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Memo Samenwerking rond integrale zorgverlening 

Inleiding & aanleiding 
Vanuit de Fysieke overlegtafel is afgesproken dat verschillende werkgroepen zich bezig gaan houden 
en advies gaan geven  gericht op de drie thema’s;  inzet domotica, voorliggend veld en integrale 
samenwerking.  
Wij als werkgroep samenwerking rond integrale zorgverlening hebben specifiek 
gekeken naar hoe de groep cliënten eruit ziet waar meerdere vormen van ondersteuning wordt 
geboden,  want daar vindt momenteel  een vorm van samenwerking plaats.  
 
We hebben feiten verzameld en conclusies getrokken na gesprekken in de werkgroep om vervolgens 
een voorstel  te maken die de opdracht vanuit de gemeente beantwoord om tot  integrale 
samenwerking te komen. Daarnaast willen we antwoord geven op hoe we samenwerking rondom 
deze  cliëntengroep kunnen  verbeteren en efficiënter kunnen werken. Met andere woorden, op 
welke wijze kunnen we zaken slimmer regelen met elkaar en voldoen aan de doelen die de gemeente 
onder andere  voor ogen heeft, te weten: integrale samenwerking, vermindering van administratieve 
lasten en meer vrijheid voor de aanbieder om te werken aan de gestelde resultaten, passend binnen 
de geldende wet- en regelgeving.  

Feiten & conclusies 
Hoe groot is de groep waar we het over hebben 
 

Totaal Hulp in de Huishouding 
 

 2220 cliënten 

Totaal Dagbesteding   
 

560 cliënten 

Totaal Individuele begeleiding 
 

1050 cliënten 

Dagbesteding + Individuele Begeleiding  
 

271 cliënten 

Dagbesteding + Individuele Begeleiding +Hulp in de Huishouding 
 

45 cliënten 

Hulp in de Huishouding +Dagbesteding  
 

132 cliënten 

Hulp in de Huishouding + Individuele Begeleiding  
 

171 cliënten 

 
 (bron: database gemeente Sudwest Fryslan)  
 
Na gesprekken in de werkgroep  en het naast elkaar leggen van de feiten zijn de onderstaande 
belangrijke conclusies getrokken. 
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1. 16% van alle WMO zorgvragers hebben meerdere  beschikkingen; 

2. Samenwerking tussen zorgaanbieders is nu al volop aanwezig;  

3. Financieringsvormen lopen nu erg door elkaar heen. Hierdoor is het soms moeilijk te 

benoemen wie waar verantwoordelijk voor is en welke vorm van ondersteuning het betreft. 

Het is onduidelijk wie de daadwerkelijke regie heeft;  

4. De administratieve werkdruk wordt steeds groter bij alle partijen; 

5. De kennis over de beschikbare zorgaanbieders en het voorliggend veld  is niet altijd 

toereikend; 

6. Het grote aantal zorgaanbieders werkt niet altijd even efficiënt voor de gebiedsteams; 

7. In de huidige praktijk brengen zorgaanbieders alleen de werkelijke uitgevoerde 

ondersteuning in uren in rekening i.p.v. wat maximaal in de beschikking is opgenomen;  

8. De huidige WMO zorg en ondersteuning  binnen de gemeente Sudwest Fryslan  gaat best 

goed. 

Concept voorstel: 
Bij een  nieuwe zorgaanvraag waarbij sprake lijkt te zijn van meerdere vormen van ondersteuning  
gaat de (toekomstige) meest passende zorgaanbieder met en op initiatief van de cliënt, ondersteund 
door het gebiedsteam, aan de slag.  
In eerste instantie wordt hierbij uitgegaan van een (observatie)periode van enkele maanden waarbij 
sprake kan zijn een brede bandbreedte in beschikbare ondersteuning. Dit kan betekenen dat één 
aanbieder beschikkingen krijgt voor individuele begeleiding, dagbesteding en bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp. Dit draagt bij aan vermindering van de administratieve lasten. 
 
De toekomstig zorgaanbieder krijgt in combinatie met andere aanbieders de professionele vrijheid 
om die ondersteuning te gaan bieden die past bij de resultaatafspraken of ondersteuningsvraag. 
Soms is deze ook nog niet helemaal duidelijk waardoor een observatie periode of intensieve vorm 
van ondersteuning noodzakelijk is. Dit levert meer vrijheid op voor aanbieders om te werken aan de 
gestelde doelen. 
 
In deze periode kan de aanbieder ook bekijken of de inzet van een andere aanbieder noodzakelijk is 
en of uren ingezet kunnen worden voor innovatieve vormen van ondersteuning. 
De aanbieder kan zelf op- en afschalen of besluiten nemen in welke vorm van ondersteuning  hij 
inzet om de beoogde vraag te verhelderen of doel te behalen. De geleverde uren ondersteuning 
worden in rekening gebracht bij de gemeente.  
 
Na deze periode, variërend van 3 tot 6 maanden,  is er opnieuw overleg tussen gebiedsteams, 
zorgaanbieder(s) en cliënt waarbij de opgedane ervaringen worden geëvalueerd.  Op basis van 
ervaringen worden de te behalen resultaten van de ondersteuning  besproken en vastgesteld in het 
ondersteuningsplan. Uitgangspunt hierbij is, indien mogelijk, dat er bewust toegewerkt wordt naar 
een afbouw van de voorgestelde ondersteuning of overdragen dan wel een samenwerking met het 
voorliggend veld zoals vrijwilligersorganisaties wordt bewerkstelligd. 
Eén van de zorgaanbieders wordt in het verdergaande ondersteuningsproces leading. Deze 
zorgaanbieder onderhoudt de contacten met de gemeente omtrent de vorderingen in voorgenomen 
resultaten. Daarnaast coördineert deze zorgaanbieder de zorg in overleg met de overige 
zorgaanbieders. Zij kan de tijd hiervoor declareren in de vorm van casemanagement of regievoering. 
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De andere betrokken zorgorganisaties kunnen de door hen geleverde ondersteuning  ook middels 
Vecozo declareren.  Dit, in goed onderling overleg en overeenkomstig de richtlijnen van de gemeente 
in deze. 

Voordelen 
 Dit draagt bij aan resultaatsturing doordat gewerkt kan worden met flexibele inzet van 

ondersteuning; 

 Er is gerichter overleg en afstemming tussen de client, zorgaanbieders en gebiedsteam 

omdat het gaat over het resultaat en niet de vorm en uren inzet ondersteuning  binnen de 

beschikking; 

 De coördinatie van de zorg ligt voor een groot gedeelte bij de leading zorgaanbieder; 

 Er wordt nadrukkelijker gestuurd op een te behalen resultaat tussen gebiedsteam en 

aanbieder;  

 Beter overleg en gecoördineerde resultaatsturing moet kunnen leiden tot besparing in 

zorgkosten en begeleiding vanuit het gebiedsteam; 

 Cliënt blijft leading in keuze bij wie zorg af te nemen; 

 De werkelijk verrichte zorg wordt vergoed aan zorgverlener; 

 Budget wordt daadwerkelijk besteed aan zorgvrager/cliënt; 

 Zorgaanbieders worden niet onderling uitgespeeld maar werken samen;  

 Geen overbodige verrekening van overheadskosten door (hoofd)aannemers; 

 Ondersteuning  kan gemakkelijk worden overgedragen aan een andere aanbieder als 

ondersteuningsvorm definitief wordt, omgezet of afgebouwd kan worden; 

 Er is minder inzet van het gebiedsteam nodig op gebied van indicaties ophogen of verlagen 

met verschillende organisaties. 

Pilot  
We willen dit voor nieuwe cliënten in gemeente Sudwest Fryslan gaan starten als pilot, 
gecontracteerde aanbieders kunnen zich hier voor aanmelden. 
Je moet als aanbieder verschillende vormen van ondersteuning kunnen bieden of de coördinerende 
rol hierin willen en kunnen vervullen. 
Voorgenomen datum voor start van de pilot is gesteld op 1 juni a.s., met een looptijd tot minstens 
eind december 2019. Mocht verlenging gewenst zijn, dan zal dit besproken worden.   
 
 


