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  Datum: 9 september 2021 

Onderwerp  Tijd: 13:00u – 14:00u 

Notulen Fysieke Overlegtafel Wmo begeleiding 

Helmond & Peelgemeenten 

Notulist: Cathelijn Baartse-v. 
Tongeren 

Locatie: Microsoft Teams 

 

Aanwezig: Dhr. D. v. Sambeek (Zorg coöperatie tot uw dienst), dhr. G. Christiaanse 
(Peelgemeenten), mw. K. Verschuuren (ORO), mw. L. Kuijpers (Zorgboog), mw. L. 
van Rees-Maas (Impegno), mw. M. van Nunen (gemeente Helmond), mw. C. 
Baartse-v. Tongeren (Bizob). 

Afwezig: Dhr. J. Kerkhofs (Buro Maks), mw. M. v.d. Meer (SWZ), mw. C. v.d. Laar (SMO), 
mw. C. Engels (Savant), mw. M. v.d. Heijden (SZZ), dhr. V. Neijts (GGZ Oost 
Brabant), mw. E. Merlo (Peelgemeenten).  

 

1. Opening  
Dhr. G. Christiaanse opent de vergadering. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  
De leden van de FOT stellen zich voor gezien enkele nieuwe deelnemers.  

 

2.   Mededelingen 
a. Het voornemen is om de tarieven met ingang van 1 januari 2022 te verhogen met de gemiddelde OVA. Dit 

betekent een indexering met 2,68%.  

 

Dhr. D. v. Sambeek vraagt zich af hoe dit tarief zich verhoudt tot die van de CAO? Mw. L. Kuijpers vult aan dat deze 
onderhandelingen nog lopen. Dhr. G. Christiaanse vraagt zich af hoe dit bij andere organisaties zit? Het voorstel m.b.t. 
de indexering wordt gepubliceerd in de Vraag en Antwoordmodule (V&A) van Negometrix, waarbij er ruimte is voor 
aanbieders om te reageren.  

 

3. Vaststelling verslag bijeenkomst 3 juni 2021 

Dhr. D. v. Sambeek: pagina 3 - Vergrijzing; er is niet alleen een samenwerking met Savant, maar er is een 
overeenkomst. Er vindt na deze opmerking een tekstuele toevoeging plaats.  

 

De notulen worden vastgesteld. 

 

4. Monitoren zorginzet vanuit Peelgemeenten  
Dhr. G. Christiaanse: gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorginzet. 
Daarnaast moet de geboden zorg passend zijn bij de hulpvraag. Hier hebben ook aanbieders een 
verantwoordelijkheid in. Samen moeten we er zorg voor dragen dat zorg waar nodig op- of afgeschaald dan wel 
verlengd of beëindigd wordt. Afgelopen periode hebben wij met de Wmo consulenten Begeleiding geïnvesteerd 
in het beter monitoren van de zorginzet. O.a. door middel van scholing en intervisie. De aanbieder maakt de 
cliënt van dichtbij mee. De Wmo consulent staat meer op afstand. Om de passende indicatie te kunnen stellen 
is goede informatie vanuit cliënt en aanbieder dus noodzakelijk voor de Wmo consulent. 
 
 De aanbieder zal voortaan gevraagd worden het Ondersteuningsplan (ook wel begeleidingsplan/behandelplan 
genoemd) op te sturen aan de betreffende gemeente. Er komt een bijlage bij de beschikking waarin gevraagd 
wordt om in dit ondersteuningsplan een korte omschrijving te geven van de context, SMART doelen, de aanpak 
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om de doelen te bereiken, looptijd van het plan en op welke momenten geëvalueerd wordt. Ook richting het 
einde van de indicatie wordt de aanbieder gevraagd een evaluatieverslag over de resultaten toe te sturen. De 
resultaatgebieden (die ook opgenomen zijn in het contract) vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt. 
 
Op dit moment is er in het contract niet zo concreet vastgelegd wat de eisen zijn aan het ondersteuningsplan of 
het evaluatieverslag. We zijn onlangs gestart met het inkooptraject Wmo, al voorbereidend op de nieuwe 
aanbesteding. De bedoeling is we op termijn dit wel gaan verankeren in de contracten. Voor nu vernemen we 
graag jullie reactie op ons voornemen en vragen we jullie medewerking om hiermee op korte termijn te starten. 
 
Dhr. D. v. Sambeek: het gaat hier om de privacy van de cliënt, de beroepsverantwoordelijkheid van de 
hulpverlener en de verhouding van inkoop t.a.v. de overheid / de uitvoering op bestuurlijk niveau. Hier dient 
goed over nagedacht te worden.  
 
Mw. L. Kuijpers: sluit zich bij dhr. D. v. Sambeek aan. Er moet goed worden nagedacht over wat er precies op 
detail niveau aan informatie nodig is. 
 
Mw. M. v. Nunen: het is niet echt nieuw beleid en vooral bedoeld voor die cliënten die waar je meer zicht en 
houvast op wil hebben om de voortgang te monitoren.  
 
Dhr. D. v. Sambeek: moet dit organisatie breed opgepakt worden? Desbetreffende aanbieders dienen hier 
individueel op aangesproken te worden.  
 
Dhr. G. Christiaanse geeft aan bovengenoemde input/feedback mee terug te nemen naar de werkgroep die zich 
hiermee bezig houdt.  

 

5. Peel Duurzaam Gezond: stand van zaken 
Mw. M. v. Nunen: vanuit het congres VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is er een regionale 
samenwerking ontwikkeld met gemeenten en zorgverzekeraars m.b.t. het samenwerken aan verdere 
verduurzaming. Momenteel worden knelpunten m.b.v. data in kaart gebracht, waarbij ze een regio visie willen 
gaan vaststellen en waar we over 10 jaar staan. 18 november is er een Peelcongres waar 6 thema’s worden 
besproken. Daarnaast zijn er 20 oktober en 4 november werksessies. Nadere informatie volgt gaandeweg.  
 
Dhr. D. v. Sambeek geeft aan blij te zijn dat deze stappen worden gezet, omdat dit hard nodig is.  

 

6. Rondvraag en sluiting  
Mw. L. Kuijpers: Savant en de Zorgboog zijn een samenwerkingsproject gestart, waarbij verschillende innovaties 

en zorgtechnologieën worden uitgetest. Samen met Savant krijgen ze hiervoor subsidie. Daarnaast kijken 
ze ook naar in hoeverre andere technologieën kunnen worden ingezet en voeren ze waar nodig een pilot 
uit. Link met meer informatie: https://www.ed.nl/helmond/savant-en-zorgboog-zetten-in-op-meer-
technologie-bij-zorg-aan-huis~af70d68f/.  

Is er wellicht behoefte aan een presentatie in de FOT hierover? Dhr. G. Christiaanse bevestigd dit.  
 
Dhr. D. v. Sambeek geeft aan dat er een interessant project loopt, Goed voor Elkaar. Hierbij de link naar het 

project: www.koepelzorgcooperatieszn.nl; in de balk aanklikken Koepel vervolgens Goed voor Elkaar en 
daar vind je de informatie.  

Daarnaast merkt dhr. op dat er een flinke mutatie is in deelname en aanwezigheid bij de FOT en dit geen goede 
ontwikkeling te vinden. Ook heeft hij behoefte aan een fysieke bijeenkomst, om echt de discussie met 
elkaar te kunnen aangaan.  

 
Mw. M. v. Nunen: RAC zou graag bij de FOT willen aansluiten. 
 
Dhr. G. Christiaanse: we gaan de samenstelling en verwachting t.a.v. de FOT bespreken.  
Dhr. G. Christiaanse sluit de vergadering. De volgende FOT staat gepland voor 2 december 2021 van 13:00-15:00 

uur.  
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