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Verslag van het overleg: 36e Overlegtafel Wmo, Jeugd en Participatie 
 
Datum 

 
: 

 
10 september 2019 

Tijdstip : 09.00 – 11.30 uur 
Locatie 
 

: Gemeente DFM, Raadszaal, Heremastate 1, Joure 
 

1. Mededelingen en aanvullingen agenda 
Voorzitter: Mark Waaijenberg 
Notulist:  Trees Schotanus 
 
Er zijn geen mededelingen of aanvullingen op de agenda.  
 
2. Verslag van DFM van 11 juni 2019 (bijlage) 

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

 
3. Stand van zaken pilots DFM 

Luuk geeft een toelichting op de stand van zaken van de pilots. In de laatste overleggen is 
gesproken over de pilots. Vanaf 1 januari 2020 starten we in DFM met drie verschillende groepen: 

 Kleinere aanbieders: geen verandering. Zo’n 160 aanbieders. 
 Pilot schaduwdraaien: met aanbieders fysieke overlegtafel (80% van de cliënten). 
 Pilot resultaatgericht werken: met de vooruitlopers (werken volgens nieuw model). 

 
Pilot schaduwdraaien 
De pilot schaduwdraaien is gericht op een beeld krijgen van de spreiding van de klanten over 
profielen en intensiteit van de zorgvraag. De pilot start per 1 januari 2020. Deze pilot wordt 
uitgevoerd met de deelnemers van de inkooptafel binnen de bestaande overeenkomst. 
Resultaatsturing is de koers. Het betrokken zijn bij de pilot schaduwdraaien betekent niet dat je 
hier al aanbieder heel actief mee aan de slag gaat. Hier ligt vooral een taak voor het sociaal 
wijkteam: zij noteren aan de achterkant het profiel en intensiteit van de zorgvraag. Dit wordt 
gekoppeld aan geld. De resultaten van de pilot schaduwdraaien worden 2 of 3 keer per jaar met de 
aanbieders besproken. Samen kijken we naar: wat zien we nu? Wat is het effect op budgetten? 
Daarnaast is afgesproken om samen met een aantal aanbieders, het wijkteam en het welzijnswerk 
een aantal casussen te bespreken.  
 
Vraag Patyna: wanneer komt het budget ter sprake? Is dit al vastgelegd? 
Luuk geeft aan dat de bedragen nog uitgeschreven moeten worden. Vorig jaar is samen met 
gemeente SWF een verkenning gedaan naar bedragen. Dit heeft veel informatie opgebracht. Vanuit 
die gegevens wordt het systeem verder opgebouwd. 
 
Vraag Patyna: valt huishoudelijke hulp nog steeds buiten het geheel? 
Luuk geeft aan dat dit klopt. Wel wordt daar waar samenhang is, huishoudelijke hulp 
meegenomen. Dit moet nog bekeken worden.  
 
Pilot resultaatgericht werken 
Doel van de pilot is om een werkmodel en bekostigingsmodel resultaatsturing te ontwikkelen dat 
werkt. Dat de zorg voor de inwoner op een andere manier wordt ingevuld. Deze pilot wordt 
opgestart met vooruitlopers. Aanbieders hebben de kans gehad om zich hier voor aan te melden. 
Zo’n 80% van de aanbieders van de fysieke overlegtafel hebben zich aangemeld: dit zijn: Hof & 
Hiem, Patyna, Wil B.V., BaanPlus, Van Hien Zorg N-N, Thuiszorg ZWF, Antonius zorggroep, J.P. van 
de Bent Stichting. Aardema en Scauting zitten niet bij de inkooptafel, maar hebben zich spontaan 
aangemeld.  
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Opmerking Jelteshof: zij staan niet op de lijst, maar hebben zich wel aangemeld.  
Luuk geeft aan dat Jelteshof wordt toegevoegd aan de lijst. 
 
Luuk geeft aan dat Thuiszorg SWF en Antonius zorggroep als twee losse organisaties staan 
genoemd vooruitlopend op 1 januari. De Antonius zorggroep heeft zich vanuit het begeleidingsdeel 
aangemeld. Thuiszorg ZWF voor huishoudelijke hulp. Patyna reageert hierop dat zij zich niet 
hebben opgegeven voor huishoudelijke hulp, omdat eerder is aangegeven dat huishoudelijke hulp 
buiten de pilot wordt gehouden. Als Thuiszorg ZWF aanschuift voor huishoudelijke hulp, willen zij 
ook graag meelopen.  
Luuk geeft aan dat met de aanbieders die zich aangemeld hebben voor de pilot binnen 
werkgroepen wordt gesproken hoe de verschillende onderdelen worden opgepakt. Luuk vindt het 
belangrijk dat Thuiszorg ZWF wel mee doet, zodat ook onderzocht kan worden hoe huishoudelijke 
hulp enkelvoudig past binnen de pilot. Wel is het belangrijk om dan naar elkaar de verwachtingen 
uit te spreken. Luuk en Thuiszorg ZWF praten hier een ander moment over door.  
 
Opmerking Zienn: er doen veel aanbieders mee aan de pilot. Zowel Zienn als Limor hebben zich niet
aangemeld omdat zij maar kleine aanbieder zijn.  
Luuk geeft aan dat een werkgroep met 9 aanbieders, het wijkteam en het welzijnswerk inderdaad 
groot is. We kunnen in meerdere werkgroepen werken. Eerst bepalen we gezamenlijk een aantal 
punten: doelen (subdoelen, draagvlak, aanpak, organisatorisch, beschikbaarheid van resultaten, 
activiteiten, frequentie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een splitsing te maken in profielen of 
doelgroepen. Dit is iets wat we gezamenlijk bepalen. 
 
De aanbieders vragen zich af of de gemeente de hoeveelheid aanmeldingen aan kan? Is het handig 
om een pilot met zoveel organisaties te draaien? 
Luuk geeft aan dat dit een gesprek is wat in de werkgroepen gevoerd moet worden. Er zitten altijd 
risico’s aan pilots. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een aantal cliënten per organisatie. Limor en 
Zienn geven aan dat zij dan ook wel mee willen doen.  
 
Opmerking Patyna: het aantal aanmeldingen laat zien dat er veel enthousiasme is bij de 
aanbieders. Er is draagvlak voor bereidheid om te veranderen. Het is goed dat de gemeente 
nadenkt over of zij in deze omvang willen starten.  
GGZ Friesland/Mind Up vult aan: een pilot doe je meestal met een kleine groep. Nu heeft bijna 
iedereen zich aangemeld. 80% van de markt. Is het dan nog een pilot? 
Wil reageert daarop: misschien moeten we in de werkgroep afspreken dat je je tot een aantal 
indicaties beperkt. Het voordeel van de grote hoeveelheid aanmeldingen is dat je vanuit 
verschillende doelgroepen de werking in beeld krijgt. Hierdoor krijg je een gevalideerd beeld van de 
uitkomsten. Je kunt beperken aan de indicatiekant.  
Luuk geeft aan dat we nu al in de inhoud van de pilot zitten. Het gaat al over de aanpak. Dit is een 
onderwerp voor de agenda van de pilot. Binnen de pilot spreken we ook het tempo af.  
 
Inhoud pilot resultaatsturing 
We werken volgens het nieuwe werk- en bekostigingsmodel in lerende setting. Vanuit de volledige 
cyclus: van toegang tot resultaten. Dit heeft ook als resultaat dat we steeds meer inzicht krijgen in 
de kosten en wat de budgetten zijn. Met die kennis kunnen we de budgetten goed onderbouwen. 
De pilot is cliëntgericht: wat wil de klant staat centraal. Zo dicht mogelijk in de eigen omgeving.  
 
Projectleider 
Op dit moment is de gemeente op zoek naar een projectleider om dit verder te organiseren. Luuk 
en André blijven beleidsinhoudelijk betrokken. Zodra de projectleider bekend is, starten de 
voorbereidingen voor de pilot die op 1 januari 2020 start. Dit vraagt in 2019 nog veel voorbereiding 
van de werkgroepen. Te beginnen met een startbijeenkomst.  
 
GGZ Friesland/Mind Up geeft aan dat zij zich nu niet hebben opgegeven, maar wel graag willen 
aanschuiven bij de startbijeenkomst. Luuk roept op om de organisatie dan gewoon aan te melden. 
Na de startbijeenkomst kan je besluiten of je wel of niet verder wilt aanhaken. Een belangrijke 
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vraag is nog: wie zit er in de werkgroep? Zijn dit de uitvoerders of het management? 
 
De lijst met aanmeldingen voor de pilot resultaatgericht werken wordt uitgebreid met: 
GGZ Friesland/MindUp, Jelteshof, Miep, Noorderbrug, Zienn en Limor. 

Resultaten werkgroep 
Als resultaten van de werkgroep verwachten we helder te krijgen wat stimulerende en beperkende 
factoren zijn voor resultaatsturing. Wat de aandachtspunten zijn. Hoe de budgetten er uit gaan 
zien. En voorstellen tot bijstelling, bijvoorbeeld of huishoudelijke hulp mee doet.  
 
Organisatiestructuur 
Voor 2020 ontstaat er naast de werkgroep(en) de organisatiestructuur: 

1. Fysieke overlegtafel: in het kader van de overeenkomst die afgesloten is. Elkaar op inhoud 
informeren. 

2. Evaluatiegesprekken schaduwdraaien: resultaten van de pilot schaduwdraaien worden 2 of 
3 keer per jaar met de aanbieders besproken. 

3. Klankbordgroep: eerder in het proces is een stuurgroep genoemd. We kiezen hier niet meer
voor, omdat een stuurgroep impliceert dat er nog besluiten moeten worden genomen. En 
het college heeft al een besluit genomen: we gaan voor resultaatsturing. Het is wel goed 
om op management- en directieniveau het gesprek aan te gaan en te klankborden. Daarom 
wordt er nagedacht om een klankbordgroep samen te stellen. Ook de adviesraad kan 
daarin deelnemen. Eerder is hierover met hun dagelijks bestuur over gesproken. 

4.  
 

4. Rondvraag 
Vanaf 2020 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens aan het CAK. Dit 
heeft te maken met de invoering van het abonnementstarief. Luuk vertelt dat de gemeente op 
korte termijn op de inhoud in gaat. De aanbieder levert straks geen gegevens meer aan bij het CAK. 
De gemeente geeft een start- en stopmoment door. Beleidskeuzes die nog gemaakt moeten 
worden zijn: lassen we ook een pauze in bij tijdelijk geen zorg? Wordt het collectief vervoer ook 
meegenomen? Geven we bepaalde groepen een vrijstelling?  
 
De belangrijkste keuze is of we de facturatie aanpassen van 4 weken naar per maand. Vraag van 
Luuk is wat de voorkeur van de aanbieders is. De aanbieders geven aan dat het handig is dat alle 
gemeenten hetzelfde doen en dit met elkaar afstemmen. De geluiden vanuit andere gemeenten 
zijn dat het wordt aangepast naar per maand.  
Luuk geeft aan dat de gemeente er op korte termijn op terugkomt en dat het zeker bij de volgende 
overlegtafel aan bod komt. Dit gaat in per 1 januari en moet ook aangepast worden in de 
overeenkomst. 

 
5. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering.  
 
De presentatie wordt als bijlage van het verslag meegestuurd en op de website gepubliceerd. De 
aanwezigheidslijst vindt u in het verslag van gemeente Súdwest-Fryslân.  
  
Volgende overlegtafel: dinsdag 29 oktober 2019 van 9.00 – 11.30 uur.  
Locatie: gemeente SWF, Bestjoershûs, Marktstraat 1 in Sneek. 

 
 

 


