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aanwezig 

Hanne Sterken Leger des Heils 

Sanne Sanders Woonzorg Eindhoven 

Anouk Nijhof Woonzorg Eindhoven 

Angelique Gillis Gemeente Eindhoven 

Veronique Beurskens Gemeente Eindhoven 

Peter Tiesema Gemeente Eindhoven 

Myrthe Saris Gemeente Eindhoven 

Ingrid vd Heijden Face to face Thuisbegeleiding 

Esmee Roost Face to face Thuisbegeleiding 

Carlo Raaijmakers Regionaal Autisme Centrum 

Kitty de Vos Jados 

Samir Toub Springplank 040 

Robert Slaghuis Lunet zorg 

Cynthia Piqué Buro Maks 

Sanne van Boxtel Buro Maks 

Anita Willemsen ZCB 

Hanneke Henkens GGZe 

Guido van Kempen NEOS 

Ton van Pelt Novadic Kentron 

Pieter Francissen I am One 

Kees Jonkers Combinatie Jeugdzorg 

Dyonne Heijnen Gemeente Waalre 

Erwin Piet Gemeente Eindhoven 

Anne Derksen Gemeente Eindhoven 

 

 

 

Agenda 

Verslag is deze keer op hoofdlijnen vanwege ontbreken van een notulist. 

Ad.1. Kennismaking 

Anne Derksen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit is de eerste regionale 

FOT WMO in nieuwe samenstelling: de verschillende deelovereenkomsten zitten gezamenlijk aan 

tafel.  Het is een FOT waarin de Dommelvallei gemeenten en de gemeenten Eindhoven samen vorm 

aan geven op het vlak van OZL; dit kopen wij samen in.  

Voorstel rondje is gedaan en iedereen geeft aan wat ze komen brengen, halen en wie ze zijn en van 

welke organisatie. Bij agendapunt drie gaan we verder in op de punten die de komende periode te 

verwachten zullen zijn. 



Ad.2. Doel en opzet ontwikkeltafel en waar zal de focus op liggen in 2018?   

Toelichting Erwin Piet 

FOT richt zich op het contract en de aanpassingen hier van en daarom zitten er allen partijen aan 

tafel die een contract met de gemeente hebben.   

De FOT heeft een adviesfunctie ten aanzien van de contractwijzigingen of aanpassingen.  

De agenda van het overleg wordt ingericht naar deelproduct. Niet iedere deelnemers heeft een 

contract op ieder deelproduct.  

Er mag maar 1 deelnemer per organisatie aansluiten. Organisaties die nu met twee personen 

aansluiten worden verzocht de volgende keer met een persoon te komen.  

FOT WMO is maandelijks gepland, maar hij gaat alleen door als er een goede agenda is.  

Proces rondom FOT WMO krijgt u toegestuurd of bespreken we aan de FOT van Juni.  Wij willen het 

proces aan de voorkant zo helder mogelijk inrichten.    

Tevens willen wij komen tot een agenda voor het komend jaar, een ontwikkelagenda, om met elkaar 

scherp te hebben welke opgaven we zien.  Een heel belangrijk thema dit jaar zullen in ieder geval de 

inkoopstrategie en de beheersagenda 2018/2019 gaan zijn. 

Ad.3. Welke opgaven gaan wij komende jaar zien / Verwachten wij ? 

Toelichting Erwin Piet en Anne Derksen 

Enkele deelnemers geven aan dat zij vinden dat de gemeenten werk moeten maken van kwaliteit en 

materieel toezicht.  Dit moet echt worden versterkt. Kijk naar de effecten en resultaten van de inzet 

van zorg en controleer dit. Men ervaart nu dat dit te minimaal vorm krijgt. Aanvullend hierop komen 

de volge de the a’s kort ter sprake: 

• Beheersing PDC; 2018 en 2019 vormgeven voor OZL, BW en MO komend jaar. Aanpak komt 

terug op de FOT. 

• Tarieven, o.a. dagbesteding. 

• Logeren; vormgeven binnen de wmo 

• Rapportages uitnutting pdc; deze bespreken wij aan de FOT van juni en anders juli. 

• Inkoopstrategie Eindhoven / regio; raadsnotitie komt naar verwachting begin juli in de raad.  

• Beweging van 2-1-0 blijft overeind en is en blijft de uiteindelijke doelstelling 

In het voorstelrondje gaven enkele aanwezigen ook aan goede voorbeelden en ervaringen te willen 

delen tijdens de FOT.  

Zoals gezegd willen wij hier een ontwikkelagenda voor gaan opstellen. 

Ad.4. Inkoopstrategie korte stand van zaken   



Toelichting Anne Derksen 

Er wordt een toelichting gegeven op de bijgevoegde presentatie.  Dit geeft inzicht in cijfers WMO en 

de financiele opgave. Zodra de nieuwe prognose er is kan deze worden gedeeld.  Komende periode 

zullen er niet alleen leuke gesprekken worden gevoerd, maar zal het soms ook ingewikkeld gaan 

worden met het oog op de financiele opgave die de gemeente Eindhoven heeft. Zodra ook wij meer 

zicht hebben o het coalitieakkoord en de raadsnotitie zal dit meer vorm gaan krijgen. Dit zullen wij 

ook delen aan de FOT. Om deze reden hebben wij de FOT van juli ook gepland na de behandeling in 

de raad.  

 

Ad.5. Bespreekpunt Deelovereenkomst Wonen – Ondersteuning Wonen  

Tijd is te kort om stuk inhoudelijke te bespreken. Afgesproken wordt dat stuk wordt nagezonden en 

dan mensen per email een reactie geven. Stuk wordt dan besproken op 10 juni. 

Ad.6. Maandelijks doorplannen van de FOT 

FOT wordt maandelijks door gepland tot einde van het jaar.  

 

Ad.7. Rondvraag en sluiting 

Mag je als organisatie elkaar vertegenwoordigen tijdens vakanties? Ja dat mag.  


