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Verslag van de 35e Overlegtafel Wmo en Participatie gemeente Súdwest-Fryslân 
 
Datum 

 
: 

 
11 juni 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. 

 
2. Mededelingen en aanvullingen agenda 

Afmeldingen:  
Er is een afmelding van Rutger van Hien. Zijn vervanger is Mariella Metz, orthopedagoog bij Van 
Hien Zorg Noord Nederland. 
Jos Spithoven (Zorgboerderijen SWF/DFM/Bezinn), Gerlof Otter (Wmo Adviesraad) en Ilan Palstra 
(Connecting Hands) hebben zich ook afgemeld.   
 
Mededelingen:  
Martine Derksen (Thuiszorg ZWF) meldt dat ze de komende overlegtafels vervangen wordt door 
collega Denies Kor. Verder zal vanuit Antonius Zorggroep Bart Dreijer voortaan participeren in de 
Fysieke overlegtafel. Bij verhindering is Koen Dijkman (business controller Thuiszorg) zijn vaste 
vervanger.   

 
3. Verslag van SWF van 16 april 2019 

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

 
4. Verlenging bestaande contracten 

Tilly Berkenbosch (beleidsadviseur Sociaal Domein) geeft een korte toelichting op de stand van 
zaken rondom de verlenging van de contracten. Voor 2020 zal hetzelfde contract worden 
gehanteerd als de afgelopen jaren. Momenteel is het nog wachten op goedkeuring van het  
voorstel door het College. Er worden verder geen knelpunten verwacht.  

 
5. Stand van zaken werkgroepen   

Werkgroep 1 (WG1): Innovatie dienstverlening 
Almer Tiel (Patyna) geeft een stand van zaken bij WG1. 
 

1. Tessa/De Compaan: door een aantal belemmerende factoren (o.a. het aanleveren van het 
aantal geschikte cliënten en de juiste doelgroep) heeft de werkgroep besloten (samen met 
de NHL) om over te stappen van Tessa naar Compaan. De Compaan is een tablet voor 
ouderen en senioren. De Compaan biedt voor de toekomst meer mogelijkheden richting 
het voorliggend veld en mantelzorgers dan dat de Tessa kan doen. Het is de bedoeling om 
hier in september mee te starten, dit loopt dan parallel met beeldtechniek. 

2. Beeldtechniek: Maurice Weetink (WIL) geeft aan dat de beeldtechniek ook voorspoedig 
loopt. In Leeuwarden is reeds positieve ervaring opgedaan met de beeldtechniek. De uitrol 
zal dan ook over heel Friesland zijn en niet alleen gemeente SWF. Opleiding van de 
medewerkers heeft al plaatsgevonden.  

3. Schrappen van bureaucratie: Tot nu toe zijn er nog maar twee reacties binnengekomen op 
de mail van Gerlof Otter over de regels die geschrapt kunnen worden. Wellicht dat er 
nogmaals een oproep moet worden gedaan. Meinard Dijkstra geeft aan dat er al een 
soortgelijk traject loopt op Fries niveau. Douwe Sibma (adviseur Inkoop Sociaal Domein 
SWF) geeft aan dat er wellicht bij de nieuwe aanbesteding gekeken kan worden naar de 
grote aantallen eisen die in de huidige contracten zijn opgenomen.  

 
Werkgroep 2 (WG2): Samenwerking tussen zorgaanbieders 
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Hans Gielstra (Contractmanager SWF) geeft een toelichting op de verdere uitwerking van details 
door WG2. 
Pilot zal worden gedraaid: 

- Bij twee of meer indicaties; 
- Bij alle vier Gebiedsteams; 
- De eerste evaluatie zal in september plaatsvinden; 
- Er zijn drie regievoerders aangewezen (MindUp; zorgboerderij Jeltehof en Thuiszorg ZWF; 

de andere gecontracteerde zorgaanbieders kunnen worden ingezet door de regievoerders; 
- De regievoerders zullen de extra gemaakte kosten apart indienen (voor extra inzicht); 
- Er komt één beschikking op naam van de regievoerder; 
- Het is de bedoeling om de indicaties na de periode met elkaar te kunnen vergelijken voor 

inzicht in de kosten; 
- De start zal rond 1 juli zijn, de pilot wordt deze week gecommuniceerd naar de 

Gebiedsteams; 
- Het Gebiedsteam meldt zich bij Hans zodra er een geschikte cliënt is; er wordt dan een 

open beschikking opgemaakt, de zorgaanbieder bepaalt wat er wordt ingezet.  
- Iedere zorgaanbieder is verantwoordelijk voor zijn eigen gedeelte zorgverlening, er is niet 

sprake van hoofd- en onderaannemer. De regievoerder is de coördinator.  
 
Belangrijk is nog om vooraf te bepalen op welke punten wordt geëvalueerd.  
 
Werkgroep 3 (WG3): Samenwerking tussen zorgaanbieders en voorliggend veld 
Agatha Klijnstra (Zienn): WG3 zit op hetzelfde spoor als WG1 en WG2, het is belangrijk om wel 
verschillende cliënten voor de pilots te selecteren. 
De pilot van WG3 heeft als insteek preventie. Het volgende WG3-overleg staat gepland voor de 
week van 17 juni 2019. Iedere deelnemer zal dan een cliënt aanleveren (deze cliënten zijn nog niet 
in beeld bij de Gebiedsteams). Agatha Vreeling (Cliëntenraad SWF) geeft aan dat het wel om 
vrijwilligers moet gaan en geen regulier werk.  

 
6. Rondvraag  

Denies Kor (Thuiszorg ZWF): suggestie om de evaluatie van de verschillende pilots gelijk te trekken 
om een goede vergelijking te krijgen.  
Almer Tiel (Patyna) vult dit aan: vooraf moet worden bepaald hoe en wat te gaan meten.  
Tilly Berkenbosch geeft aan dat collega Joris de Moel bezig is met een specifieke 
opdrachtbeschrijving. Hierin kan ook de wijze van evalueren worden opgenomen zodat op dezelfde 
punten wordt geëvalueerd. 

 

Gezamenlijk agendapunt  

 

7. Tarieven Wmo 2020 
Hans Gielstra: De tarieven van volgend jaar zijn nog niet vastgesteld. Reden hiervoor is dat de OVA-
index voor 2020 en de inhoud van de Meicirculaire nog niet bekend zijn op dit moment. 

HHet voorstel is om de tarieven bij de eerstvolgende Fysieke overlegtafel (10 september 2019) te 
communiceren. Het is ook een optie dat bij toepassing van de OVA-index dit eerder zal worden 
gecommuniceerd, hier wordt akkoord voor gevraagd aan de leden Fysieke overlegtafel.  

 
Martine Derksen (Thuiszorg ZWF) geeft aan dat ze graag ziet dat de tarieven HH2 wel op de agenda 
van de volgende Fysieke Overlegtafel komen. Almer Tiel (Patyna) voegt toe dat de tarieven HH1 
vorig jaar wel zijn verhoogd met de OVA –index, met de HH2 is toen niets gebeurd. 
 
Afgesproken wordt dat zodra er meer bekend is over de tarifering HH Hans Gielstra een overleg zal 
organiseren. Dit gesprek vindt plaats voor de volgende overlegtafel.  
De tarieven zullen verder worden meegenomen op de agenda van de Fysieke Overlegtafel van 
september.  
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De voorzitter sluit het gedeelte van de vergadering met SWF om 10.05 uur.  
De voortzetting met gemeente DFM (vanaf 10.15 uur) wordt in een afzonderlijk verslag 
gerapporteerd.  
 
De volgende overlegtafel: dinsdag 10 september 2019 van 09.00 – 11.30 uur 
 
Locatie: Gemeente De Fryske Marren, Herema State 1 te Joure (vanaf 08.45 uur ontvangst) 
 
 
 
Aanwezig: 
Mark Waaijenberg ( voorzitter) 
 
Maurice Weetink (Zorgkompas Alliade/WIL) 
Denies Kor (Thuiszorg ZWF) 
Martine Derksen (Thuiszorg ZWF) 
Anna Jongstra (MindUp) 
Meinard Dijkstra (Zienn) 
Agatha Klijnstra (Zienn) 
Agatha Vreeling (Cliëntenraad SWF) 
Wietze Haanstra (Bezinn) 
Almer Tiel (Patyna) 
Han Westerhof (Hof en Hiem) 
Koen Dijkman (Thuiszorg ZWF) 
Henk Laros (adviesraad SD DFM) 
 
Hans Gielstra ( gemeente SWF) 
Tilly Berkenbosch (gemeente SWF) 
Douwe Sibma (gemeente SWF) 
Helma Siemensma (gemeente SWF) 
 
Luuk de Haan (gemeente DFM) 
Alida Bakker (gemeente DFM) 
André de Jong (gemeente DFM) 
Henk de Vries (gemeente DFM) 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Rutger van Hien (Van Hien Zorg) 
Jos Spithoven (Zorgboerderijen SWF/DFM/ Bezinn) 
Gerlof Otter (Wmo Adviesraad) 
Ilan Palstra (Connecting Hands)  
 
 
 
 
 
 


