
 

 

1 

 

Notulen fysieke overlegtafel A2-gemeenten 8 februari 2018 

Aanwezig:  

Esmee Roost Face to face 

Michelle Versteegen Land van Horne 

Robert Slaghuis Lunet zorg 

Annet van Straaten Zuidzorg 

Jeroen van Heel GGzE 

Janneke Franken Bizob 

Henny Kerkhof Gemeente Heeze-Leende 

Piet Schrijver Gemeente Cranendonck 

Yvonne Boesten Gemeente Valkenswaard 

Cindy Koppen Valkenhof 

Piet van Ekert Zorgcoöperatie 

  

Afwezig (met kennisgeving):  

Marion Geomini Ananz Zorggroep 

Marianne van der Heijden SZZ 

Bernard Wijenberg Land van Horne 

  

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Notulen 

De notulen worden vastgesteld. N.a.v. de notulen:  

- Pagina 3: het gaat met name over de functie logeren jeugd.  

- Is het niet goed om het signaal uit dit overleg door te geven intern binnen de gemeente 

(bestuurlijk en ambtelijk).  

 

4. Werkgroep zorgzwaarte 

Deze werkgroep wordt ingesteld n.a.v. de discussie over de verzwaring binnen de 

dagbesteding. De discussie over de verschuiving binnen de voorziening begeleiding van a 

naar c wordt meegenomen in deze discussie.  

  

5. Rondje langs de velden 

- Valkenswaard: de nieuwe verordening wordt vastgesteld 

- Het nieuwe kabinet wil naar een andere opzet voor de eigen bijdrage binnen de Wmo. 

Ongeacht van het inkomen zal –naar verwachting - € 17,50 per 4 weken worden geheven. Er 

zal een compensatie komen vanuit het Rijk. Hierbij is buiten beschouwing gelaten dat er een 

aanzuigende werking zal komen.  

- De GGzE bestaat dit jaar 10 jaar 

- Heeze-Leende: de verordening is vast gesteld en hulp bij het huishouden is ingevoerd. 

- Zorgcoörporatie: meer kleine organisaties willen aansluiten bij zorgcoörperatie, omdat een 

aantal gemeente af willen van kleine aanbieders 

- Land van Horne: de gemeenten in Midden Limburg is bezig geweest met nieuwe opzet 

begeleiding. Misschien een idee om dit mee te nemen in de werkgroep zorgzwaarte 
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- De dagbesteding van Lunet zorg in Budel gaat verhuizen naar overkant van de 

Matthijssenstraat. In Maarheeze is een kindzorgcentrum geopend in ‘Onze School’ 

- Zuidzorg: druk met SKJ registratie. Beeldbellen wordt weer opnieuw opgepakt. De functie 

thuisondersteuner (niveau 2) worden naast de thuiscoaches ingezet, in samenwerking met 

Summa.  

 

 

6. Kwaliteit 

- Henny Kerkhof geeft een toelichting vanuit de werkgroep.  

- Esmee Roost geeft aan dat het ook voor kleinere organisaties mogelijk is om een 

kwaliteitsysteem te voldoen.  

- De aanwezigen kunnen zich vinden in een geaccrediteerd keurmerk (op maat) voor alle 

aanbieders.  

- Vraag is of de VOG ook is opgenomen in het kwaliteitssysteem. Dit is wel iets dat opgelegd 

moet worden door de gemeenten. 

- Robert stuurt de eisen vanuit de Wlz door. Mogelijk staan daar nog zaken in die we mee 

kunnen nemen.  

- Henny stelt voor eerst een inventarisatie te doen bij de contractanten wie er een 

kwaliteitssysteem heeft. Dan kunnen we beoordelen hoe het invoeringstraject moet 

verlopen.  

- Een reeële termijn voor toetreding van nieuwe aanbieders is twee jaar.  

- Piet van Ekert wil wel meegeven dat er voor dagbesteding met risicovolle activiteiten 

moeilijk te organiseren zijn, zoals werken in het bos, houtzagen, etc. (Arbo-normen). 

- Hoe zit het met de discussie over aanbieders die niet de hele week zorg kunnen leveren, 

maar een aantal dagdelen.  

- Zorgverzekeringswet heeft een differentiatie in dagdelen (aantal dagen, hele werkwerk, 

hele week).  

- Hoe verhoud zich dit allemaal tot de tarieven. Moeten we deze niet meer differentiëren.  

- Robert: we missen nog het kwaliteitskader gehandicaptensector.  

 

Vervolg 

- Eerst inventarisatie bij aanbieders welk kwaliteitssysteem ze hebben. 

- Daarna als werkgroep bij elkaar voor vervolgstappen.  

 

7. Rondvraag 

 

 

8. Afsluiting 

 

 

 


