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Notulen fysieke overlegtafel A2-gemeenten 6 juni 2019 

Aanwezig:  

Cindy Koppen Valkenhof 

Ingrid van der Heijden Face to Face begeleiding 

Michelle Versteegen Land van Horne 

Irene Helderman GGZe 

Marion Geomini Ananz Zorggroep 

Annet van Straaten Zuidzorg 

Piet van Ekert Zorgcoöperatie Brabant 

Desiree van Bakel Lunetzorg 

Ed van Velzen Bizob 

Henny Kerkhof Gemeente Heeze-Leende 

Rachel Bakker Gemeente Valkenswaard 

Hans Ruijters Gemeente Cranendonck 

Afwezig:  

Marianne van der Heijden SZZ 

  

  

  

  

 

1. Opening 

Henny opent het overleg.  Er wordt gevraagd of iedereen zich erin kan vinden dat de 

presentatie van GGzE direct na de opening mag plaatsvinden. Iedereen is daarmee akkoord. 

Na een korte voorstelronde begint de presentatie. 

 

2. Presentatie GGzE 

Irene Helderman stelt zich voor. Zij is innovatiemanager en een belangrijke vraag bij deze rol 

is ‘Hoe komt innovatie structureel aan bij de klant?’ 

 

E-Health: alle ICT toepassingen die ingezet kunnen worden in de zorg. 

Werken binnen een online behandelkamer, virtueel dus. Cliënt krijgt toegang. 

Er is een ‘webwinkel’ gemaakt zodat ook niet cliënten zaken kunnen bekijken. 

Lesmodules gecombineerd met tips van coach. 
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Deze ICT toepassingen zorgen voor interactie, op meerdere momenten. Zorgt voor minder 

afhankelijkheid van behandelaar. Is dus ondersteunend op afstand. 

Cliënten voelen zich hierdoor minder een nummer.  

Video bellen is ook mogelijk, face-time achtig. 

Je ziet de cliënt minder vaak fysiek, maar er is wel meer contact. 

Van de 18.000 cliënten maken 3.000 er gebruik van.  

Zorgpaden beschreven, online de standaard, overig wanneer nodig. 

 

Ontstaan met het idee dat een bepaalde groep dit prettig gaat vinden. 

Wat blijkt, veel meer mensen zeggen uit zichzelf ‘ja’ tegen deze manier van behandelen. Je 

moet voor videoafspraak wel een afspraak maken en daarvoor de tijd nemen (op een rustige 

plek). 

 

Het element van communiceren vanuit eigen omgeving zorgt ervoor dat mensen meer open 

worden. Behandelaar ziet ook iets van hun omgeving. Groep behandelaren is ook 

enthousiast.  

 

Sociaal domein, toegang krijgen behandelkamer na intake. 

Producten: contact maken, weer actief worden. 

 

Voorbeeld ‘Welshop’ bijvoorbeeld ‘verminder je angst’, prijzen staan bij product vermeld. 

Professional staat erbij, je kunt kiezen met wie je wilt samenwerken, programma duurt 4 tot 

6 weken. 

 

Producten die gemeente vraagt kunnen toegevoegd worden nadat achter de schermen alles 

is opgezet. 

 

Voorbeeld module ouderschap. Lessen zijn ondersteunend aan coach. Ervaring leert dat dat 

nodig is om te zorgen dat iemand de hele les afmaakt. 

 

GGzE gaat steeds meer online aanbieden, welshop-team ondersteunt dat. Online kan ervoor 

zorgen dat er sneller hulp geboden wordt. De cliënt kan zelf meer de regie nemen, om te 

kiezen wat men wil. 

Door de bedragen erbij te zetten komt er meer besef wat de waarde is van een dienst. 
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Door online werken wordt reistijd bespaard, de reistijd wordt immers ook betaald. En dan is 

er per saldo meer tijd voor de cliënt. 

Een aantal links naar zaken betreffende GGzE: 

Ehealth in de GGZ 

·         wat is het; 

·         bij wie wordt het   toegepast; 

·         hoe sluit het aan bij de uitdagingen in de zorg/ sociaal domein. 

 https://m.youtube.com/channel/UCsOnZG50Byid8yOrpkdciYg 

www.welshop.nl 

www.ggzei.nl (via deze site kan je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief) 

 

Na de presentatie wordt door Piet opgemerkt dan men vanuit hun organisatie werkt aan 

meer  contact tussen cliënten onderling zodat men op die manier een groter netwerk krijgt. 

Michelle gaf aan dat bepaalde nieuwe ontwikkelingen nog een stap te ver zijn voor bepaalde 

leeftijdsgroepen. 

 

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Notulen 

De notulen zijn akkoord en bij deze vastgelegd.  

 

5. Thema 18- 18+ 

Twee prioriteiten: 

-zorgen voor betere overgang, aandacht voor borging en tijdig aangeven. 

-onderwijs. 

 

6. Addendum 

Addendum wordt vastgesteld na antwoord op de vragen. 

 

7. Presentatie Lunetzorg 

Komt de volgende keer op de agenda.  

 

 

 

https://m.youtube.com/channel/UCsOnZG50Byid8yOrpkdciYg
http://www.welshop.nl/
http://www.ggzei.nl/
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8. Ontwikkelingen 

Hoe staat het er financieel voor bij de gemeenten?  

Gemeente Valkenswaard staat er financieel niet goed voor. Beleidskader is ter vaststelling 

aan de gemeenteraad voorgelegd. Doel van het 3D beleidskader is om ondersteuning 

slimmer en dichter bij de burger in te richten. Er zijn coördinatoren CJG en Sociaal Team 

aangesteld om meer grip en sturing te krijgen. In alle producten dus aan het kijken om meer 

concreet sturing, richting te geven. 

 

Gemeente Heeze-Leende financieel met net een batig saldo afgesloten. Zijn wel bewust van 

de financiële uitdaging voor de komende jaren.  ‘we weten nog niet wat er gebeurd qua 

toestroom.’ Meer mensen, meer uitputting op het totale budget omdat meer mensen er 

gebruik van maken. Tevens zijn we druk bezig met het opstellen beleidsplan 2020-2024. 

Bijeenkomst met de raad gepland, dan de kernen in, en sessie met professionals.  

 

Opmerking vanuit Valkenswaard: Iedereen op eigen kracht, dat is niet haalbaar. Voorliggend 

veld moet beter georganiseerd worden. En aanbieders beter laten samenwerken. 

 

Gemeente Cranendonck, ontwikkelingen ook tekort bij jeugd, werk en inkomen.  

Vanaf 2023 zou de integrale begroting inc. Sociaal Domein weer op orde moeten zijn tussen 

baten en lasten.  

Voorliggend veld versterken, jeugd, WMO, werk en inkomen. Monitoren maatregelen om te 

bekijken hoe het loopt. 2019 lijkt de goede kant op te gaan. 

Bezig met nieuw beleidskader. Bedoeling om daarvanuit met stakeholders en inwoners er 

vorm aan te geven middels jaarplannen. 

 

9. Rondje langs de velden 

-Thuiscoach? 

-Specialistische zorg kan niet overbodig gemaakt worden; 

-Weinig ruimte bij zorgaanbieders voor innovatie door geldgebrek; 

-Administratie die achterloopt geeft ook zorgen (bij Eindhoven); 

-Personeelstekorten is een probleem; 

-Zorgboerderij ’t Schutje is toegevoegd bij Land van Horne. De boerderij ligt in gemeente 

Cranendonck en is daarom n.v.t. voor de overige A2-gemeenten. 
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10. Voorbereiding voor volgende FOT 31 oktober 

-Vervoer: komt niet op de agenda, indien de aanbieders dit alsnog willen dan nemen ze 

hiertoe zelf het initiatief.   

-presentatie Lunetzorg; 

-hoe zit het met SROI; Monique Sleegers; 

-dagbesteding (arbeidsmatige dagbesteding) zo mogelijk als onderwerp op de agenda 

(andere mensen hiervoor ook uitnodigen) bijvoorbeeld als laatste op de agenda (inhoud via 

Henny en Lunetzorg). 

 

11. Extra mededeling 

Er komen leveranciersgesprekken (mocht aanbieder willen dan mogen zij zich aanmelden). 

 

12. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

13. Afsluiting 

Henny sluit de bijeenkomst. 


