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  Datum: 15 september 2022 

Onderwerp  Tijd: 13:00u – 15:00u 

Concept notulen Fysieke Overlegtafel Wmo 

begeleiding Helmond & Peelgemeenten 

Notulist: Cathelijn Baartse-v. 
Tongeren 

Locatie: Gemeente Helmond  

 

Aanwezig: Mw. L. Kuijpers (De Zorgboog), dhr. D. van Sambeek (Zorgcoöperatie tot uw 
dienst), dhr. V. Neijts (GGZ OB), dhr. H. Draad (ORO), mw. J. Teeuwen (LEV-
Groep), mw. C. Engels (Savant), mw. M. v.d. Heijden (SZZ), mw. M. v. Nunen 
(gemeente Helmond), dhr. G. Christiaanse (Peelgemeenten) en mw. C. Baartse-
van Tongeren (Bizob). Dhr. J. Blok is enkel voor agendapunt 5 aangesloten.   
 

Afwezig: Mw. E. Merlo (Peelgemeenten), Impegno, SWZ, Buro Maks, ONIS, SMO.  

 

 
1. Opening en mededelingen 

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

- Mw. M. v.d. Heijden: hoe is de zichtbaarheid ingericht van de organisaties die onder SZZ vallen? Nu is 
enkel de contractpartij (SZZ) zichtbaar; is er een sociale kaart? Dhr. G. Christiaanse vraagt dit na voor 
de Peelgemeenten. 

- Mw. M. v.d. Heijden: constateert een forse toename in overbruggingszorg dagbesteding tot 
instroming Wlz. Goed kijken naar deze verschuiving/toekomstbeleid. Mw. L. Kuijpers vult aan dat 
cliënten langer thuis blijven wonen en later instromen in de Wmo. Mw. M. v.d. Heijden geeft 
daarnaast aan dat een vroegtijdige Wmo indicatie van belang is, zodat cliënt de dagbesteding nog 
herkent. Mw. M. v. Nunen vertelt dat er een Kan-bepaling is opgenomen binnen de Wmo. Ook volgt 
o.a. een nadere uitwerking in de nieuwe overeenkomst aangaande de verschuiving.  

  
2. Het verslag van het overleg op 19 mei 2022 

Dhr. D. v. Sambeek: was de vorige keer verhinderd. T.a.v. pagina 1 betreft de gemeente Laarbeek die 
nauwelijks Wmo-indicaties afgeeft, vertelt hij dit signaal te herkennen. Het is een erg hinderlijk en 
structureel probleem, wat niet ten koste van de cliënten mag gaan.  
Dhr. G. Christiaanse: het signaal is doorgegeven aan de betreffende manager en de Toegang. Hij legt het 
signaal nogmaals terug, en gaat betreffende manager uitnodigen voor de FOT. 
Mw. M. v.d. Heijden: pagina 1 betreft het 15-jarig bestaan van SZZ; dit is 10 jaar. 
 
De notulen worden vastgesteld.  

 
3. Indexering tarieven 

Dhr. G. Christiaanse: er is een berekening gemaakt, welke in de vergadering is gepresenteerd. Zijn er 
reacties op de indexering? De deelnemers hebben geen reactie. Het overzicht wordt in de DOT 
gepubliceerd: 
 

OVA.docx

 



Pagina 2 van 3 

 

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

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. 
Dhr. D. v. Sambeek geeft aan dat hier in de praktijk handen en voeten aan moet worden gegeven. Mw. M. 
v. Nunen vult aan dat het document intern is gedeeld en dat het mee wordt genomen in de nieuwe 
aanbesteding.  
 

Visie_op_duurzaam

-partnerschap_en_uitvoering_in_de_wmo_april2022.pdf
 

 

5. Pilot dagbesteding binnen Helmond (Joep Blok, Projectleider Sociaal Domein) 
Dhr. J. Blok: binnen de pilot (periode: sept. t/m dec.) zijn de zorgaanbieders leidend bij verlenging van 
indicaties. Aanleiding van het project is de ontvlechting van Sociale Teams Helmond (STH); kortdurende 
indicaties worden opgepakt door STH, langlopende indicaties door zorgaanbieders. De pilot richt zich op 
her-indicaties op basis van evaluaties vanuit aanbieders. Met als doel minder belasting bij cliënten en ook 
het afgeven van indicaties voor langere duur (bv. max. 10 jaar) en meer verspreiding  hierin qua periode 
wanneer indicaties worden afgegeven. Aanbieders worden aan een bepaalde maand gekoppeld.  
De uitkomsten van de pilot deelt dhr. J. Blok in een volgende FOT. Deelnemende aanbieders aan de pilot 
zijn: Thuis bij Mientje en Savant.  
Mw. M. v.d. Heijden: staat hier iets over op papier? Dhr. J. Blok zal dit toesturen.  

 
6. Peel duurzaam gezond: stand van zaken 

Mw. M. v. Nunen: 14-09 is er een heisessie geweest met de stuurgroep om een concept opgave mee te 
geven. Om van hieruit in kleine stappen verder te gaan met enkele thema’s. Hiervoor moeten geld en 
middelen beschikbaar worden gesteld. Over 3 weken komt de werkgroep weer bij elkaar.  
Dhr. D. v. Sambeek: wie stuurt en coördineert op de visie en waar blijven de inwoners in het verhaal? Zijn 
we met de goede dingen bezig en missen we niets? Mw. M. v. Nunen: VNG en Zorgverzekeraars NL. Wie 
er in de stuurgroep moeten is nog een discussie. Wens is om een kerngroep te organiseren en 
inwonersparticipatie te integreren. Er wordt ook gezocht naar een locatie waar relevante 
documenten/informatie gedeeld kan worden. Mw. M. v. Nunen zal de documenten (voor intern gebruik) 
betreft de conceptnota inwonerparticipatie delen. 
 

7. WVTTK 
- Mw. M. v.d. Meer (via mail): i.v.m. lange duur afhandeling herindicatie (welke gemeenten dit betreft 

is niet duidelijk); herkennen anderen dit? Dhr. V. Neijts herkent dit wel en de gemeente beloofd 
beterschap. Anderen herkennen het niet.  

- Dhr. D. v. Sambeek: attendeert de deelnemers op het Manifest Brabants netwerk: 
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/ruimtelijke-ontwikkeling/2022/brabants-netwerk-wonen-
zorg-welzijn-stuurt-manifest-naar-nieuwe-gemeenteraadsleden  
Dhr. D. v. Sambeek geeft aan nog op zoek te zijn naar goede voorbeelden.  
Mw. M. v.d. Heijden: als er signalen zijn rondom armoede in een gezin, heeft de gemeente hier iets 
voor beschikbaar? Mw. M. v. Nunen: melden bij de gemeente. Mw. J. Teeuwen: sociale raadslieden 
via LEV-Groep. 
 
 

8. Sluiting 
Dhr. G. Christiaanse sluit de vergadering. De volgende FOT staat gepland op donderdag 1 december 2022 
van 13.00 tot 15.00 uur, fysiek (bij voldoende agendapunten).  

 

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/ruimtelijke-ontwikkeling/2022/brabants-netwerk-wonen-zorg-welzijn-stuurt-manifest-naar-nieuwe-gemeenteraadsleden
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/ruimtelijke-ontwikkeling/2022/brabants-netwerk-wonen-zorg-welzijn-stuurt-manifest-naar-nieuwe-gemeenteraadsleden
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