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  Datum: 19 mei 2022 

Onderwerp  Tijd: 13:00u – 15:00u 

Notulen Fysieke Overlegtafel Wmo begeleiding 

Helmond & Peelgemeenten 

Notulist: Cathelijn Baartse-v. 
Tongeren 

Locatie: Microsoft Teams 

 

Aanwezig: Dhr. G. Christiaanse (Peelgemeenten), mw. L. Kuijpers (Zorgboog), mw. J. v.d. 
Heijden (LEV-Groep), dhr. M. Scharff (Bizob), mw. M. van Nunen (gemeente 
Helmond), mw. E. Merlo (Peelgemeenten),  mw. M. v.d. Heijden (SZZ), mw. C. 
Engels (Savant), mw. C. Baartse-v. Tongeren (Bizob) , dhr. M. Scharff, mw. E. v.d. 
Lee-v. Bussel (ORO), dhr. V. Neijts (GGZ OB). Mw. W. Tan (Zorgboog) en mw. M. 
Kievit-Snelders (Savant) zijn enkel voor de presentatie aangesloten. 

Afwezig: Impegno, SWZ, Buro Maks, ONIS, SMO, Zorgcoöperatie tot uw dienst. 

 

 

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

 

2. Mededelingen 

Mw. M. v.d. Heijden:  

- Onlangs hebben we ons 10-jarig bestaan gevierd. Zorgboerderij Leekzicht start met dagbesteding met 
ruimere openingstijden. Hier bleek vanuit de praktijk behoefte aan te zijn.  

- Vanuit de gemeente Laarbeek worden door de Wmo-consulenten nauwelijks indicaties voor 
dagbesteding geïndiceerd. Herkennen anderen dit? Mw. Kuijpers en mw. C. Engels herkennen dit.  

Dhr. Christiaanse geeft aan er ook bekend mee te zijn. Het is aan de Toegang om dit te beoordelen. Hij 
zal hierover navraag doen. 

 

3. Presentatie SET-subsidie (Winanda Tan, Zorgboog en Marijke Kievit-Snelders, Savant) 
 

Presentatie 

zorgtechnologie Zorgboog en Savant FOT 19-5-22.pdf
 

 
 

Digitale 

deursloten.pdf
 

 

4. Het verslag van het overleg op 24 februari 2022 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige keer. De notulen worden vastgesteld.  

 

5. Peel Duurzaam Gezond 
Een aantal FOT-deelnemers waren aanwezig bij het Peelcongres op 18 mei jl. Hoe hebben zij dit ervaren? 
Dhr. Neijts: vond de bijeenkomst heel inspirerend. Mw. v.d. Heijden: sluit hierbij aan.  
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Mw. Merlo geeft aan dat alle input wordt geïnventariseerd en er een vervolg komt. Ook komt er een 
website. Hierbij de mailbox van Peel Duurzaam Gezond: regioopgave@peelduurzaamgezond.nl. 

 

6. Visie op duurzaam partnerschap en uitvoering in de Wmo (Don van Sambeek) 

Dhr. Christiaanse licht toe: de vraag naar Wmo-ondersteuning blijft in de komende decennia stijgen. 
Tegelijkertijd krimpt de arbeidsmarkt en zijn er straks minder mantelzorgers. Nederland staat 

voor een grote en urgente opgave op het gebied van schaarste verdeling. Het thema gaat over meer 
preventie, inclusie en samenwerking. Zijn hier opmerkingen over? 

Op dit moment zijn hier geen opmerkingen over. Het agendapunt komt de volgende keer terug, gezien de 
afwezigheid van Don in dit overleg.  

 

7. WVTTK 

- Mw. Engels: er is onduidelijkheid betreft overdracht indicaties / levensloopbestendige indicaties 
Sociale Teams. Dhr. Christiaanse: meldt dit via het mailadres Sociale Teams: 
Socialeteams2022@helmond.nl. Mw. v. Nunen pakt dit intern verder op en koppelt dit aan 
betreffende personen terug.  

- Mw. v.d. Heijden: de vervoerstarieven zijn verhoogd. Hebben anderen hier ook last van? Anderen 
geven aan hier geen last van te ondervinden.   

- Mw. van Tongeren: de volgende FOT staat in principe digitaal ingepland, mogelijk dat er wel behoefte 
is aan een fysieke bijeenkomst? Deelnemers bevestigen dit. De volgende bijeenkomst zal fysiek zijn. 
Dhr. Christiaanse zal een ruimte reserveren.  

 

Mw. M. v.d. Heijden:  

- Vanuit de gemeente Laarbeek worden door de Wmo-consulenten nauwelijks indicaties voor 
dagbesteding geïndiceerd. Herkennen anderen dit? Mw. Kuijpers en mw. C. Engels herkennen dit.  

Dhr. Christiaanse geeft aan er ook bekend mee te zijn. Het is aan de Toegang om dit te beoordelen. Hij 
zal hierover navraag doen. 

 
8. Sluiting  

Dhr. G. Christiaanse sluit de vergadering. De volgende FOT staat gepland op donderdag 15 september 2022 
van 13.00 tot 15.00 uur (fysiek). 
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