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Verslag van het overleg: 34e Overlegtafel Wmo, Jeugd en Participatie 
 
Datum 

 
: 

 
16 april 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 10:35)  
 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. De rondvraag wordt geschrapt: vragen kunnen tussendoor 
worden gesteld. 
 
Afmeldingen  
Henk Laros – adviesraad SD DFM 
 
 
2. Verslag van DFM van 12 februari 2019 (bijlage) 

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

 
3. Stand van zaken invoeren resultaatsturing en aanbesteding 2020 

Presentatie door Luuk de Haan, beleidsmedewerker maatschappelijk ontwikkeling DFM.  
 
De presentatie gaat eerst in op het proces. Daarna is er tijd voor vragen en een onderling gesprek 
erover. 
 
Wat willen we bereiken? 

• een sterke dragende samenleving met goede en toegankelijke basisvoorzieningen  
• iedereen doet (naar vermogen) mee: de inclusieve samenleving 
• maatwerkvoorzieningen Wmo voor wie dit nodig heeft.  

 
Hoe gaan we dat doen? 

• een duidelijke rolverdeling tussen de SWT’s (wat) en de aanbieders (hoe) op basis van 
profielen 

• resultaatsturing op basisprofielen (groei, stabiliteit, begeleiden bij achteruitgang) 
• outputgerichte financiering (aanbieder ontvangt een budget voor te bereiken resultaten) 

 
Het SWT kan het grootste gedeelte van de indicaties stellen en voeren een stuk regie uit. Er is 
ruimte voor aanbieders voor de invulling hoe het resultaat bereikt wordt: bijv. samenwerken met 
het voorliggend veld (Welzijn).  
 
Aandachtspunten/conclusies 

• kwaliteit boven snelheid (bekostiging) 
• inhoud 
• toegang 

 
Wat opvalt in het proces is dat het niet goed is om te snel een te grote stap te maken. De inclusieve 
samenleving willen we naar toe en hiermee op een andere manier naar de klant kijken. De inwoner 
doet mee in de eigen omgeving.  
 
Voor het bereiken van de doelstellingen zijn het inkoopmodel, inhoud en toegang de knoppen om 
aan te draaien voor de toekomst. Door op inhoud het gesprek aan te gaan wordt het tastbaarder. 
Voor de toegang zal het SWT indiceren en ook gaan zoeken in het voorliggende veld: 
samenwerkingsmodel. 
 
Doel: verandering en beweging krijgen: budgetten spelen hierin een rol maar zijn niet een doel in 
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zichzelf. 
De stap om in 1x met budgetten te gaan werken is wellicht een te grote. Het blijft een zoektocht. 
Het systeem wat er voor ogen is, is om naar budgetten toe te werken: dit geeft aanbieders de 
vrijheid om zelf een slag te maken. De inzet van het budget is dan niet p * q maar biedt een vrijere 
hand om resultaten te behalen.  
 
André de Jong, beleidsmedewerker maatschappelijk ontwikkeling DFM, vult aan:  
 
De bedoeling is dat het inkoopmodel faciliterend is aan de beweging die we willen maken en 
hiervoor de randvoorwaarden schept. De cliënt wordt gefaciliteerd in de eigen leefomgeving en 
situatie. Optimaal samenwerken met welzijnswerk is hierin een doel. De cliënt is vaak in beeld bij 
verschillende organisaties: samenwerken i.p.v. een strakke scheiding tussen de verschillende 
velden is voordelig voor zowel cliënt als organisaties.  
 
We zoeken als DFM een bekostigingsmodel wat deze samenwerkings-beweging faciliteert omdat 
we hier een grote stap in willen maken.   
 
Welke stappen kunnen we maken? 

• Schaduwdraaien 
• Pilot met enkele aanbieders 

 
Schaduwdraaien is een manier om de nieuwe manier van het bekostigingsmodel (met budgetten) 
gezamenlijk te testen. Het inkoopmodel wordt door de gemeente nu soms als beknellend ervaren. 
(Vanuit de zaal wordt aangegeven dat niet iedereen het daar mee eens is.)  
 
Opmerking aanbieder: 
De pijnpunten zijn de kosten of budgetten. De aanbieders staan positief tegenover het idee van 
resultaatsturen. Het issue is de bekostiging.  
 
Het schaduwdraaien houdt in dat we met elkaar in de komende periode ontdekken hoe de 
beweging te maken en hoe het werken met budgetten het beste kan worden vormgegeven. Aan de 
achterkant registreren we hoe zou zijn beschikt in het nieuwe model. 
 
Vraag/opmerking aanbieder:  
Is het voorstel om een pilot in 2020 te doen om deze manier te toetsen? 
 
Het voorstel is om het te gaan uit proberen (droogzwemmen.) Hiervoor is het de bedoeling om met 
een kleine groep aanbieders het te gaan testen: als dit het systeem is, hoe werkt het dan in de 
praktijk (2020/2021.) Beginnen met de budgetten en dit evalueren en ook een nacalculatie doen. 
Hierdoor ligt het risico niet volledig bij de aanbieder. Op deze manier is het mogelijk om de hoogte 
van budgetten per categorie te gaan ontdekken en bepalen. Wat zijn hierin mogelijkheden en waar 
lopen we tegen aan? Wat is er mogelijk in samenwerking met de welzijnsorganisaties? 
 
Vanuit J.P. van den Bent wordt aangegeven dat ze graag met een pilot mee willen doen.  
 
Vraag aanbieder: 
Als er is 2020 een aanbesteding komt, is het niet meer mogelijk om een pilot te draaien. 
 
Gevolgen inkooptraject 
2020: optiejaar van de overeenkomst 
2019: bijlage 2 aanpassen 
2020-2021: monitoren uitkomsten 
2021/2022: aanbesteden 
2022: nieuw systeem 
 
Dit zal nog naar het college gaan als voorstel. 
 
Opmerking aanbieder: 
Bijlage 2 aanpassen in 2019: het proces opnieuw inrichten.  
Als de spelregels worden aangepast betekent dit een verandering van het contract.  
 
Het is de bedoeling dat er in 2020 op de oude manier p*q gewerkt wordt.  
Er kan dan wel schaduwdraaien plaatsvinden waarbij voor cliënten ook een cliëntprofiel en 
categorie bepaald wordt. Hiermee kan op de achtergrond een beeld ontstaan van categorieën aan 
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de hand waarvan later budgetten berekend kunnen worden. Als manier om informatie te 
verzamelen.  
 
Met de beweging maken wordt bedoeld dat er op inhoud verbinding wordt gezocht. Samen het 
eigenaarschap oppakken door binnen het Sociaal Domein de verbinding te zoeken. 
 
Vraag vanuit aanbieders: Is aansluiten bij Súdwest-Fryslân hierin een goed idee?  
Dit is sterk afhankelijk van de keuzes die we maken, maar daar waar mogelijk kunnen we dit gaan 
organiseren.  
 
Graag willen sommige aanbieders dat er afspraken over de doelstellingen gemaakt worden zodat 
de bekostiging daar dan aan gekoppeld kan worden.  
 
Samenvatting 
Mark Waaijenberg geeft een korte samenvatting: 
 
Het voorstel wat er nu ligt is: 

• om voor volgend jaar de overeenkomst met 1 of met 2 jaar te verlengen.  
• om ondertussen een pilot op te starten: deze is nog niet heel erg afgebakend.  
• om te gaan schaduwdraaien.  

 
De pilot gaat om een beperkt aantal aanbieders. Het voorstel is om dat 1 of 2 jaar te doen: met een 
aantal cliënten al gaan werken met de cliëntprofielen, resultaatsturen en de bijbehorende 
bekostiging. Resultaatsturen geeft meer vrijheid richting aanbieders op het vlak van innovatie en 
om nieuwe oplossingen in te kunnen zetten. Innovatie is lastig om in p*q te vertalen terwijl dit in 
een budget goed kan passen.  
 
Het schaduwdraaien heeft als doel om inzicht te krijgen in als er al profielen zouden zijn, waar bijv. 
een clustering van cliënten ligt en welke categorieën vertegenwoordigd zijn. Hierop kunnen dan de 
toekomstige budgetten uiteindelijk gebaseerd worden.  
 
Opmerking vanuit aanbieders: 
In het voorliggende veld liggen vaak nieuwe ideeën. Dit kan in de pilot misschien naar voren 
komen.  
 
Er is de vraag of de bijlage aangepast moet worden voor de pilot. Omdat het contract nu met een 
jaar verlengd gaat worden. Dit is waarschijnlijk het geval.  
 
De aanbieders geven aan het schaduwdraaien wel te zien zitten. Het levert inzichten op.  
 
Opmerking vanuit aanbieders: 
Een deel van de overlegtafel/aanbieders is er niet mee eens dat DFM er voor kiest dat er straks 
(met de aanbesteding) ingezet wordt op een kleiner aantal aanbieders. 
 
Vraag: 
Krijg je binnen de pilot de vrijheid om het te organiseren zoals je het zou doen als je de vrijheid 
hebt om zelf de koers te kiezen? 
 
Ja, dit is precies de bedoeling. Zo kunnen we kijken wat er mogelijk is als je in resultaten denkt en 
niet gebonden bent aan de precieze producten.  
 
Aan de achterkant kan er dan gekeken worden hoe een toekomstig budget dan in elkaar zou steken 
en ook of de profielen passend en effectief zijn. 
 
De pilot betreft een kleine groep aanbieders. Het schaduwdraaien kan met een veel grotere groep 
aanbieders.  
 
Vraag:  
Hoe komt de aangepaste variant van de bijlage eruit te zien? 
Dit wordt nog besproken aan de fysieke overlegtafel. 
 
Hulp in de huishouding? 
Deze wordt buiten het model van budgetten gehouden. Hier zijn al losse budgetten voor. Waar het 
onderdeel van de zorg is, wordt het wel meegenomen: onderscheid tussen HH1 en HH2.  



 

4 van 4 

De kamerbrief wordt besproken. Resultaten kunnen in een beschikking worden opgenomen en de 
concrete invulling in het zorgplan van de aanbieder. Ook kan een zorgplan af en toe worden 
aangepast en kan de cliënt aangeven als het niet goed gaat.  
 
Hoofdlijnen: 
Voor de gemeente DFM is de vraag: wie wil er deelnemen aan de pilot? 
 
Er wordt afgesproken dat er de volgende keer een duidelijker voorstel ligt om samen de discussie 
over te voeren en het gesprek mee aan te gaan. 
 
Er wordt de suggestie gedaan dat DFM en SWF samen een pilot oppakken, of hierin samenwerken.  
 
Er wordt de suggestie gedaan dat alleen dit niet genoeg is en er ook meer aandacht voor de 
inhoudelijke doelen zou kunnen zijn. 
 
Schaduwdraaien 
Alle aanbieders geven aan mee te willen doen met het schaduwdraaien.  
 
Voor de pilot geven zich ook een aantal aanbieders op.  
 
Vraag: het ligt nog bij het college? 
Het college heeft een half jaar terug gezegd: we willen naar resultaatsturing met een duidelijke 
rolverdeling tussen de SWT’s en de aanbieders. Ook willen we naar een kleiner aantal aanbieders 
toe.  
 
Dit is nu de ambtelijke voorbereiding. We adviseren het college een pas op de plaats te maken om 
meer kennis op te doen om daarna pas vervolgkeuzes te maken. 
Na de pilot kunnen we met de uitkomsten van de pilot de vervolgkeuzes in kaart brengen.  
 

 
4. Rondvraag 

N.v.t.  

 
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: 11 juni 2019, Bestjoershûs Marktstraat 1, Sneek. 

 
 

 


