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Verslag van het overleg: 33e Overlegtafel Wmo en Participatie  
gemeente Súdwest-Fryslân 
 
Datum 

 
: 

 
12 februari 2019 

Tijdstip : 09.00 – 11.30 uur 
Locatie 
 

: Gemeentehuis Súdwest- Fryslân, locatie Bestjoershûs, Marktstraat 1 Sneek 

1. Opening 
Voorzitter: Mark Waaijenberg 
Notulist : Helma Siemensma (SWF)  

 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
Er zijn een aantal nieuwe gezichten aangeschoven die zich kort voorstellen: 
Nynke Andringa – vervangt Marissa van der Molen (Limor) 
Douwe Sibma – nieuwe inkoopadviseur bij SWF 
Olaf van der Heide – Antonius zorggroep 
Tjitske Wortman – werkervaringsplek bij SWF 

 
2. Mededelingen en aanvullingen agenda 

Afmeldingen:  
Ilan Palstra – Connecting Hands 
 
Er zijn verder geen mededelingen en/of aanvullingen op de agenda. 

 
3. Verslag van SWF van 11 december 2018 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag.  
 

 
4. Voortgang werkgroepen   

Er wordt door de drie werkgroepen een terugkoppeling gegeven over de stand van zaken. 
 
Werkgroep 1 (WG1): Innovatie dienstverlening 
Almer Tiel geeft een presentatie namens WG 1. 
 
De vraag “wat is onze opdracht” is het startpunt van deze WG1 geweest. 
Verschillende deelvragen zijn verder besproken.  
Innoveren moet van onderop komen, je kunt niet wachten op beleid. Samen moeten er 
mogelijkheden worden gecreëerd vanuit de cliënten, de medewerkers, de behandelaars. 
Het is zoeken naar de vraag achter de vraag en belangrijk is dat er gestuurd wordt op verandering 
en niet op geld.  
 
Voorbeelden van innovatie zijn: beeldbellen/robot Tessa/robot stofzuigen/robot ramenwasser. 
 
De innovatie is voornamelijk de manier van denken, hierin ligt een belangrijke rol voor de 
Gebiedsteammedewerker. Hier ligt de vraagverheldering in combinatie met de toepassing van de 
innovatie. Ook het voorliggend veld is hierin belangrijk, hier begint het.  
 
De vraag is waarmee kunnen we gaan starten, we gaan gewoon doen.  
 
Werkgroep 2 (WG2): Samenwerking tussen zorgaanbieders 
Anna Jongstra geeft een samenvatting van de stand van zaken in WG2.  
 
Er blijkt zo’n 16% van de Wmo-cliënten meerdere beschikkingen te hebben (zijn ongeveer 600 
cliënten). De vraag is hoe kunnen we de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders bij één 
cliënt organiseren. Hierin is ook het doel van de gemeente in meegenomen (integrale 
samenwerking zorgaanbieders/minder administratieve lasten/vrijheid voor de zorgaanbieder). 
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Conclusie is: 
- Samenwerking van de zorgaanbieders is al volop aanwezig; 
- De financieringsvormen lopen door elkaar heen; 
- De administratieve  werkdruk wordt steeds groter; 
- Kennis over de beschikbare zorgaanbieders is niet altijd toereikend; 
- Het grote aantal zorgaanbieders werkt niet altijd efficiënt voor de gebiedsteams; 
- Niet altijd wordt alle ruimte in de budgetten gebruikt; 
- De verleende Wmo-zorg gaat best wel goed. 

 
De WG2 heeft een concept bedacht en is tevens benieuwd wat de aanwezigen hiervan vinden: 

- Wel overgaan op resultaatsturing maar dan naar meerdere budgetten; 
- Toepassen bij nieuwe beschikkingen waar integrale zorg nodig is); 
- Idee is voor een periode van drie maanden in te regelen om alle zorg te kunnen verlenen, 

hierdoor kan innovatief aan de slag worden gegaan met deze cliënt eventueel met andere 
zorgaanbieders; 

- Na deze periode een terugkoppeling naar de GT’s en de zorg in een vaste vorm gieten; 
- Op/afschaling wanneer passend; 
- Dit concept wordt nog nader uitgewerkt.  

 
Reacties:  

- goed idee om een periode te nemen om de echte zorgvraag te achterhalen, sluit ook aan 
bij WG1. 

- Vraag van de cliënt is leidend. 
 
Werkgroep 3 (WG3): Samenwerking tussen zorgaanbieders en voorliggend veld:  
Nynke Andringa geeft een toelichting op de gemaakte stappen van WG3 waar ook Sociaal Collectief 
onderdeel van uitmaakt.  
 
Blijkt dat het voorliggend veld en de tweede lijn elkaar moeilijk kunnen vinden. In de tweede lijn zit 
veel expertise. Het idee is om meer inhoud te kunnen geven aan op- en afschaling van zorg. 
Opschaling -> hoe snel de zorg in de tweede lijn krijgen? 
Afschaling -> hoe zorg weer afschalen en hierbij het voorliggend veld inschakelen? 
 
Volgende keer willen we aangeven hoe we dit gaan doen. Dit willen we doen door casuïstiek met 
op/afschaling aan te leveren. Ook kijken naar andere gemeenten waar dit al is ingevoerd.   
 
Reacties: 
Anja Betsema geeft aan dat in Groningen bij Alliade hier ook mee wordt gewerkt, er kan snel 
worden opgeschaald. 
Martine Derksen: hoe zorg je ervoor dat de zorgvraag in de eigen omgeving wordt uitgezet. 
Wietze Haanstra geeft aan dat dorpsnetwerken hier heel belangrijk in zijn.  

 
5. Rondvraag  

Almer Tiel: Er zijn al behoorlijk wat stappen gemaakt, laten we de tijd blijven nemen om te 
innoveren; 
Hans Gielstra: We zijn goed op weg, door de kleine werkgroepen komen er goede discussies op 
gang; 
Tilly Berkenbosch: sluit zich aan bij Hans, we zijn goed op weg. In april zal nog niet alles zijn 
uitgedacht maar het blijft wel goed om het tempo erin te houden. 
 
De voorzitter sluit het eerste gedeelte van de vergadering om 09.50 uur.  
 
 
Gezamenlijk agendapunt 
6.  Consequenties uitspraken Centrale Raad van Beroep 

Tilly Berkenbosch geeft aan naar de bijeenkomst van de VNG en het ministerie in Den Haag te zijn 
geweest om meer informatie te verkrijgen. Echter de mate van nieuwe informatie was 
teleurstellend en tevens beperkt tot de HH.  
 
Uitspraak 2016: er is bepaald dat een klant recht heeft om te weten hoeveel uur HH hij heeft. Dit 
kan blijken uit het Ondersteuningsplan en/of de beschikking. Deze bepaling staat los van de manier 
van financieren.  



 

3 van 3 

Uitspraak december 2018: bepaald dat het onderzoeksrapport van gemeente Utrecht (opgesteld 
door KPMG) gehanteerd kan worden door andere gemeenten, echter met de kanttekening dat alle 
randvoorwaarden worden overgenomen. Anders een aanvullende onderzoek laten verrichten. 
 
Reacties: 
Maurice Weetink: Uitspraak 2016 -> door de uren los te zien van de financiering haal je de ruimte 
van de zorgaanbieder weer weg; 
Almer Tiel: Uitspraak 216 -> hiermee komt p x q weer terug, goed dat wij pas op de plaats hebben 
gemaakt.  
 
 
7. Sluiting vergadering met SWF 

De voortzetting vanaf 10.15 uur met gemeente DFM wordt in een afzonderlijk verslag 
gerapporteerd.  
 
De volgende overlegtafel: dinsdag 16 april 2019 van 09.00 – 11.30 uur 
 
Locatie: Sneek, Bestjoershûs, Marktstraat 1 (vanaf 08.45 uur is de deur open) 

 
 
Aanwezig: 
Mark Waaijenberg ( voorzitter) 
Agatha Vreeling (Cliëntenraad SWF) 
Gerlof Otter (Wmo Adviesraad) 
Rutger van Hien (Van Hien Zorg) 
Jos Spithoven (Zorgboerderijen SWF/DFM/ Bezinn) 
Wietze Haanstra (Bezinn) 
Maurice Weetink (Zorgkompas Alliade/WIL) 
Anna Jongstra (MindUp) 
Meinard Dijkstra (Zienn) 
Agatha Klijnstra (Zienn) 
Hans Gielstra ( gemeente SWF) 
Tilly Berkenbosch (gemeente SWF) 
Helma Siemensma (gemeente SWF) 
Douwe Sibma (gemeente SWF) 
Tjitske Wortman (gemeente SWF) 
Nynke Andringa (Limor) 
Almer Tiel (Patyna) 
Yvonne van Straten (JP van den Bent) 
Martine Derksen (Thuiszorg ZWF) 
Anja Betsema (Wil Alliade) 
Olaf van der Heide (Antonius zorggroep) 
Denies Kor (Antonius zorggroep) 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Ilan Palstra (Connecting hands) 
 
 
 


