatie van de nieuwe categorieën en tarieven niet 

uitvoeren.  

Dat is ook de reden dat de werkgroep nog niet bijeen is geroepen. Het is op dit moment 

niet mogelijk om met deze evaluatie verder te gaan. Wellicht blijkt uit de financiële 

eindafrekening wel dat er geen sprake is van grote problemen met de nieuwe tarieven, 

dan is het maar de vraag of we die moeten gaan aanpassen. Zij geeft aan dat vanwege 

deze argumenten het waarschijnlijk ook niet haalbaar zal zijn om per 1 juli nieuwe 

tarieven neer te leggen, voor zover dat nodig zal blijken. Mogelijk volgt er nog een 

voorstel om de huidige tarieven te verlengen.  

Hierover is meer duidelijkheid te geven zodra de controles hebben plaatsgevonden. Ze 

roept iedereen op om hieraan op de kortst mogelijk termijn medewerking te verlenen.  

Dhr. Engels geeft aan dat de aanbieders waarvan op korte termijn actie wordt verwacht 

persoonlijk door mw. Van der Wielen zullen worden benaderd.  

 

Dhr. Engels geeft tot slot aan dat dit naar verwachting om een eenmalige actie gaat. 

Wanneer iedereen goed is aangesloten op het geautomatiseerde berichtenverkeer, zal dit 

volgende jaar niet meer op deze wijze hoeven te gebeuren. In ieder geval zullen de 

leerervaringen ook met de deelnemers van de FOT worden gedeeld.  

 

ORO geeft complimenten over de informatie en de wijze van contact op het niveau van 

de uitvoering. Zij hoort goede berichten terug over de werkgroep die binnen Peel 6.1. 

met de financiëel-administratieve verantwoordelijken is ingericht. 

De Zorgboog vraagt of ervaringen ook gedeeld worden met de controllers van de 

aanbieders? Dat wordt toegezegd door dhr. Engels. De ervaringen komen ook terug 

binnen de werkgroep.  

 

4. Eigen bijdrage CAK Wmo 

Mw. Marleen Rutten is aangeschoven om toelichting te geven op de raadsinformatiebrief. 

Aan consulenten is meegegeven dat verwezen moet worden naar de cliëntondersteuners, 

zij cliënten de benodigde en wenselijke ondersteuning geven bij het berekenen van de 

eigen bijdrage. Peel 6.1. heeft hen hiervoor toegerust door middel van 

instructiebijeenkomsten. Cliëntondersteuners hebben uitgebreide toelichting gehad en 

ook een “rekenblad”. Dit lijstje wordt meegestuurd met de notulen. 

Peiljaarverlegging is mogelijk en ook daarover kunnen cliëntondersteuners adviseren. 

Advies is om dit alleen te doen bij een gelijkblijvende nieuwe situatie.  

Aan de aanbieders wordt aangeraden om binnen de organisatie één persoon aan te 

wijzen die het beste thuis is in de materie. Of die goed kan verwijzen naar de 

cliëntondersteuners die hiervoor zijn toegerust, bijvoorbeeld binnen de LEVgroep. Tijdens 

de vergadering worden al contacten gelegd. Ook wordt geopperd om de cliënt aan te 

geven direct contact op te nemen als er een “CAK” brief binnenkomt, zodat de juiste 

toelichting kan worden gegeven. 
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Samenvattend; De gemeente wil heel graag voorkomen dat cliënten hulp weigeren om 

de reden dat ze een te hoge bijdrage moeten betalen. Geadviseerd wordt dan ook om in 

eerste instantie te verwijzen naar de cliëntondersteuners, zij zijn op de hoogte. Als er 

echt problemen zijn dan wordt geadviseerd om de Wmoconsulent op de hoogte te 

stellen, zodat deze met de cliënt naar oplossingen kan kijken. 

Indien wenselijk kan Peel 6.1, mw. Rutten, bij aanbieders ook een instructiebijeenkomst 

verzorgen voor de begeleiders. 

 

5. Notulen 

De notulen van 21 januari worden goedgekeurd. 

Er worden aan de hand van de notulen een aantal vragen gesteld; 

- Weten we al iets over Peel 6.1 en de gevolgen voor de overlegtafel? Antwoord is 

nee. Van tijd tot tijd zal er er overleg zijn tussen enkele aanbieders en 

wethouders. De komende keer op 13 april. Danz al de stand van zaken worden 

aangegeven. Toegezegd is dat wethouders in de FOT zullen komen vertellen wat 

er wordt besloten, zodra dit duidelijk is. 

- De aanbieders doen een beroep op de gemeenten om  collectief op te blijven 

trekken bij inkoop en beleid,  ook als er bijvoorbeeld twee uitvoeringsorganisaties  

zullen komen.  

- Beschermd wonen is in in doorontwikkeling. De nieuwe beleidsvoornemens staan 

op de website van Peel 6.1. en zijn ook naar de Zinaanbieders toegestuurd. Ook 

zijn deze besproken aan de FOT beschermd wonen. Er bleek unaniem draagvlak 

voor. Dhr. Schreurs geeft complimenten voor het cliëntenperspectief dat uit het 

nieuwe beleid spreekt.  

- Kwaliteit beschermd wonen is een punt dat binnenkort in de vorm van een 

werkconferentie wordt uitgediept. Doel is om voor 1 juli de nieuwe contouren voor 

beschermd wonen door de colleges vastgesteld te hebben. 

- Nieuw categorieën en nieuwe tarieven kunnen nog niet bepaald worden gezien de 

presentatie van dhr. Engels en dhr. Prinsen. Tarieven zijn nu vastgesteld tot 1 juli. 

SMO vraagt of de tarieven dan gelden tot 2017. Deze discussie wordt even 

geparkeerd. 

 

6. Mededelingen  

Er is een nieuwsbrief verzonden over de doorontwikkeling van de website voor 

aanbieders. Waarschijnlijk gaat deze maandag “in de lucht”. Elke feedback is welkom. 

http://aanbieders.peel6-1.nl/aanbieders-peel-61  

 

De planning uitrol i-wmo-berichtenverkeer is in de werkgroep besproken, en als bijlage 

bij de agenda verspreid. 

 

7. Guido 

Er is aandacht voor Guido in de pers en binnen de gemeente Laarbeek geweest. Dit is 

aanleiding geweest om binnen Peel 6.1. ook de ervaringen te bespreken. Dit onderwerp 

wordt volgende keer besproken, met een notitie en toelichting door dhr. Stephan Roijers. 

Savant vraagt of er dan ook leden van de werkgroep communicatie worden uitgenodigd. 

Mw. Van der Wielen wil even de notitie afwachten en daarover dan besluiten. 

 

 

8. Rondje ervaringen 

ORO; er is hard gewerkt met cliënten en in contacten met de gemeenten en Peel 6.1. . 

Deze verlopen goed. Er is een gestegen vraag zichtbaar, met name bij jeugd. De 

transformatie en kanteling vraagt nog tijd. 

 

De Zorgboog; Wmoconsulenten en case-managers dementie hebben bijeenkomsten  

gehad. Dit was vruchtbaar, elkaars belangen worden gezien. Er is een snelle toename 

aan vraag om casemanagement. Dit is bij de Zorgverzekeraars teruggelegd.  

 

http://aanbieders.peel6-1.nl/aanbieders-peel-61


  Pagina 5 van 6 

Savant; sluit aan bij de opmerkingen van de Zorgboog. Het is een uitdaging omdat de 

casemanager over alle lagen heen moet werken en dat moet in kort tijdsbestek. 

Er is behoefte aan dienstverlening op het snijvlak van HO en begeleiding.  

Mw. Van der Donk geeft aan dat dit “grijze gebied” aandacht heeft aan de tafel HO. In de 

evaluatie HHT en wat gaan we daarmee naar de toekomst doen is dit ook een onderwerp. 

Input daarvoor wordt aan de aanbieders HO gevraagd. 

 

SWZ; Algemeen wordt een teruggang van het aantal dagdelen geconstateerd. Er is wel 

instroom van nieuwe cliënten. Er is een goed contact met Wmoconsulenten. Toename bij 

ambulante jeugdzorg is zichtbaar. 

Het gaat goed. 

 

GgzOB; Toename complexe problematiek. Er worden hoge eisen gesteld aan het 

hoofdbehandelaarschap door zorgverzekeraars, dit kost veel geld. 

Afbouw van bedden wordt gerealiseerd door Koudewater te sluiten. Het afbouwplan en 

herplaatsingen gaan in goed overleg met gemeenten. 

Het contact met Wmoconsulenten en met beleid is goed. Er wordt cliëntgericht gewerkt 

vanuit Peel 6.1.  Positief! 

 

MEE; ziet een toename van het aantal cliënten. De samenwerking in de wijken levert 

geen reductie op. Vraag is of er voldoende gefaciliteerd is. Scheiding 18-/18+ lijkt een 

schot te hebben neergezet. De flexibiliteit van insteek wordt lastiger. Hopelijk wordt dat 

beter door de wijkteams. ORO herkent dat. 

MEE zegt dat samenwerking/systeemgericht aandacht nodig heeft. 

Mw. van der Wielen verwijst naar het jaarverslag van MEE waarin staat dat er met 

gemeenten geen afspraken zijn gemaakt over crisisplaatsen VG. Wat wordt hiermee 

bedoeld? Is er een probleem? En speelt dat bij de Wmo? De vraag wordt door MEE mee 

teruggenomen. ORO herkent geen probleem voor de Wmo, waarschijnlijk heeft het 

betrekking op jeugd. Zij zal dit intern navragen. 

 

LEV; een goede aansluiting met andere partijen wordt als opdracht heel serieus 

genomen. In wijken en dorpen wordt hard gewerkt . We willen niet concurreren met 

specialisten, maar er daadwerkelijk zijn voor cliënten die uit zorg terugkomen, of ter 

voorkoming van. 

Het Ontwikkelingstraject dat doorlopen is, is erg positief. Onder andere de opbrengst van 

“LEV voor u” en “bij u in de buurt”. Zij zijn ook actief op het onder suïcide.  

Ggz, GGD en LEV hebben een preventieplan suïcide en voorafgaande klachten. 

Speerpunten daarbij zijn signaleren en herkenning en het inzetten van ggz. Landelijke 

modellen worden daarbij bekeken. 

Savant adviseert om huisartsen hierbij te betrekken. 

LEV neemt de suggestie mee, hoewel in eerste instantie de nadruk ligt op de scholen. 

 

Wmo-raden; Mw van Schijndel geeft aan dat zij veel klachten over de jeugdaanbieders 

heeft ontvangen, met name met autisme. Zij heeft zich hierin verdiept, in de vorm van 

een cursus en gaat een aantal bijeenkomsten organiseren om de problemen in kaart te 

krijgen: met jeugdigen zelf, met aanbieders en met gemeenten. SMO; er is stagnatie in 

de uitstroom van de 24-uurs opvang. Er zijn te weinig woningen. Begin van het jaar 

stonden er 25 mensen op de wachtlijst. SMO huurt ook zelf woningen en verhuurt deze 

door. 

GgzOB vraagt of er gezien de wachttijd meer casuïstiek is, dat wordt echter niet door 

SMO herkend. 

 

St de Zorgboeren; Het loopt goed, het contact met Peel 6.1. is goed, er is open overleg. 

De aanmeldingen lopen goed. Zij lopen wel aan tegen situaties waarbij cliënten op 

aangeven van de casemanager dementie  “recht op zorg van 16 uur” eisen. Savant en 

Zorgboog zullend dit nagaan.  
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Er zijn ook knelpunten met  vervoer. Mw. Van der Wielen en mw. Van der Donk geven 

aan dat deze worden meegenomen in de doorontwikkeling van het beleid en ook naar de 

indicatiestellingen voor vervoer. 

 

Impegno; dhr. John van de Pas is de teamcoach die voortaan aan zal schuiven aan de 

FOT’s. Impegno ziet ontwikkeling binnen de groep Multi problematiek.  

Om cliënten dichter bij huis te kunnen helpen wordt gezocht naar locatie in het gebied 

Peel 6.1.  

 

 

De voorzitter sluit de vergadering 

 

 

 

 

Data 2016:  

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

21 april; 19 mei; 16 juni; 14 juli; 22 september; 20 oktober; 17 november; 15 december 

 

 


