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Notulen fysieke overlegtafel A2-gemeenten 28 februari 2019 

Aanwezig:  

Esmee Roost Face to face 

Odette Vermeijlen Zuidzorg 

Piet van Ekert Zorgcoöperatie Brabant 

Marianne van der Heijden SZZ 

Jeroen van Heel GGzE 

Monique Verhees  Lunet Zorg 

Janneke Franken Bizob 

Henny Kerkhof Gemeente Heeze-Leende 

Rian Coolen Gemeente Heeze-Leende 

Hans Ruijters Gemeente Cranendonck 

Afwezig:  

Bernard Wijenberg Land van Horne 

Michelle Versteegen Land van Horne 

Marion Geomini Ananz Zorggroep 

Cindy Koppen Valkenhof 

Rachel Bakker Gemeente Valkenswaard 

 

1. Opening 

Henny opent het overleg. Rian Coolen zal vanaf 09.15 aansluiten. Zij is beleidsmedeweker 

Jeugd in Heeze-Leende en kan zodoende mogelijk meer vertellen. 

 

2. Mededelingen 

- 

 

3. Notulen 

Pagina 2: Daar wordt aangegeven dat consulenten aansluiten bij evaluaties. Er wordt 

gevraagd wat de gemeente nu specifiek gaat doen? Het is beleid dat consulenten aansluiten, 

maar door gebrek aan tijd wordt dit vaak niet gedaan. Het zou wel steeds meer moeten 

gebeuren, echter alleen in de gevallen dat het ook nodig is, bijvoorbeeld om de vinger aan de 

pols te houden. Binnen Jeugd gebeurd dit systematischer en is het meer in het proces 

vastgelegd.  
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Pagina 2: Sociale kaart. Er wordt niet gezocht naar een alternatief, maar er is ook nog geen 

definitief besluit genomen.  

Verder geen  aanvullingen of vragen.  

 

4. Thema 18- 18+ 

In noordoost is er een aanjaag team over dit onderwerp.  

De vraag is nu gesteld of deze vraag ook binnen de A2 leeft.  

Rian Coolen geeft daarover het volgende aan:  

 

Binnen de A2 is er een brede probleem analyse gemaakt. Daarbij is er gesproken met lokale 

professionals, ervaren zij momenteel problemen en waar lopen ze tegen aan? Er zijn 

meerdere gebieden benoemd, zoals wonen, opleiding, financiën en inkoop. Op elk gebied 

komt wel een knelpunt voor. Die knelpunten en mogelijke oplossingen zijn uitgewerkt. 

Momenteel wordt er gekeken naar welke acties bij de gemeente ligt en wat de prioriteit van 

de knelpunten zijn. De notitie is nog niet vastgesteld en daarom (nog) niet gedeeld.  

Binnen de A2-gemeenten gaat om de volgende hoeveelheid jongeren: 

- 16 t/m 27 jaar: 8300 jongeren.  

- Daarvan in zorg: 417 

o 188 binnen de Jeugdwet 

o 84 binnen de WMO; en 

o 145 binnen Werk en Inkomen. 

Jongerenwerk is voor de gemeente de ingang tot de onzichtbare jongeren, maar dat blijft 

lastig.  

 

- Lunetzorg: wij beginnen een jaar van te voren aan de overgang. We adviseren ouders 

vaak bewindvoering en mentorschap. Dat werpt wel zijn vruchten af. Wonen is wel 

echt een issue. Lunetzorg richt zich niet alleen op (zware) VG cliënten, maar ook 

autisme of cliënten met een sociale/emotionele achterstand.  

- GGzE: Wonen blijft een grijsgebied. Thuis gaat het niet, maar beschermd wonen is te 

zwaar. In de stad is er wel aanbod, maar in de randgemeenten niet. Pleidooi, om 

afspraken te maken met bijvoorbeeld de woningbouw verenigingen om  afspraken te 

maken voor een groep jongeren en dat dan A2 breed. Wellicht dat aanbieders er dan 

aan mee kunnen helpen. Er hoeven niet perse nieuwe woningen te worden 

gebouwd, het kunnen ook kleinere huizen (voor een 1 of 2 persoonsgezin) zijn waar 
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iedereen kan wonen, want dan hoeft er “enkel” begeleiding ingezet te worden. Winst 

te behalen: woongroep combineren met leren en werken.  

- Face to face heeft zo iets willen doen, maar durft het niet aan, omdat ze niet weten 

hoeveel cliënten er komen en wat de doorstroom zal zijn.  

- Zorgcoöperatie Brabant: overgang tussen gemeenten loopt niet soepel, waardoor 

zorg niet wordt gecontinueerd en de cliënt weer af glijd. Zorg voor flexibiliteit en ad 

hoc oplossingen. Dit geldt overigens ook voor cliënten die verhuizen.  

 

Naast het hebben van woningen in de gemeente is het kosten aspect groter, kunnen jongeren die 

woning wel betalen? 

 

De begeleiding is gedekt hoewel niet iedereen dat kan beamen. De tarieven en producten worden 

regelmatig veranderd (Eindhoven). Maar ook de korte looptijd van beschikkingen is een probleem, 

als je continu moet afspreken over een beschikking kan het averechts werken en voor uitstroom 

zorgen. Advies: geef langere indicaties af voor deze groep jongeren.  

- In de overgang is nog wel winst te behalen, het moet gewoon doorlopen.  

- Zorg voor stabiliteit rondom de contracten, producten en tarieven. Aanbieders gaan 

door de vele veranderingen niet investeren.  

 

Wat kan beter naar aanleiding van dit gesprek; wensen/adviezen voor de toekomst: 

1. Woningen; 

2. Opleidingen. Ook in de preventie sfeer is nog veel winst te behalen. Hoe gaan we om met 

vroegtijdige uitval. Scholen doen niets met die kinderen die uitvallen en schrijven kinderen 

steeds vaker uit, zowel bij de basisschool als de middelbare school.  

a. Heeze-Leende probeert jongeren wel in het ritme te houden middels 

(arbeidsmatige)dagbesteding. Participatie in combinatie met WMO. Gemeenten 

hebben in kaart gebracht welke aanbieders arbeidsmatige dagbesteding kunnen 

leveren. Ook de arbeidsmakelaar wordt hier bij betrokken. Maar de grootste groep 

moet naar de gewone bedrijven. In Heeze heeft de arbeidsmakelaar daar goed zicht 

op. 

b. Aanbieders zouden meer moeten samenwerken. Bijvoorbeeld een inlooppunt door 

twee of drie aanbieder, naar voorbeeld in Oirschot door GGzE en Severinus. 

3. Beschikkingen voor een langere periode afgeven.  
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Hoe wordt er in de o.a. de notitie verbinding gezocht tussen de A2-gemeenten en de andere 

gemeenten buiten de regio qua beleid? Rian Coolen geeft aan dat er wel is gekeken naar wat de 

andere gemeenten hebben, maar dat er geen contact over is geweest. Het blijft voor nu vooral op de 

A2 gericht. 

Wat kan de gemeente nu snel oppakken: 

- Doorontwikkelingen van de eigen toegang; 

o Binnen de toegang wordt er nog niet gewerkt met het toekomstplan. Dat willen ze 

wel gaan doen.  

- Betere overdracht van Jeugd naar WMO 

 

 

5. Ontwikkelingen / rondje langs de velden 

- Zorgcoöperatie Brabant: Is ISO gecertificeerd, maar de papieren zijn nog niet binnen. De 

partijen die zijn aangesloten zijn niet gecertificeerd, maar hun producten die ze via de 

coöperatie leveren wel. Voordat een bedrijf toetreed wordt hij gecontroleerd door een 

kwaliteitsmedewerker en moeten binnen één jaar voldoen aan alle eisen.  

- SZZ: Zorgboerderij Kuijkhoeven is nieuw binnen Valkenswaard en heeft al cliënten mogen 

ontvangen 

- GGzE: - 

- Lunetzorg: in Maarheeze hebben ze in het  kind dienstencentrum een locatie geopend dit ter 

voorbereiding op het speciaal onderwijs. 

- Face to face: Heeft een verlenging van het HKZ keurmerk ontvangen.  

- Zuidzorg: - 

- Gemeenten: dinsdag jl. dementie bijeenkomst (in het kader van dementievriendelijke 

gemeente) gehad in Heeze, personen en lokale aanbieders waren aanwezig.  

- Bizob: I.v.m. zwangerschap wordt Janneke Franken vervangen tussen mei en september. 

 

Thema 6 juni: Presentatie GGzE en Lunetzorg en het addendum 

Thema 31 oktober: Vervoer 

 

6. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt 

 

7. Afsluiting 

Henny sluit de bijeenkomst. 


