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Verslag van het overleg: 35e Overlegtafel Wmo, Jeugd en Participatie 
 
Datum 

 
: 

 
11 juni 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 10:30)  
 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda.  
 
Mededelingen: 
-De volgende vergadering zal plaatsvinden in Joure, Heremastate 1. 
-Alida Bakker geeft aan dat een collega haar voortaan zal vervangen.  
 
 
2. Verslag van DFM van 16 april 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 inkoop 2020 

De volgorde van de agenda wordt iets aangepast. Er wordt begonnen met het 2e punt: Pilots 
resultaatsturing / Sociaal Werk De Kear / SWT en bespreken plan van aanpak. 
 
Henrieke Hofsteenge, directeur van Welzijnswerk De Kear/Tinten presenteert zich.  
 
Vanaf 1 september is De Sociaal werk De Kear de nieuwe welzijnsorganisatie voor De Fryske 
Marren. Zij zijn onderdeel van de Tinten Groep. Er zal met name ingezet gaan worden op: 

• Ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) 
• Bevorderen participatie en zelfredzaamheid 
• Bevorderen mantelzorg 
• Versterken inwonersinitiatieven 

 
Doel is om hiermee het voorliggend veld te versterken.  
 
In DFM zijn 3 kwartiermakers bezig met het inventariseren van o.a. inwonersinitiatieven. Ze wilden 
graag de informatie hebben over hoe informatie van de aanbieders bij het SWT komt. De 
kwartiermakers zijn er nog tot het einde van het jaar.  
 
Presentatie door Luuk de Haan, beleidsmedewerker maatschappelijk ontwikkeling DFM.  
 
Pilots 
 
Er zullen twee verschillende pilots plaatsvinden. 
 
Als we kijken naar de aanbieders in DFM op dit moment zijn er 170/180 aanbieders waarvan rond 
de 120 aanbieders 0-5 klanten hebben: voor deze aanbieders zijn er geen veranderingen volgend 
jaar en er wordt niet deelgenomen aan de diverse pilots. 
 
Pilot Schaduwdraaien:  
Aanbieders met een hoog volume en omzet: de aanbieders aan de fysieke overlegtafel kunnen hier 
aan meedoen.  
 
Pilot Resultaatsturing: 
Een aantal aanbieders, 3 à 5, hebben aangegeven hierin interesse te hebben. Bij deze pilot wordt 
het model wat we aan het ontwikkelen zijn ook gelijk getest en uitgevoerd. Het model wordt steeds 
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aan de hand van de bevindingen bijgesteld.  
 
Er ligt op het moment een concept plan van aanpak voor deze pilot/het nieuwe model. Deze zal 
binnenkort naar de aanbieders worden verstuurd. De conceptversie zal aan de fysieke overlegtafel 
besproken worden.  
Er is een uitspraak geweest van de Centrale Raad van Beroep. Ook de minister heeft aangegeven 
dat er 2 hoofdlijnen mogelijk zijn: producten inkopen of op resultaten sturen. De wet zal zeer 
waarschijnlijk worden aangepast op de punten waar dit mogelijk kan gaan schuren. Er is 
aangegeven naar gemeenten toe om vooral door te gaan als ze al bezig zijn met resultaatgericht 
indiceren, binnen de juridische mogelijkheden.  
 
Er is een vraag over welke methode of rekenmodel er wordt gebruikt. 
 
Het model zal sluitend zijn, zowel aan de voorkant (beschikking) als aan de achterkant.  
Aan de ‘achterkant’ worden meerdere zaken in de gaten gehouden:  

• Er wordt gekeken of de resultaten gehaald zijn 
• Er is een nacalculatie 
• Er wordt gekeken naar de tevredenheid van de klant 

 
De modellen zullen nog besproken worden aan de fysieke overlegtafel. De modellen worden 
stapsgewijs (in co-creatie) opgebouwd. 
 
In de pilot resultaatsturing wordt proefondervindelijk met budgetten gewerkt. Er kan bijgesteld 
worden n.a.v. de bevindingen. De pilot duurt een jaar: hierin wordt het model verder uitgewerkt en 
het model en de budgetten worden aan het eind geëvalueerd.  
 
Met de 3-5 aanbieders wordt op casusniveau het gesprek aangegaan. Doel is efficiënt werken en op 
een nieuwe manier naar de klant kijken. Hierin ook het voorliggend veld in betrekken. In een 
werkgroep met het SWT, aanbieders, Welzijnswerk en beleidsambtenaren worden werkafspraken 
gemaakt.  
 
Ook het systeem van hoofd- en onderaannemer kan in de pilot aan de orde komen.  
 
Randvoorwaarden 

• Algemene voorwaarden 
• Financiële voorwaarden 
• Governance 
• Organisatie (intern/administratief) 

 
Vraag vanuit aanbieders: Wordt de overeenkomst gewijzigd of is er binnen de overeenkomst 
speelruimte?  
Het is een grote wijziging ten opzichte van de huidige overeenkomst. De pilot willen we in een 
addendum vastleggen. De formalisatie hiervan komt nog: de afspraken worden gezamenlijk 
gedaan. 
 
Het innovatiebudget zetten we voor de pilot resultaatsturing in. De aanbieders lopen geen 
financiële risico’s als de budgetten te laag worden ingeschat, omdat er nacalculatie is.  
(Er wordt kort gerefereerd vanuit de aanbieders aan een bedrag in de kadernota: dit bedrag staat 
hier los van en gaat over iets anders)  
 
Governance 
De inzet is co-creatie. Er zal een stuur- en projectgroep worden gevormd. De werkgroep zal 
regelmatig bijelkaar komen; de stuurgroep is er met name om problemen op te lossen. De partijen 
die meedoen kunnen hiervoor deelnemers leveren.  
 
Vraag: komen de cliënten er zelf ook in? 
Dat is nog niet zeker: hierover maken we samen nog een aparte afspraak.  
 
Vraag: zijn de pilots alleen bedoeld voor nieuwe cliënten?  
Het is aan de werkgroep om dit inhoudelijk te bepalen. 
 
In het vorige overleg van de fysieke overlegtafel hebben een aantal aanbieders aangegeven mee te 
doen met de pilot resultaatsturing. Hier kunnen aanbieders zich nog voor aanmelden, zodat er een 
goede mix van aanbieders en profielen kan komen. 
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Pilot Schaduwdraaien 
Het schaduwdraaien is er op gericht om een beeld te krijgen van de spreiding van klanten over de 
profielen en intensiteit. Op basis hiervan kan in de toekomst de slag naar outputfinanciering 
gemaakt worden. Het model is een leermodel om straks met een goed systeem te starten. Het is 
een representatieve groep.  
 
De budgetten kunnen met de informatie per profiel en categorie bepaald worden. Crises en 
ondersteuning voor korte periodes kunnen hierin deels als maatwerk aangemerkt worden, en op 
een andere manier bekostigd worden. Vanaf 1 januari 2020 zullen - op de achtergrond - alle 
indicaties van cliënten op een profiel en intensiteit worden ingedeeld.  
 
Het schaduwdraaien gaat bij meerdere aanbieders gebeuren: dit geeft een zo volledig mogelijk 
beeld. De start van de pilots is uiterlijk 1 januari 2020; het einde 31 december 2020. Er zullen 
tussentijdse evaluaties plaatsvinden. Eventueel zou er eerder gestart kunnen worden, mocht dit 
mogelijk zijn.   
 
Het college heeft het besluit om de overeenkomst voor volgend jaar te verlengen en de pilots op te 
starten overgenomen. Hierover zullen de aanbieders een brief (per mail) ontvangen.  
Kan de overeenkomst niet met 2 of zelfs 3 jaar worden verlengd? Voorlopig met 1 jaar. Extra 
verlengen kan altijd nog als het nodig is: er kunnen optiejaren toegepast worden. Het is de 
bedoeling dat het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2022 begint: aanbesteding in 2021.  
 
Rol van aanbieder in pilot schaduwdraaien: 
Monitoring en evaluatie. De data kan worden geduid wanneer deze verwerkt is. Zowel de 
aanbieders als DFM zullen kritisch kijken naar de cijfers: komen we tot dezelfde conclusies aan de 
hand hiervan? Hiermee worden de gegevens getoetst.  
 
Vraag vanuit aanbieders:  
De consequenties van de pilots zijn nu nog niet duidelijk. Is de groep wel representatief genoeg en 
is er voldoende input? De deelnemende aanbieders vormen een representatieve groep, 80% 
cliëntenbestand.  
 
Verder is er de zorg dat de pilot het veld al beïnvloedt. 
Het gaat om een investering in het systeem zoals we vanaf 2022 willen gaan invoeren. Het gaat om 
het verzamelen van informatie en het aanleren van een nieuwe manier. De klanten merken hier 
nog niets van. Zo is er 1,5 jaar tijd voor iedereen om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.  
 
Vraag: Kan de invoering en het verzamelen van data ook gefaseerd kan? Bijv. alleen DFM doet het 
in het 1e jaar en de aanbieders pas vanaf het 2e om zich zo beter voor te bereiden. Er zijn dan al 
gegevens vanuit DFM beschikbaar voor de aanbieders. De aanbieders willen de medewerkers er 
niet onnodig mee belasten. 
 
Het zou jammer zijn als de aanbieders pas in het 2e jaar informatie verzamelen en de indeling in 
profielen documenteren. Alternatieven zijn denkbaar, zoals het trekken van een x-aantal dossiers. 
 

 
4. Rondvraag 

Luuk geeft aan dat het abonnementstarief er aankomt. De eigen bijdrage is dit jaar flink verlaagd, 
hierdoor is er een forse toename aan klanten gekomen. Bijv. 100 meer aanvragen huishoudelijke 
hulp. Hoe ervaren de aanbieders dit? 
 
De aanbieders geven aan dat zij dit ook merken. Het is vooral voor de zomervakantie erg lastig om 
voldoende medewerkers in te kunnen plannen. Merken zeker een toename. 
 
Is dit ook het geval bij begeleiding? 
 
Veel minder, wel een kleine toename maar niet zo’n grote. Bij huishoudelijke hulp wel. 
Ook bij de aanvragen voor voorzieningen is er een toename te verwachten: bijv. kleine woning 
aanpassingen.  

 
5. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten. 
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De presentatie zal worden rondgestuurd en op de website gepubliceerd worden. De 
aanwezigheidslijst vindt u in het verslag van Gemeente Súdwest-Fryslân.  
   
Volgende overlegtafel: 10 september, Joure, Heremastate 1, Raadzaal 

 
 

 


