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Notulen fysieke overlegtafel inkoop begeleiding A2-gemeenten 15 juni 2017 

Aanwezig: 

Theo Dekkers Wmo-raad Heeze-Leende 

Esmee Roost Face to Face 

Jeroen van Heel GgzE 

 Marion Geomini Ananz Zorggroep 

Robert Slaghuis Lunet Zorg 

Annet van Straaten Zuidzorg 

Michelle Versteegen Land van Horne 

Marianne van der Heijden  SZZ 

Henny Kerhof Gemeente Heeze-Leende 

Lieke Hazebroek Gemeente Valkenswaard 

Piet Schrijver Gemeente Cranendonck 

Hielke van Elburg Bizob 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Vaststellen notulen 

p. 2 Meldingen 304 met Valkenswaard lopen nu goed. 

p. 3 Robert Slaghuis vraagt naar de voortgang van de doordecentralisatie BW. Piet Schrijver 

geeft een korte toelichting. 

p. 4 Annet van Straaten vraagt naar stand van zaken contract. De gemeenten sluiten dit met 

Bizob kort en komen hier op terug.  

p. 4 Robert Slaghuis geeft aan dat er nog steeds problemen zijn in de communicatie met de 

gemeente Valkenswaard.  

 

4. Voortgang zorgmarkt 

De werkgroep geeft een terugkoppeling: 

 Als locatie Het Perron in Heeze op 12 september 

 Gezamenlijke aftrap 

 Afzonderlijke presentaties door sociaal team per gemeente (de verwachtingen worden 

verwoord). 

 Speeddate rondes 

 Daarnaast informatiemarkt, waarbij iedere aanbieders zich kan presenteren 



2 
 

 De suggestie wordt gedaan om ook huisartsen of praktijkondersteuners uit te nodigen. 

 De uitnodiging wordt zo snel mogelijk verzonden.  

 

5. Ontwikkelingen vanuit het veld 

SZZ 

Koepel van zorgboeren, zowel jeugd als volwassenen, Wmo, jeugdwet en Wlz 

Voorheen vaak dagbesteding, begeleiding groep, nu ook logeren, behandeling 

Een van de ontwikkelingen voor ouderen, werken met het zorgmodel volgens professor Erwin Böhm 

Aansluiten met activiteiten die terug gaan naar eerste 25 jaar van iemands leven. 

Zorgboerderijen worden gecertificeerd volgens dit model. 

 

GGzE (samenwerking dagbesteding) 

Onder voorzitterschap van wethouder: kunnen we met zorgaanbieders en voorliggend veld een 

samenhangend geheel te maken. Hoe kunnen in kleine kernen de zorg zo goed mogelijk bundelen. 

Een half jaar geleden is een intentieverklaring getekend. Nu wordt gewerkt aan concrete 

samenwerking: het samenbrengen van aanbieders en voorliggend veld. 

In Maarheeze is een soort van verzamelgebouw ontstaan. Onder dat dak zitten 

vrijwilligersorganisaties en professionele aanbieders. Daar weten medewerkers op uitvoeringsniveau 

elkaar goed te vinden. Het staan nog wel in de kinderschoenen.  

Er is vanuit alle partijen grote bereidwilligheid om samen te werken. Vooral grote aanbieders willen 

het lokaal invullen. Het is nog zoeken met elkaar. Bewustwording: we moeten het met elkaar doen. 

(In Heerlen cooperatie van aanbieders) 

 

6. Rondje langs de velden 

 

Land van Horne 

Zorg voor PG neemt toe. De hele keten stokt.  

 

Lunet 

Summa is bezig met opleiding langer thuis (niveau 2) 

In Maarheeze wordt in Onze School een medisch kinderdagverblijf gestart na de zomervakantie. 

1 groep per 24 augustus.  

 

Heeze-Leende 

Traject hulp bij huishouden afgerond. We kunnen de overstap redelijk geruisloos maken. Voor 

dagbesteding met dementie wordt samen met aanbieders, vrijwilligers een inventarisatie 

gemaakt.  

 

Bizob 

Binnen Eindhoven Jeugd wordt gewerkt een alternatief voor werken met DBC’s om het 
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aantal producten terug te brengen.  

 

GGzE 

In zijn algemeenheid zien we een verzwaring van de problematiek. In Cranendonck een 

aanpak verwarde personen.  

 

Valkenswaard 

Druk bezig geweest met HbH, wordt een algemene voorziening. Er is een overgangsperiode.  

 

Signalen Valkenswaard| 

- Er is een nieuw team opnieuw ingedeel, team KCZ. Daardoor zijn een aantal processen 

vertraagd. Dit is en belangrijke reden voor vertraging in de facturering en (telefonische) 

bereikbaarheid. Instellingen kunnen contact opnemen met Lieke Hazebroek 

(lieke.hazebroek@valkenswaard.nl) 

 

Kortdurend verblijf 

In overleg met Bizob worden contracten aangepast en aanbieders zullen worden uitgenodigd 

om hierop in te schrijven. Daarna zullen sociaal teams worden geïnformeerd over de nieuwe 

opzet.  

 

 

7. Voorbereiding volgende fysieke overlegtafels 

 Meer werken met thema’s, hoe breng je het zorgthema verder 

 Het gaat meer om transformatie, hoe werken we daar samen aan 

 Thema’s als hoe krijgen we ouderen (met dementie) eerder in beeld, kwaliteit, 

ontwikkelingen rondom KPI’s. Hoe kunnen we de administratieve last zo laag mogelijk 

houden.  

 Misschien een idee om meer uitvoerende mensen mee te nemen in dit overleg.  

 

 

8. Doornemen en bijwerken ontwikkelagenda 

 

Vervoer: de stand van zaken wordt uitgezocht.  

De lijst wordt bijgewerkt 

 

9. Rondvraag 

10. Afsluiting 

 

Vergadering 17 augustus 2017 vervalt 

 

Agendapunten volgende keer: 

 

- Evaluatie zorgmarkt 

- Lunet: inzet techniek (opzet Cranendonck)- Eventueel KPI’s (afstemmen met Bizob) 


