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Onderwerp  Datum: 

Notulen fysieke overlegtafel Kortdurend 

Verblijf 

 8 april 2015 

Aanwezig:  

- Rob Slegers (RSZK)  

- Geer van Dinter (Severinus)  

- Diny v/d Vleuten (Severinus)  

- Angela Linders (Active4you) 

- Gemma de Koning (De Koning-Inn) 

- Theo Coppens (Swove) 

- Trudy van Hoef (gemeente Eersel) 

- Miriam Hoefmans (Bizob)  

 

Inleiding 

Welkom en voorstelronde. Aangegeven wordt dat er geen agenda is opgesteld voor deze 

bijeenkomst. Uitgangspunt van deze bijeenkomst is het bespreken van de concept 

deelovereenkomst (versie 16 maart 2015). Deze willen we artikelsgewijs doornemen.   

 

Deelovereenkomst maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf 18+, versie 18 

maart 2015 

 

Artikel 1 

Opmerking: Punt 2 Begeleiding – vraag of “Begeleiding” op de wijze waarop dit in dit 

artikel is uitgelegd in de deelovereenkomst moet worden opgenomen. Begeleiding maakt 

namelijk onderdeel uit van verblijf en is geen doel op zich.  

Reactie: laten staan als uitleg van het begrip (geen doel op zich). Het doel van de 

maatwerkvoorziening kortdurend verblijf 18+ is ontlasting van de mantelzorger.   

 

Artikel 5 onder c.  

Opmerking: opzegtermijn van één maand wordt als kort ervaren  

Reactie: omdat het gaat om opzegging door de cliënt is één maand acceptabel, dus 

handhaven. Dit is gelijk aan de opzegtermijn in de overeenkomst maatwerkvoorziening 

begeleiding 18+.  
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Artikel 9 

Opmerking: Onder 3 schrappen tussen haakjes (CAO VVT).  

Reactie: De van toepassing zijnde CAO moet worden toegepast. Dit kan de CAO VVT zijn 

maar dit kan ook de CAO gehandicaptenzorg zijn.  

 

Opmerking: HKZ-certificering in het kader van de WLZ is wel verplicht.  

Reactie: Aangegeven wordt dat de gemeenten vooralsnog geen HKZ-certificering eisen.  

 

Artikel 10  

Extra uitleg: Artikel komt erop neer dat er geen eigen bijdrage aan de cliënt mag worden 

gevraagd voor het bereiken van het doel (ontlasting van de mantelzorger).  

 

Artikel 11  

Opmerking: Op dit moment zijn er prijzen per etmaal afgesproken. Severinus geeft aan 

dat zij met de cliënt ook een prijs afspreken per dagdeel (facturatie). Dit om meer 

maatwerk te kunnen leveren. Door RSZK wordt aangegeven dat zij het hotelprincipe 

volgen alleen flexibeler zijn met de incheck- en uitchecktijden.  

Reactie: Vooralsnog wordt er een prijs per etmaal afgesproken. Waarbij een geldt dat 

een etmaal maximaal 24 uur is.  

 

Artikel 16 

Extra uitleg: benadrukken dat overzichten, jaarverslagen etc. op aanvraag dienen te 

worden verstrekt om te voorkomen dat er administratieve druk ontstaat rondom deze 

voorziening.  

 

Bijlage 1 

Extra uitleg: acute situatie: In geval van een acute situatie (crisis) wordt kortdurend 

verblijf  in overleg met  cliënt/zorgaanbieder door Wmo consulent ingezet (daarna volgt 

de administratieve afwikkeling). Op dit moment is er nog geen crisisregeling voor 

volwassenen (18+). Deze vraag is ook gesteld aan de fysieke overlegtafel voor 

begeleiding 18+, hier komt de gemeente bij de volgende overlegtafel van begeleiding 

18+ op terug (23 april 2015).   

 

Onder b. “het verplaatsen van deze zorg vanuit de thuissituatie naar de kortdurend 

verblijf locatie moet mogelijk zijn”- verantwoordelijkheid van cliënt en zorgaanbieder 
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Tevens zal uit de uitvraag van de te contracteren aanbieders al duidelijk moeten zijn op 

welke doelgroepen zij zich richten en wat wel en wat niet mogelijk is op de locaties (met 

betrekking tot de te leveren zorg).  

 

Bijlage 3   

Extra uitleg: zorgweigering, 2e aandachtstreepje:  

- “instellingsvreemde cliënt”. Dit wordt zoveel mogelijk voorkomen door uitvraag 

informatie dienstverlener. Altijd in overleg met de zorgaanbieder of benodigde 

zorg geleverd kan worden.  

- Aangegeven wordt dat de gemeenten willen ‘ontschotten’, dit strookt niet geheel 

met de term ‘instellingvreemd’, het gaat er namelijk om dat niet de vereiste 

zorg/begeleiding kan worden geleverd bij de betreffende zorgvraag.  

 

Opmerking m.b.t. capaciteit: Zorgaanbieders geven aan dat het mogelijk moet zijn om, 

gezien de beschikbare capaciteit, een cliënt te weigeren (bijvoorbeeld omdat de 

voorziening op dat moment “vol” zit).  

Reactie: Aangegeven wordt dat dit is ondervangen in artikel 4 lid 1. Wel is sprake van 

een inspanningsverplichting als cliënten zich melden.  

 

Opmerking pagina 18 “aangevangen zorg beëindigen”: Dit betreft een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.  

Reactie: artikel wordt aangepast, zorgaanbieders hebben hiervoor een 

inspanningsverplichting.  

 

Afspraken:  

- Uiterlijk week 16 wordt de gewijzigde deelovereenkomst kortdurend verblijf 18+ 

op de website geplaatst en naar de deelnemers van de overlegtafel gestuurd. 

Partijen kunnen dan nog via de mail (decentralisatieawbzbov@bizob.nl) hun 

opmerkingen/aanvullingen/vragen doorsturen.  

- Tarieven worden bekend gemaakt zodra de deelovereenkomst definitief is en 

partijen kunnen inschrijven. Dan wordt ook meer informatie verstrekt over de 

inschrijfprocedure.  

 

Persoonlijke verzorging 

De persoonlijke verzorging in het kader van de begeleiding (Wmo) valt binnen het tarief 

wat voor kortdurend verblijf (verblijf inclusief de noodzakelijke begeleiding) wordt 

afgesproken. Meer informatie vindt u op de informatiekaart afbakening Wmo 2015 en 

wijkverpleging.   
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