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  Datum: 24 februari 2022 

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. J. v.d. Heijden (LEV-Groep), 
mw. C. v.d. Laar (SMO Helmond), dhr. M. Scharff (Bizob), Mw. N. v. Schijndel (GGZ 
OB), mw. M. van Nunen (gemeente Helmond), mw. E. Merlo (Peelgemeenten), 
mw. K. van Kollenburg (ORO), mw. M. v.d. Heijden (SZZ), mw. C. Engels (Savant), 
mw. C. Baartse-v. Tongeren (Bizob). 

Afwezig: Impegno, SWZ, Buro Maks, ONIS.  

 

 

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

 

2.   Mededelingen 

• Voorstelrondje; Contractmanager Michael Scharff stelt zichzelf voor gezien de nieuwe regio-indeling 
binnen Bizob. Michael is met name bij afwezigheid van Cathelijn aanwezig bij de FOT.  

Overige deelnemers stellen zichzelf voor.  

• Is de nieuwe inkoopwebsite www.jeugdwmo.nl bij iedereen bekend?  
 

3. Het verslag van het overleg op 2 december 2021  
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige keer. De notulen worden vastgesteld. 

 

4. Taxivervoer in eigen regie 

Dhr. Christiaanse: afgelopen FOT werd door de leden ingebracht of cliënten niet een vergoeding kunnen 
ontvangen, zodat ze zelf het vervoer kunnen regelen. Op dit moment kan hier nog geen concrete 
terugkoppeling over worden gedaan. Dit punt wordt meegenomen in het Inkoopteam en er wordt navraag 
gedaan hoe dit bij andere gemeenten wordt ingezet. We gaan kijken welke verbeterslagen er gemaakt 
kunnen worden, we zijn er mee bezig.  
 

5. Voorstel nieuw product Collectieve woonzorg (7 febr. gepubliceerd via DOT) 
Mw. Merlo: omdat dit niet direct de deelnemers aan de FOT raakt, gaan we er niet inhoudelijk op in. Er is 1 
aanbieder die heeft gereageerd. Met deze aanbieder is contact opgenomen. Mocht dit tot aanpassing van 
het voorstel leiden dan wordt dit in de DOT gepubliceerd.  
 
Dhr. v. Sambeek geeft aan hier niet zo in thuis te zijn een vraagt om een toelichting welke doelgroep dit 
precies raakt. Mw. Merlo legt uit dat het Wmo betreft, vooral gericht op uitstroom en tijdelijkheid.  
 
Mw. v. Nunen vult aan dat het vooral de wat jongere doelgroep betreft.  

 
 

http://www.jeugdwmo.nl/
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6. Personeelsgebrek en wachtlijsten  
Dhr. Christiaanse: we krijgen geregeld signalen dat aanbieders wachtlijsten hebben. Dit wordt niet altijd 
gemeld bij Bizob. Dit leidt ons tot de volgende vragen:   

• Wie kampt er met vacatures?  

• Leidt dit tot wachtlijsten en worden die gemeld bij Bizob?    

• Is het zinvol dit bij alle aanbieders onder de aandacht te brengen via de DOT?  

• Wat zijn mogelijkheden om de lengte van de wachtlijst te beïnvloeden?   
 

Mw. v. Kollenburg: ja we hebben te maken met een wachtlijst en vacatures. Afgelopen week is dit 
besproken met de directie binnen het sociaal domein. Mogelijkheden om de wachtlijst te beïnvloeden; 
sturen op uitstroom, personeel werven.  

 
Mw. Engels: we hebben geen wachtlijst. Wel kampen we met personeelswisselingen/vacatures.   

 
Mw. Kuijpers: we hebben geen wachtlijsten, voldoende personele kandidaten en voldoende 
plaatsingsmogelijkheden. Samen met ORO zijn we een samenwerking gestart t.a.v. dagbesteding (link 
naar de presentatie: https://www.youtube.com/watch?v=KafGuU5a5LE.   

 
Mw. J. v.d. Heijden: geen wachtlijsten, maar algemeen gesteld; hoe kunnen we elkaar aanvullen? Bv. 
cliënten tijdelijk laten aansluiten bij een maatje.   
 
Mw. Merlo: in de aanloop naar de nieuwe aanbesteding (2025) leggen we wel lijntjes met initiatieven / 
verbinding binnen het voorliggend veld.   

 
Mw. M. v.d. Heijden: we merken ook dat de zorgzwaarte enorm toeneemt.   

 
7. Peel duurzaam gezond, stand van zaken (vast agendapunt) 

Mw. v. Nunen: afgelopen periode is er geïnventariseerd hoe onze regio ervoor staat. 18 mei is er een 
Peelcongres om het visieconcept te bespreken.   
 
Dhr. v. Sambeek benadrukt het belang van een goede overkoepelende visie en daarin de samenwerking 
met elkaar te zoeken.  

 
8. Wat zijn de eerste ervaringen met de sociale teams in Helmond? 

• Hoever staat het met het overzetten van cliënten naar de sociale teams (vraag GGZ OB) 
Mw. v. Nunen: als het goed is zijn betreffende organisaties een op een benaderd om afstemming hierover 
te hebben.   
 
Mw. v.d. Laar: wij hebben ook een heel duidelijk signaal afgegeven, omdat het ten koste ging van cliënten 
t.a.v. aflopende indicaties. We hebben daar nu wel goede afspraken over kunnen maken m.b.t. warme 
overdracht.   
 
Mw. v. Kollenburg: volgens mij hebben we er allemaal wel last van, maar ook vertrouwen in goede 
afstemming hierin.   
 
Mw. Engels: het geeft heel veel administratief werk zoals het nu is ingericht. Graag aandacht voor de 
administratieve lasten. Mw. v. Nunen neemt dit punt intern mee.    
 
Mw. v. Schijndel: is er inmiddels ook contact gelegd met GGZ OB? Mw. v. Nunen: ja, dit is inmiddels 
gebeurd.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=KafGuU5a5LE
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Mw. v. Nunen: speelt er iets op cliëntniveau dan graag contact opnemen met de postbus Sociale Teams: 

Socialeteams2022@helmond.nl. 
 

9. Een cliënt heeft een indicatie voor de Wlz, in de vorm van een VPT. Dit kan gevolgen hebben voor 
zijn/haar bijstandsuitkering (Maike) 
Mw. v. Nunen: wanneer er bij een cliënt sprake is van maaltijdvergoeding, dan is het belangrijk hier snel 
over te schakelen. Daarnaast gaat de eigen bijdrage omhoog. E.e.a. wordt verder uitgezocht en 
teruggekoppeld.  

 
10. Meerkosten t.g.v. corona 

Dhr. Christiaanse: voor de mensen die dit nog niet hebben gedaan; tot eind februari kan het overzicht 
meerkosten worden ingediend via Bizob. Heb hier aandacht voor. Voor 2022 is dit ook verlengd. 
 

11. WVTTK 
Thema inbreng: mw. M. v.d. Heijden (SSZ) wil de volgende FOT graag iets meer vertellen over 
ontwikkelingen/innovatie.   
Mw. Kuijpers (Zorgboog) gaat iets vertellen over subsidies.   

 
12. Sluiting 

Dhr. G. Christiaanse sluit de vergadering. 
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