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Verslag van de 34e Overlegtafel Wmo en Participatie gemeente Súdwest-Fryslân 
 
Datum 

 
: 

 
16 april 2019 

Tijdstip : 09.00 – 10.30 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. 
 
DFM en SWF zullen als toehoorder bij elkaar aanschuiven tijdens deze overlegtafel. 
 
Yvonne Rood en Bart Dreijer van de Antonius Zorggroep zijn aanwezig als toehoorder.  
In verband met  organisatiewijzigingen willen zij in beeld krijgen wie in het vervolg gaat 
aanschuiven bij de fysieke overlegtafel. 
 

 
2. Mededelingen en aanvullingen agenda 

Afmeldingen: Philadelphia – Elizabeth van Berkum en Tineke Westera 
 
Mededelingen:  
Nynke Andringa (Limor) schuift wat later aan.  
 
Rutger van Hien vraagt om verduidelijking van het doel van de bijeenkomsten Evaluatie Sociaal 
Domein die plaats hebben gevonden bij de gemeente. Tilly Berkenbosch (beleidsadviseur Sociaal 
Domein) geeft hier een nadere uitleg over: de organisatie BMC doet momenteel een intern 
onderzoek bij de gemeente. Het betreft de evaluatie van het Sociaal Domein en wordt breed 
ingezet; zo worden ook de zorgaanbieders in de evaluatie meegenomen. De evaluatie en de 
uitkomsten zijn bedoeld voor de gemeente zelf.  
 
Harrie Dijkstra is langdurig ziek, Han Westerhof is zijn vervanger.  

 
3. Verslag van SWF van 12 februari 2019 

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

 
4. Presentaties werkgroepen   

Werkgroep 1 (WG1): Innovatie dienstverlening 
In vervolg op de presentatie van 12-2-2019 presenteert deze groep drie voorstellen: 
 

1. Tessa, is een robot in de vorm van een bloempot. Biedt structuur en vermindert 
eenzaamheid; er zullen 10 klanten uit de bestanden van Patyna, Van Hien zorg en WIL 
worden geselecteerd en in de periode van mei t/m november zal hier een pilot mee 
worden gedraaid. Er zal sprake zijn van een 0-meting en tussentijdse evaluaties. Wellicht 
dat er instapmomenten komen voor andere zorgaanbieders. Voor deze pilot wordt een 
projectgroep ingericht;  

2. Beeldtechniek, er zal ook hier een pilot worden gedraaid (bij Patyna, WIL en bij Van Hien 
zorg). De start is nog voor de zomer en de looptijd is tot eind van het jaar. Doel is dat deze 
zorgbegeleiding door de cliënt minimaal wordt gewaardeerd als het huidige niveau of zelfs 
beter;  

3. Innovatie van bureaucratie, het voorstel is om een gezamenlijke schrapsessie van regels te 
houden met de partijen (zorgaanbieders en gemeente). Iedereen levert twee à drie regels 
aan, deze worden samen besproken en waar dit kan worden deze regels geschrapt of 
geminimaliseerd. Er volgt een aparte uitnodiging voor deze schrapsessies.  
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Werkgroep 2 (WG2): Samenwerking tussen zorgaanbieders 
 
Bij de uitnodiging met agenda van deze fysieke overlegtafel was ook de memo van WG2 
bijgesloten. Deze wordt kort doorgesproken. De memo zal nogmaals worden bijgesloten. 
 
De WG2 zelf heeft nog een drietal vragen die zij graag met de fysieke overlegtafel wil bespreken: 

- Kan iedereen regievoerder zijn tijdens de pilot?  
- Is de beoogde afschaling voldoende verwoord? 
- Is er een koppeling met de overige werkgroepen? 

 
De pilot zal lopen van juni t/m november. Hoe en wanneer er wordt geëvalueerd zal nog verder 
worden uitgewerkt.  
 
Werkgroep 3 (WG3): Samenwerking tussen zorgaanbieders en voorliggend veld 
De werkgroep is met het Gebiedsteam (1e lijn), het Sociaal Collectief (0-lijn) en de cliëntenraad om 
tafel geweest en op basis van casuïstiek is er onderzoek gedaan naar de huidige samenwerking. 
De conclusie is dat de 2e lijn (zorgaanbieders) geen weet heeft van wat de 0-lijn doet. Maar dit geldt 
ook viceversa. De intentie is om hier op in te zetten en dit te gaan organiseren.  
Ook hier zal een pilot worden gedraaid, van een halfjaar (juni tot december in Sneek).  
Het doel is om de verbinding te organiseren/te faciliteren zodat er sneller herkenning is van 
problematiek en het snel kunnen op- en afschalen. Deelnemers van de werkgroep willen twee uur 
per week een medewerker beschikbaar stellen voor het beoordelen van nieuwe casussen. Verder is 
er de wens om een procesregisseur aan te stellen (buiten de werkgroep om).  
 
Ook hier zal sprake zijn van een 0-meting (d.m.v. interviews). Er zal worden gestart met een kleine 
groep deelnemers. Tijdens de looptijd van de pilot kunnen effectieve activiteiten wellicht ook alvast 
in de breedte worden uitgezet.  
 
Opgemerkt wordt dat ook de 1e lijn (GT) vaak niet op de hoogte is van de 0-lijn.  
 
  

 
5. Vervolgstappen huidig contract   

Het college zal worden voorgesteld om het huidig contract voor het jaar 2020 te verlengen.  
In de nieuwe aanbesteding zal meegenomen worden wat er uit de komende vernieuwingen komt.  
De tarieven 2020 zullen in juni 2019 op de agenda van de fysieke overlegtafel staan. 
 
De gemeente ontvangt vanuit de fysieke overlegtafel een compliment dat zij de ruimte geeft om de 
stappen van onderzoek naar vernieuwing samen met de werkgroepen te maken.  
  

 
6. Rondvraag  

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
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De voorzitter sluit het gedeelte van de vergadering met SWF om 10.30 uur.  
De voortzetting met gemeente DFM (vanaf 10.35 uur) wordt in een afzonderlijk verslag 
gerapporteerd.  
 
De volgende overlegtafel: dinsdag 11 juni 2019 van 09.00 – 11.30 uur 
 
Locatie: Sneek, Bestjoershûs, Marktstraat 1 Sneek (vanaf 08.45 uur is de deur open) 
 
 
 
Aanwezig: 
Mark Waaijenberg ( voorzitter) 
Anja Betsema (Zorgkompas Alliade/Wil) 
Maurice Weetink (Zorgkompas Alliade/WIL) 
Yvonne van Straten (JP van den Bent) 
Denies Kor (Antonius Zorggroep) 
Martine Derksen (Thuiszorg ZWF) 
Anna Jongstra (MindUp) 
Meinard Dijkstra (Zienn) 
Agatha Klijnstra (Zienn) 
Jos Spithoven (Zorgboerderijen SWF/DFM/ Bezinn) 
Gerlof Otter (Wmo Adviesraad) 
Agatha Vreeling (Cliëntenraad SWF) 
Rutger van Hien (Van Hien Zorg) 
Wietze Haanstra (Bezinn) 
Almer Tiel (Patyna) 
Nynke Andringa (Limor) 
Han Westerhof (Hof en Hiem) 
Yvonne Rood (Antonius Zorggroep) 
Bart Dreijer (Antonius Zorggroep) 
Ilan Palstra (Connecting Hands)  
 
Hans Gielstra ( gemeente SWF) 
Tilly Berkenbosch (gemeente SWF) 
Douwe Sibma (gemeente SWF) 
Helma Siemensma (gemeente SWF) 
Tjitske Wortman (gemeente SWF) 
 
Luuk de Haan (gemeente DFM) 
Alida Bakker (gemeente DFM) 
André de Jong (gemeente DFM) 
Henk de Vries (gemeente DFM) 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Henk Laros (adviesraad SD DFM) 
Elizabeth van Berkum (Philadelphia) 
Tineke Westera (Philadelphia) 
 
 
 
 


