
 
 

 
Notulen fysieke overlegtafel A2-gemeenten WMO Begeleiding 18+ 
29-10-2020 
Aanwezig: 

Annet van Straaten Zuidzorg thuis coaching  

Ilse Martin Zorgcoöperatie Brabant 

Corry Spierings Valkenhof 

Michelle Verstegen Land van Horne 

Eva Walraven SZZ 

Brechtje Schols  St. Anna Zorggroep 

Chantal Malik- Van der Linden Lunet Zorg 

Jeroen van Heel GGZE 

Eelco Riet Gemeente Valkenswaard 

Yesim Celimli Gemeente Valkenswaard 

Henny Kerkhof Gemeente Heeze-Leende 

Kevin Relouw Gemeente Cranendonck 

Michael Scharff Bizob 

 
Afwezig: 

Esmee Roost-Beelen Face to Face Thuisbegeleiding 

  
1.Opening 

Henny Kerkhof opent het overleg en dankt iedereen voor hun deelname.  
Er zijn enkele reacties binnengekomen naar aanleiding van de agenda, het is even de vraag of we deze 
onderwerpen tijdens deze vergadering kunnen bespreken, zo niet dan worden hier nog aparte werkafspraken 
over gemaakt. 
 
Korte voorstelronde nieuwe deelnemers: 
Ilse Martin neemt namens de Zorg corporatie Brabant deel aan dit overleg en neemt in deze de rol over van 
Piet van Eekert. In haar functie neemt ze ook deel aan andere fysieke overleg tafels.  
 
Kevin Relouw is sinds september 2020 actief als beleidsmedewerker bij de gemeente Cranendonck. Hij neemt 
hierbij de taken over van Hans Ruijters die onlangs met pensioen is gegaan. Hij geeft aan uit te kijken naar een 
fysiek overleg met de aanbieders, mocht die mogelijkheid zich in de toekomst weer voor doen en kijkt uit naar 
een prettige samenwerking met de aanbieders. 
 
Vervolgens volgt er een korte voorstelronde van de al “bekende deelnemers”. 
  
2.Vaststellen Notulen 

Met de uitnodiging zijn de notulen meegestuurd. Deze worden per pagina doorgenomen. 
 
Wijzigingen: 

- De naam van Conny stond foutief vermeld dit zal worden aangepast.  
 
De notulen worden zonder verdere aanvullingen vastgesteld. 
Henny dankt de deelnemers nog voor het invullen van de uitvraag van destijds.  
 
 
 



 
 
 
 
3. Rondje langs de velden 

Land van Horne: 

Er is natuurlijk weer volop een 2de golf. Intramuraal speelt het probleem van zowel besmettingen op locaties en 

onder de begeleiding. Maar op dit moment zijn de dagbestedingslocaties nog geopend.  

Ananz: 

Sprake van een vergelijkbare situatie als Land van Horne. Er is sprake van besmettingen op locaties.  Tevens 

lopen we aan tegen het feit dat er besmettingen onder het personeel zijn. We hopen de dagbestedingslocaties 

open te kunnen houden en niet zo als dat het geval was tijdens de eerste golf. 

Zuidzorg Thuis Coaching. 

Het werk aan huis gaat door met beschermende middelen. Het is erg prettig dat de testcapaciteit voor 

zorgpersoneel is verhoogd, waardoor er sneller duidelijkheid is. De ervaring is dat de draaglast onder de 

cliënten groter aan het worden is. Dit vanwege de duur van het geheel.  

De zorgcorporatie 

Geeft aan dat het een heel herkenbaar beeld is wat er wordt geschetst. Veel besmetting en veel ziekmeldingen 

uit voorzorg. Ook wij zien de psychologische gevolgen onder de cliënten wat nog na ebt vanuit de eerste golf. 

We proberen de individuele begeleiding zoveel mogelijk door te zetten en waar nodig op afstand begeleiding te 

bieden. Het blijft bij de dagbesteding op dit moment een lastig verhaal om continuïteit te bieden voor alle 

cliënten. 

Valkenhof 

Komt er op dit moment goed vanaf. Sinds 2 weken is er een eigen teststraat wat echt een meerwaarde is. Een 

probleem zijn wel de quarantaine maatregelen. Dus het contact tussen een besmet persoon en persoon zonder 

klachten die wel in quarantaine moet. De gehele situatie duurt ontzettend lang, maar we hebben zeer zeker 

geleerd van de eerste Lock down. De teststraat wordt enkel gebruikt voor de medewerkers. 

Lunet 

Veel vergelijkbare zaken zijn ook al voorbij gekomen. Er is wel een stijging van besmetting en gemeende 

besmettingen. Zowel onder de cliënten als het personeel. Vooralsnog zijn alle dagbestedingslocaties nog 

geopend. Het blijft echter een uitdaging.  

SZZ 

De dagbestedingslocatie zijn zoveel mogelijk open waar mogelijk vinden de activiteiten buiten plaats. Er is een 

wisselende flow van medewerkers, wat de personele inzet op locaties zeer last maakt. Er is zowel angst onder 

de cliënten om te komen, maar ook voor sluiting van de dagbestedingslocaties. Wat we als SZZ aanbieden is 

een route voor snel testen als dit niet op korte termijn mogelijk is bij de GGD. Echter het is goed te merken dat 

de testcapaciteit bij de GGD is toegenomen. 

GGZE 

Merken dat er inderdaad sprake is van besmettingen onder cliënten en personeel. Dus in feite een beetje 

roeien met de riemen die we hebben. Problemen doen zich nog wel voor onder locaties die worden gedeeld 

met ander partijen, waardoor de locaties van de GGZE ook dicht moeten. 



 
 
Henny: fijn dat het lukt om de zorg te continueren, laten we hopen dat er snel verlichting komt. 

Gemeente Valkenswaard 

Met de eerste hoos hebben we drukke tijden gehad. We realiseren ons dat er ook spannende tijden aankomen. 

De wijsheid ligt op dit moment nergens en helaas is er nog steeds sprake van de waan van de dag. 

Gemeente Cranendonck 

Sluit zich aan bij de woorden van Eelco, financiële zin is het niet rooskleurig. We moeten met steeds minder 

middelen meer zaken faciliteren.  

Gemeente Heeze-Leende 

Binnen het sociaal domein ligt er een taakstelling, wat een uitdaging vormt. Alle collega’s zijn hier druk doende 

mee. De vraagstukken vanuit de informele steun structuren nemen ook toe.  

 
4. Presentatie van de stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid 

Eva Walraven neemt het woord en geeft een presentatie over stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid. 

- SZZ is een koepelorganisatie met 106 locatie in Zuid Nederland.  

- SZZ is geen corporatie, maar we gedragen zich wel zo in de zin dat ze gezamenlijk een samenwerking 

hebben met de kleinschalige zorglocaties die voornamelijk kleinschalige zorg en ondersteuning met 

activiteiten in het groen bieden. 

- SZZ faciliteert en ondersteunt in gezamenlijke inkoop en voor gezamenlijke kennis in de regio. 

- Kwaliteit borgen en ontwikkeling stimuleren zijn de belangrijkste speerpunten.  

- SZZ is kritisch op de toelating, niet elke locatie sluit aan bij de visie van SZZ.  

Binnen de A2 gemeenten zijn we binnen de WMO actief op 3 locatie: 

Zorghoeve ’ t Brugske 

Zorgboerderij de Kuijkhoeve 

Zorgboerderij ‘t Angelag 

Eva geeft aan dat SZZ  merkt dat de locaties het prettig vinden om mee te worden genomen in 

procesbegeleiding. Dit is zeer zeker in de “Coronatijd” als meerwaarde naar voren gekomen. SZZ zorgde hierbij 

voor de kennisdelen en de locaties konden zich vooral bezig houden met het leveren van zorg en niet bezig met 

het vergaren van informatie.  

Henny dankt Eva voor de presentatie.  

Kwaliteitskeurmerken: 

Als aanvulling op dit agendapunt, komen de keurmerken ook ter sprake. Hierbij geeft de Zorgcorporatie nog 

een toelichting op de procedure en hun bijdrage voor het kunnen ondersteunen bij het behalen van een 

keurmerk (ISO). 

 

 



 
 
5. Tarieven 2021 

De tarieven worden geïndexeerd op basis van een bepaald percentage. Voor dit jaar is het percentage 3,2% 

De tarieven worden opgenomen in de notulen en worden via de normale kanalen gepubliceerd. 

Henny merkt op dat er dit jaar geen addendum zal worden opgesteld omdat er geen zaken aan de lopende 

overeenkomst zijn die gewijzigd dienen te worden. Echter wellicht dat er op een later moment nog een 

addendum volgt in het kader van de rechtmatigheid rondom de continuïteit financiering. Maar op dit moment 

verwachte we nog op een richtlijn/landelijke instructies. 

SZZ merkt op dat Eindhoven een addendum heeft opgenomen voor het geven van een digitaal akkoord van een 

cliënten op een zorgplan. Henny geeft aan op de hoogte te zijn van dit fenomeen, echter op dit moment speelt 

dit nog niet in de A2 regio. Wellicht dat dit in de toekomst wel het geval is.  

Naschrift, tarieven 2021: 

 

 

6. Berichten verkeer / invoering i wmo 3.0 
 
Henny, geeft het woord aan Eelco voor het geven van een presentatie rondom de release van de iWMO 3.0 
(zie:https://i-sociaaldomein.nl/events/view/57982467/online-regiosessie-brabantzeeland-over-release-30 ).  
 
Zowel Valkenhof, Zuidzorg en SZZ geven aan op dit moment bezig te zijn met de implementatie.  
SZZ vraagt of er een vernieuwd administratie protocol komt. Henny geeft aan dit na te gaan bij de back-office.  
 
Lunet zorg geeft aan dat de vragen die al richting de A2 zijn gegaan graag te willen delen met de leden van de 
FOT. Zodat er onderling meer duidelijkheid is.  
 
7. Rondvraag 
 
Valkenhof, heeft een vraag ingediend voor afgaand aan het overleg. De vraag heeft betrekking op de kosten 
vervoer.  
 
Henny geeft aan dat vervoer inderdaad een onderwerp is geweest en een groepje aanbieders is daar mee aan 
de slag gegaan. Dit onderwerp is afgelopen jaar nogmaals op de agenda gekomen. Op dat moment was het zo 
dat de aanbieders zelf in overleg zouden gaan met de andere aanbieders om de mogelijkheden te 
onderzoeken. 
 
Eelco: We indiceren vervoer apart. Met daarin de gedachten “wat kun je zelf?”. Mocht vervoer niet mogelijk 
zijn dat zal er indicatie voor vervoer worden afgegeven.  
 

https://i-sociaaldomein.nl/events/view/57982467/online-regiosessie-brabantzeeland-over-release-30


 
 
Vanuit de aanbieders is er een in het verleden een signaal afgegeven dat de kosten niet altijd kosten dekkend 
zijn. De aanbieders zouden vervolgens  zelf opzoek gaan naar mogelijkheden om dit financieel technisch beter 
te kunnen inrichten. 
 
GGzE geeft inderdaad aan dat vervoer een drama is, vervoer is gezamenlijk niet of nauwelijks te organiseren  
en zeker niet in coronatijd. Hij is het eens met Valkenhof dat dit element niet kostendekkend is. De GGzE 
probeert waar mogelijk vrijwilligers aan te stellen of het eigen netwerk aan te spreken.  
 
SZZ: Geeft aan dat het herkenbaar is dat de kosten niet kostendekkend zijn. Maar wat zij zelf ook zien als 
verbeterpunt, is de frequentie van de inzet. Het is een stukje verlenging van de zorg, terwijl er wellicht in de 
eigen omgeving een mogelijkheid bestaat om deze zorg over te nemen.  
 
Vervolgens wijst Henny de deelnemers nog wel op de mogelijkheid voor het indienen van meerkosten in deze 
coronatijd. 
 
Extra vergoeding: 
Valkenhof vraagt of er nog sprake is van een extra vergoeding zoals deze van toepassing was tot 1-7-2020. 
Henny geeft aan dat er op dit moment geen sprake is van een extra vergoeding zoals dat eerder dit jaar het 
geval was. Op dit moment is er sprake van alleen een meerkostenregeling. 
 
SZZ vraagt of er wellicht plannen zijn voor zo’n vergoeding. Hierop geeft Eelco aan dat er op dit moment geen 
sprake is van zulke soort plannen. 
 
Henny, geeft in algemene zin aan dat de A2 de landelijke richtlijnen volgen en dat indien er een nieuwe lock 
down komt er gekeken gaat worden naar de specifieke stand van zaken. 
 
Verhuizing Zuidzorg: 
Zuidzorg geeft aan dat de locatie van Zuidzorg in Valkenwaard binnenkort wijzigt. De nieuwe locatie zal de 
Hofnar in Valkenswaard gaan worden (tegenover het gemeentehuis) 
 
Data vergaderingen 2021: 
De FOT’s worden in 2021 gepland op de volgende momenten; 

• 11 Maart 9.30 – 11.00 uur 

• 17 Juni 9.30 – 11.00 uur 

• 14 Oktober 9.30 – 11.00 uur 
 
 
8. Afsluiting 

Henny, sluit de vergadering en dankt de deelnemers voor hun inbreng en aanwezigheid.  
 


