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  Datum: 2 december 2021 

Onderwerp  Tijd: 13:00u – 15:00u 

Notulen Fysieke Overlegtafel Wmo begeleiding 

Helmond & Peelgemeenten 

Notulist: Cathelijn Baartse-v. 
Tongeren 

Locatie: Microsoft Teams 

 

Aanwezig: Dhr. D. v. Sambeek (Zorgcoöperatie tot uw dienst), dhr. G. Christiaanse 
(Peelgemeenten), mw. L. Kuijpers (Zorgboog), mw. L. van Rees-Maas (Impegno), 
mw. M. van Nunen (gemeente Helmond), mw. E. Merlo (Peelgemeenten), mw. K. 
van Kollenburg (ORO), mw. M. v.d. Heijden (SZZ), mw. M. v.d. Meer (SWZ), dhr. V. 
Neijts (GGZ OB), mw. C. Engels (Savant), mw. C. Baartse-v. Tongeren (Bizob). 

Afwezig: Buro Maks, SMO, LEV Groep, ONIS.  

 

 
 

1.   Opening  
Dhr. G. Christiaanse opent de vergadering. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  

 

2.   Mededelingen 

• Personeelstekort, waaronder bij Taxbus en huishoudelijke ondersteuning; 

Mw. v. Nunen vraagt de deelnemers of zij daar ook last van hebben of problemen mee hebben ondervonden?  

Dhr. G. Christiaanse vraagt of er knelpunten zijn m.b.t. begeleiding? 

Deelnemers geven aan geen knelpunten te ervaren, het speelt vooral bij HO.  

 

• Tarieven 2022, mede op verzoek van Robert Arts (GGZ OB); 

Dhr. G. Christiaanse: er is naar de OVA-indexering gekeken, die toen nog 2,68% bedroeg. De OVA is naderhand 
verhoogd naar 3,11% waar we gehoor aan hebben gegeven. Meer informatie over de tarieven 2022 is onlangs 
gepubliceerd op Negometrix. 

Mw. C. Engels: gelden deze tarieven ook voor Helmond? Dhr. G. Christiaanse geeft aan dat dit zo is.  

 

• Stand van zaken Sociale Teams Helmond, mede n.a.v. vragen vanuit ORO en GGZ OB; 

Mw. M. v. Nunen vertelt druk bezig te zijn om m.i.v. 1 januari 2022 van start te gaan. Daar is als het goed is een 
mail over verstuurd naar aanbieders en vandaag ook aan cliënten.   

Voor de Wmo is er een verdeling gemaakt tussen langlopende (3 jaar of langer) en kortdurende indicaties. 
Langlopende indicaties met een totale duur van 3 jaar of meer gaan niet over naar Stichting Sociale Teams 
Helmond. Deze worden verlengd. Er vindt in de loop van 2022 op de gebruikelijke wijze een heronderzoek 
plaats. Kortlopende indicaties worden voor einddatum beoordeeld door een professional van Stichting Sociale 
Teams Helmond. 

o Indicaties die aflopen op 31-12-2021 worden verlengd t/m 28-02-2022 

o Indicaties die aflopen in januari 2022 worden verlengd tot 31-03-2022 

 

Voor vragen over de ontwikkelingen is het volgende mailadres beschikbaar: socialeteams2022@helmond.nl. 

 

Mw. K. v. Kollenburg: geldt dit ook voor de Jeugdwet? Mw. M. v. Nunen geeft aan dat totdat de indicatie 
afloopt er niets veranderd.  
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3. Vaststelling verslag bijeenkomst 9 september 2021 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige keer. De notulen worden vastgesteld. 

 

4. Presentatie: Goed voor elkaar  

Dhr. D. van Sambeek geeft een toelichting op het project Goed voor elkaar. Samenvattend is dit bewustwording 
en preventie t.a.v. hoe het netwerk van iemand eruit ziet en wat daarvoor nodig is. Hulpmiddelen hierbij zijn 
o.a. een goed voor elkaar coach, netwerkkaart, een goed voor elkaar thuisgesprek en goed voor elkaar avonden.   

 

Meer info zie hiervoor de website, waar o.a. ook het filmpje en de netwerkkaart terug te vinden zijn:   

https://koepelzorgcooperatieszn.nl/goed-voor-elkaar/ 
 

5. Peel Duurzaam Gezond: toelichting stand van zaken en proces  
Mw. M. v. Nunen: we zijn op de achtergrond heel druk bezig met deze ontwikkeling. Het Peelcongres van 18 
november is vanwege de Corona maatregelen verzet naar het voorjaar. In de tussentijd is via werksessies al wel 
input bij aanbieders en de stuurgroep opgehaald om te komen tot een visie met de bestuurders (gemeenten, 
CZ). Deze wordt eind maart/begin april gepresenteerd tijdens het congres.   
 
Mw. M. v.d. Heijden: dit betreft Wmo. Hoe wordt jeugd erbij betrokken om het verticaal door te trekken?   
 
Mw. v. Nunen: we gaan ook zeker inzetten op preventie, waarbij jeugd zeker niet wordt vergeten. De leefstijl 
pijler gaat van 0-100 jaar.    

 

6. Vervoer 
• Taxivergoeding; regie bij de klant (mw. L. Kuijpers, Zorgboog);  

Zou graag zien om hierin een tussenweg in te faciliteren zodat de aanbieder hier niet verantwoordelijk in is, 
maar de cliënt dit zelf regelt met het vervoersbudget.  
 
Dhr. G. Christiaanse vraagt zich af of we hier nu antwoord op kunnen geven. Worden deze geluiden herkent?  
 
Mw. v. Nunen herkent dit niet en geeft aan het heel dubbel te vinden op deze manier, want de Toegang toetst 
dit. We kunnen nu alleen indiceren met of zonder vervoer.  
 
Mw. E. Merlo: vraagt zich af hoe dit er in de praktijk uitziet hoe cliënten dit dan op zouden lossen; bv. inzet 
netwerk dat met een budget dan wel kan rijden?  
 
Mw. K. v. Kollenburg geeft aan dat een hybride vorm goed zou zijn.   
 
Mw. M. v.d. Heijden: de verantwoordelijkheid ligt op dit moment bij de aanbieder en dit is een grote 
verantwoordelijkheid.   
 
Mw. M. v.d. Meer: kan zich erbij aansluiten, er is landelijk ook niet aan vervoerders te komen.   
 
Mw. E. Merlo en dhr. G. Christiaanse: we nemen het intern mee om te bespreken en komen hierop terug.   
 

• Vervoer en vergoeding bij vervoer (Marianne v.d. Heijden, SZZ);  
Er zijn incidenteel cliënten die met een vervoersindicatie voor dagbesteding, toch met de CVV-pas komen. Zijn 
er andere aanbieders die dit herkennen?  
Daarnaast fungeert vervoer door aanbieder als signaleringsfunctie als ze bij mensen aan huis komen.  
 
Mw. v.d. Meer: ja.  
 
Mw. E. Merlo: verschil in deze situatie is dat de taxivervoerder dagbesteding ook de CVV vervoerder is. Dit is 
eerder al apart met aanbieder besproken.  
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Dhr. G. Christiaans: goed aspect om mee te nemen.   
 

7. Leergang inkoop Wmo 
Dhr. G. Christiaanse geeft middels een PowerPoint presentatie een toelichting op de leergang inkoop Wmo, 
waarbij zowel Helmond als Peelgemeenten is meegenomen: 

 

Presentatie FOT 

m.b.t. doelstellingen leergang (2).pdf
 

 
In de presentatie is middels een programma digitaal input bij de deelnemers opgehaald.  
 
Dhr. D. v. Sambeek geeft als aanvulling goed de ontwikkelingen vanuit wet- en regelgeving te volgen. 

 

8. Monitoren zorginzet vanuit Peelgemeenten (zie ook het verslag van 9 september 2021, mede n.a.v. een vraag 
vanuit ORO 
Mw. E. Merlo: vanuit het contract (Peelgemeenten) is er geen specifieke invulling aan het OP gegeven. Dit is 
vormvrij. In de praktijk wordt hier heel wisselend invulling aan gegeven. Bij de beschikking is een hulpmiddel 
opgenomen hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Het gaat erom dat het plan concreet is.   

 
Mw. K. v. Kollenburg: fijn dat we een richtlijn krijgen die we kunnen volgen.   

 

9. WVTTK 
Mw. L. Kuijpers: cliënt kreeg te horen dat overstappen naar aanbieder alleen per eerste van de maand kon, dit 
zou toch ten alle tijden moeten kunnen? Mw. E. Merlo: ja.  
Daarnaast wordt er (te) snel vanuit de Wmo gevraagd aan een cliënt over de Wlz. Dit blijft een vraag die grote 
spanning oplevert.  

 
Mw. C. Engels sluit zich hierbij aan.   

 

10. Sluiting 
Dhr. G. Christiaanse sluit de vergadering. 

 


