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Notulen Fysieke overleg tafel 13 april 2017 

 

Aanwezig: 

Marion Geomini Ananz Zorggroep 

Cindy Koppen Valkenhof 

Annet van Straaten  Zuidzorg 

 Piet van Erkel Zorgcoöperatie Brabant / Carepower 

Marianne van der Heijden Samenwerkende zorgboeren 

Esmee Roost Face to Face 

Jeroen van Heel GGzE 

Desirée van Bakel Lunet Zorg 

Michelle Versteegen Land van Horne 

Ton de Graaf Bizob 

Henny Kerkhof Gemeente Heeze-Leende 

Piet Schrijver Gemeente Cranendonck 

 

Niet aanwezig (met kennisgeving)  

Yvonne Boesten  Gemeente Valkenswaard 

Annelies van den Boogaart MEE 

Miranda Rotmensen Lumens 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

Marianne van der Heijden geeft aan dat er trage verwerking is van 304-berichten door de gemeente 

Valkenswaard. Dit wordt door andere aanbieders gedeeld. De communicatie in zijn algemeenheid 

met Valkenswaard loopt moeilijk.  
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3. Vaststellen notulen 

De notulen worden zonder wijziging vastgesteld.  

 

4. Opzet Zorgmarkt / nadere kennismaking sociale teams en aanbieders 

Dit onderwerp wordt besproken aan de hand van de volgende vragen: 

- Wat moet zo’n zorgmarkt opleveren ? 

- Wie moet deelnemen aan deze zorgmarkt ? 

- Vorm / locatie 

De aanwezigen worden gevraagd met behulp van ‘geeltjes’ antwoord te geven op de vragen.  

Toelichting op de geeltjes: 

- Naast kennismaking tussen sociaal teamleden en zorgaanbieders is kennismaking tussen 

zorgaanbieders onderling ook belangrijk 

- Het zou fijn zijn als er een gelegenheid is om dilemma’s onderling te bespreken 

- Wellicht kunnen verschillende thema’s op verschillende plekken worden bespreken 

- Het zou fijn als de sociaal teams zichzelf voorstellen, waarbij de teams volledig aanwezig zijn 

In A2 verband of lokaal niveau? 

- Hierover zijn de meningen verdeeld.  

- Het idee wordt geopperd om dit te combineren op een locatie met meerdere ruimtes waar de 

drie sociale teams zich kunnen presenteren.  

Conclusie voor de vorm: een presentatie van de drie sociale teams plus interactie met daarnaast een 

informatiemarkt waar iedereen elkaar kan ontmoeten.  

Henny wil de organisatie wel op zich nemen, maar niet alleen. Vanuit de zorgaanbieders zijn er 2 

belangstellenden om mee te denken in de uitwerking. Mocht er vanuit de afwezigen belangstelling 

zijn om mee te werken hierin dan kan men zich melden bij Henny Kerkhof.  

Er zal een datum in september worden geprikt, op een dinsdagmiddag tussen half 2 en 5. 

De locatie wordt gezocht aan de hand van de opzet van de bijeenkomst. 

 

5. Rondje langs de velden 

SZZ: het aantal mensen op de wachtlijst is best groot, met name in Valkenswaard. Het gaat vooral om 

dagbesteding voor mensen met dementie. Verder zijn er nieuwe ondernemers in beeld die willen 

beginnen.  

Land van Horne: PG problematiek wordt steeds groter. 

Land van Horne / Ananz / Valkenhof: dagbesteding binnen de intramurale setting loopt terug, meer 

mensen gaan naar dagbesteding bij een zorgboerderij. 

Zuidzorg: In Valkenswaard worden beschikkingen C gaan steeds meer naar A over gezet. Zit daar 

beleid achter. We leggen dit signaal neer bij Paul van Schuylenburg. 



3 
 

Lunet: We starten een project in Veldhoven voor planloze zorg. Het doel is om de regie bij inwoners 

zelf te leggen. Dit is een opzet met meerdere partners, zowel vanuit de zorg en als de techniek.  

Land van Horne: De scheiding tussen kortdurend verblijf / respijt zorg en eerste lijns verblijfszorg is 

soms moeilijk te trekken. Zeker als de mantelzorg weg valt. Dit speelt in andere gemeenten waar 

Land van Horne werkzaam is.  

Zorgcoörperatie Brabant: De betrokken instellingen bij de coöperatie hebben een enorme groei in de 

afgelopen maanden doorgemaakt. Vooral voor mensen met een autisme. Verder zijn er veel 

problemen met mensen met overlast gevend gedrag.  

GGzE: We zien ook een verzwaring van de problematiek. Verder trekken we samen met Cranendonk 

op in een project verwarde personen. In Heeze-Leende zit nu een ervaringsdeskundige  in het sociaal 

team. 

Piet Schrijver geeft een toelichting op de ontwikkelingen rondom het beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang. Vanaf 2020 worden de financiering en verantwoordelijkheid door 

gedecentraliseerd naar alle gemeenten. Dit jaar wordt er door de gemeenten met de 

centrumgemeente Eindhoven een plan van aanpak opgesteld in de voorbereiding daarvan. Dit kan 

uiteindelijk gevolgen hebben voor de inkoop van de producten die aan deze inkooptafel worden 

besproken.  

Drie gemeenten voeren in deze periode clientervaringsonderzoek uit. De uitkomsten worden vóór 1 

juli gedeeld.  

Gevraagd wordt welke onderwerpen de aanwezigen in de komende vergadering aan de orde willen 

stellen? 

- GGzE: ik zie dat er in verschillende subregio’s qua inkoop wordt samengewerkt. Is het geen idee 

om hierbij aan te sluiten 

- SZZ: Ook wij zien graag meer samenwerking in de keten. Daarnaast is het goed om het 

onderwerp innovatie weer op de agenda te zetten. 

- Demografie en aanbod: hoe anticiperen op de  groei van dementerende ouderen  

- Samenhangend beleid tussen participatie en Wmo, bijv. arbeidsmatige dagbesteding 

 

6. Ontwikkelagenda 

Kortdurende verblijf: de nieuwe prijs en onderbouwing worden in de vraag en antwoordmodule 

gezet. Aanbieders kunnen daarop reageren. Daarna wordt het verwerkt in overeenkomsten en 

regelgeving en worden de sociale teams bijgepraat. 

KPI’s: De huidige KPI’s  zijn uitgevraagd bij de zorgaanbieders. De input is ontvangen en gedeeld met 

gemeenten. In Dommelvallei loopt een pilot met nieuwe KPI’s. Als dit naar tevredenheid verloopt, 

dan worden deze aan de deze FOT voorgelegd.  

Het onderwerp privacy is in de overeenkomst 2.0 verwerkt.  

Resultaatfinanciering moet binnen gemeenten nog worden geïmplementeerd.  

 

7. Stand van zaken overeenkomst 2.0 

75% van de zorgaanbieders heeft inmiddels Overeenkomst 2.0 ondertekend. Er is een herinnering 

uitgegaan naar zorgaanbieders die nog niet hebben gereageerd met het verzoek om uiterlijk 30 april 



4 
 

alsnog de getekende overeenkomst aan te leveren óf om de overeenkomst op te zeggen. Als er geen 

reactie komt, kan de gemeente de overeenkomst opzeggen. 

 

8. Rondvraag 

Lunet: We hebben een aantal facturen openstaan bij de gemeente Valkenswaard. Dit is verschillende 

keren aangekaart. Dit signaal wordt neer gelegd bij Valkenswaard.  


