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Verslag van het overleg: 33e Overlegtafel Wmo, Jeugd en Participatie 
 
Datum 

 
: 

 
12 februari 2019 

Tijdstip : 09.00  11.30 uur 
Locatie 
 

: Gemeente SWF, Bestjoershûs Marktstraat 1, Sneek 
 

1. Mededelingen en aanvullingen agenda 
Voorzitter: Mark Waaijenberg 
Notulist:  Alida Bakker (voor DFM vanaf 9:45)  
 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Luuk de Haan heeft 2 mededelingen:  
 
Henk Laros heeft aangegeven afwezig te zijn. 
Harry Dijkstra is onverwachts in het ziekenhuis opgenomen. De situatie is nog steeds kritisch.  
 
2. Verslag van DFM van 11 december 2018 

Er zijn geen vragen of aanpassingen aan het verslag.  
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd met dank aan Alida.  
 

 
3. Voortgang resultaatgericht werken en aanbesteding DFM  

Presentatie door Luuk de Haan, beleidsmedewerker maatschappelijk ontwikkeling DFM. 
 
Het eerste deel van de presentatie zal een stukje herhaling zijn. DFM wil gaan werken met 
profielen. Er is in 5 werksessies een aantal zaken aan de orde gekomen: het ontwikkelen van de 
profielen, de verhoudingen en de bekostiging.  
 
Over HH1 enkelvoudig en HH2 enkelvoudig zijn geschikt om buiten de profielen te houden. Over 
HH2 met begeleiding worden afspraken gemaakt wat betreft het aanbestedingsproces.  
 
Bij de indicatie: SWT bepaalt wat er nodig is, de aanbieders hoe dit in gevuld zal worden. 
Bij de complexe situaties (20%) zal de indicatie in dialoog plaatsvinden met de mogelijkheid van een 
observatieperiode voordat beslissingen genomen worden.  
 
Bij elk profiel hoort een specifiek budget. Hierin zal de mogelijkheid zijn om op te plussen voor 
uitzonderlijke situaties; extra budgetten voor bijv. voorindicatie of crisisinterventie maken dit 
mogelijk. 
 
Bekostiging 
De verschillende profielen bestaan uit categorieën die variëren in bijv. intensiteit en aard. Hierop 
worden de budgetten aangepast. Variabelen kunnen zijn: omvang, aard, maatwerkvoorzieningen 
binnen het profiel, duur en setting.  
 
Declareren zal óf per maand plaatsvinden óf per trajectprijs/vaste bedragen.  
 
De kladversie van spreiding doelgroepen binnen de profielen wordt toegelicht. Verschillende 
klantgroepen vallen in verschillende profielen en de intensiteit van de benodigde ondersteuning 
varieert. Het clustering kan in DFM anders zijn. 
 
Er wordt aangegeven vanuit de zaal dat niet alle groepen vertegenwoordigd zijn in deze versie, 
zoals maatschappelijke opvang. Deze zou onder psychiatrisch of maatwerk kunnen vallen. 
Crisisinterventie valt waarschijnlijk onder de uitzonderlijke situaties waarvoor op-geplust kan 
worden. De opstapper (methode in Heerenveen) wordt genoemd. Hierdoor is het mogelijk om een 
crisissituatie als een voorfase voor een profiel-indicatie te zien. Zolang er sprake is van de 
crisissituatie kan er moeilijk een inschatting voor het uiteindelijke profiel gemaakt worden. 
 
Ook wordt er duidelijk gemaakt door een aanbieder dat het schema in de toekomst niet als een 
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wordt genoemd is dat een struikelblok voor de hulpvraag. Het is geen beslisboom. Het overzicht is 
een tussenstap om te helpen om de juiste bedragen voor de verschillende profielen te gaan 
bepalen. 

Een aanbieder geeft aan niet graag met gemiddelden te werken qua budgetten.  
 
Vragen over bekostiging  invulling hiervan 
Vragen aanbieders:  

 wordt het maatwerk nog ingevuld en gespecificeerd? De invulling van het maatwerk is aan 
de aanbieder. Het SWT geeft aan wat het beoogde resultaat is.  

 
Er zal nog gekeken/ingeschat worden wat het aandeel van maatwerkvoorziening is als deel van het 
geheel.  
 
Vanuit de zaal worden er zorgen geuit over hoe alles goed in beeld te krijgen en hoe zich dat dan in 
bedragen vertaalt.  
 
Er is veel informatie vanuit de aanbieders nodig om tot een zo helder mogelijk beeld te komen 
waardoor dan ook duidelijke afspraken gemaakt kunnen gaan worden. De cliënt blijft uitgangspunt 
nummer 1.  
 

 Komt de keuzevrijheid van de klant in geding? Er zullen minder aanbieders beschikbaar zijn 
dan de 170 aanbieders van dit moment. In de praktijk levert 20% van de aanbieders 80% 
van de zorg.  

Een aantal is nog niet te noemen, maar 25 à 40 aanbieders levert genoeg keuzevrijheid voor de 
cliënt.  
 

 Hoe zorg je dat die groep die de meeste zorg levert (de 80%) dat die partijen blijven?  

uitgangspunt.  
 

 Als de gemeente kiest voor een groeimodel, hoe lang zal dat dan zijn? 
1 à  2 jaar. Vanaf 2020 zal met profielen gewerkt gaan worden. De bekostiging qua profielen en 
verschillende budgetten is nog niet bepaald; dit wordt nog verder uitgewerkt. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen door in de tussenvariant in p*q te factureren toepassen van een bandbreedte of maximaal 
bedrag. We verrijken hiermee de data om op termijn de budgetten per profiel vast te kunnen 
stellen. 
 

 Hoe is het overgangsrecht bij bestaande klanten/indicaties? 
Dat is nog niet bekend, big-bang of geleidelijke overgang in bijvoorbeeld een jaar. 
 

 Kan het niet op de huidige data toegepast worden? Dan is er al een indicatie van kosten.  
Dit overwegen wij nog. Bijkomend is dat in het nieuwe systeem ingezet op een innovatie en 
verandering (afschaling, dichter bij de klant, efficiëncy)  
 

 Bij Jeugd is een soortgelijk proces ook aan de orde geweest. Leert de gemeente hiervan? 
Ja, we zien verschillende leerpunten. In de werkgroep hebben we hier ook naar gekeken en kiezen 
we ook bewust voor een sterkere rol voor het SWT ten aanzien van het bepalen van het budget.  
 

 De onzekerheid van iets tekenen wat nog aan verandering onderhevig gaat zijn is een zorg 
bij aanbieders.  

Het zal een gezamenlijk proces worden met de aanbieders die mee gaan doen. Om zo samen de 
vernieuwingsbeweging te maken.  
 

 Er worden verschillende manieren van het aanbestedingsproces genoemd en 
bediscussieerd. Hierbij wordt opgemerkt dat de meeste  niet mee kunnen in een 
aanbesteding en zeer waarschijnlijk weg vallen. Is dat geen zorg? 

Voor de gemeente is het maken van afspraken met een kleinere groep partijen efficiënter en 
overzichtelijker en hebben doorgaans minder risico bij budgetten. ZZP-ers kunnen ook in andere 
vorm meedoen, zoals onderaanneming, gezamenlijk inschrijven of pgb. 
 
Ronde met opmerkingen vanuit de aanbieders  
Er wordt besloten om een ronde te doen waarbij iedereen aan de beurt komt; mogelijkerwijs een 
tweede ronde als de tijd dit toelaat.  
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(V = vraag of opmerking A = antwoord vanuit DFM)

V: Dat een kleinere groep aanbieders overzichtelijker werken is en beheersbaarder is goed voor te 
stellen en de insteek naar meer innovatie ook. Maar afschalen werd ook genoemd? 
A: Waar mogelijk kijken of de stap gemaakt kan worden van duurdere vormen naar lichte 
ondersteuning of naar de algemene (basis)voorzieningen. Zorg zo op een andere manier 
organiseren.  
 
V: Wat zijn de ontwikkelingen in het licht van een nieuwe overeenkomst? We zijn welwillend maar 
kunnen ook niet tekenen voor een blanco check. Worden de aanbieders uitgenodigd om mee te 
denken. Graag helderheid over wat je tekent, nieuwe tarieven e.d.  
A: De voorkeur is niet bestuurlijk aanbesteden. Echt een nieuwe start maken. We zijn er nog niet 
over uit of het in één keer met een klassieke aanbesteding mogelijk is. Er zal al wel een bedrag 
afgesproken worden en dan maken we aan de achterkant afspraken over nacalculatie en tarieven. 
Het blijft een zoekproces: als het een open house wordt, zal het volgens die regels gaan. 
 
V: Onlangs een bezoek gehad van Luuk en Andre en hierin suggesties kunnen doen voor een goed 
lopend systeem. Cliënten hebben belang bij dat je er snel op afkunt zonder belemmeringen.  
 
V: Kernbedingen: er zijn genoeg mogelijkheden om het huidige contract aan te passen aan een 
nieuwe situatie. Voordelen zoeken in het huidige contract en het dan op die manier op pakken en 
toekomstbestendig inrichten. Voor 2020 wordt het nu ook al krap. 
A: Er zijn verschillende mogelijkheden om het aan te pakken mocht het niet precies 1 jan. 2020 
worden. Zo is er de optie om de huidige overeenkomsten een half jaar te verlengen. Er wordt 
rekening mee gehouden als het krap wordt qua tijd. 
 
V: Ook een werkbezoek gehad. Een pilot draaien vinden wij een goed idee om de nodige gegevens 
te verzamelen. In het overzicht zoals het er nu uitziet komen niet alle cliëntengroepen terug. Een 
pilot zou een helder model kunnen opleveren en een duidelijk overzicht. 
 
V:Innovatie is juist dat er een nieuwe model gevonden wordt. Nu lijkt het meer alsof er al een 
model is en dat wordt uitgeprobeerd. Het traject bij SWF komt nu positiever over. Ik mis de 
analyse: maak gebruik van voortschrijdend inzicht dat al aanwezig is. Kijk naar andere gemeentes: 
Meppel is nu bijv. volledig op PGB over. 
 

SWF zijn de Wmo-raden erbij 
betrokken geweest. Er is voldoende draagvlak nodig. Verder zijn er zorg
worden.  
A: We nemen niet het model van Jeugd 1-op-1 over. Het model van profielen is in de werkgroep 
vorm gegeven. DFM en SWF zijn op de hoogte van elkaars ontwikkelingen.  
 
V: Het SWT is ook vertegenwoordigd in de werkgroep? 
A: Ja, en worden op de hoogte gehouden. 
 
V: Gemiddelde budgetten roept de vraag op wat er gebeurt als van een groep de kosten stijgend 
zijn van laag naar hoog. Hoe gaat dat? Is een trajectprijs dan een idee? Als de berekening te laag is 
kan de cliënt hier niet de dupe van worden. Dat is een zorg voor ons. 
A: Er worden duidelijke doelen/resultaten gesteld. De budgetten houden dan rekening met een 
verschuiving van de kosten. 
 
V: Ik wil graag aandacht vragen voor concepten zoals horizontaal toezicht en shared savings. Het is 
goed om te bouwen op aanbieders hoe zij het hebben ingericht. Op vertrouwen bouwen kan ook 
kostenverlagend werken: minder lasten qua registratie/administratie.   
 
V: De Sociale Wijkteams gaven aan dat het nu best goed loopt. Er is 70% benutting van de 
indicaties. Er is een kans om meer sociaal te innoveren. Graag zou ik wel meer informatie hebben 
over wat er in het voorliggend veld beschikbaar is. Voor het benchmarken is het wel goed om bijv. 
een pilot binnen het lopende contract te doen. 
 
V: We volgen het proces met belangstelling. Het is vooral belangrijk om het weloverwogen te doen. 
En als het dan langer duurt dan is dat maar zo; dat is beter dan haastig maar niet grondig. 
A: Daar is DFM het mee eens. 
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V: Er wordt gewezen op een wetswijziging ter vermindering van administratieve lasten (meer 
samenwerking gemeenten).

De voorzitter sluit af met een samenvatting:
De ambitie is veranderen, innoveren en afschalen. Het doel van deze bijeenkomst vandaag was de 
manier van bekostiging en niet de cliëntprofielen zelf.  
 
Er wordt aangeven dat het tempo en de wijze waarop belangrijk is en dat het van belang is om hier 
op te letten: grondigheid staat bovenaan. 
 
Als een tussenstap is meerdere malen het idee van een pilot geopperd. Verder is het doel om in te 
zetten op een beperkte kleinere groep zorgaanbieders.  

 
4. Rondvraag 

Er is niets voor de rondvraag.  
 

5. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten. 
 
De presentatie(s) zullen worden rondgestuurd en op de website gepubliceerd worden. De 
aanwezigheidslijst vindt u in het verslag van Gemeente Súdwest-Fryslân.  
 
Volgende overlegtafel: 16 april 2019, Bestjoershûs Marktstraat 1, Sneek. 

 
 

 


