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Verslag van de 36e Overlegtafel Wmo en Participatie gemeente Súdwest-Fryslân 
 
Datum 

 
: 

 
10 september 2019 

Tijdstip : 09.00 – 10.30 uur 
Locatie 
 

: Gemeentehuis De Fryske Marren, Heremastate 1 te Joure 

1. Opening 
Voorzitter: Mark Waaijenberg 
Notulist : Helma Siemensma (SWF)  

 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. 

 
2. Mededelingen en aanvullingen agenda 
Afmeldingen:  
Tilly Berkenbosch (beleidsadviseur Sociaal Domein) en Rutger van Hien (Van Hien Zorg) hebben 
zich afgemeld.   

 
Mededelingen:  
Nieuwe gezichten aan de overlegtafel zijn Lolkje Abma (Miep B.V.) en Trees Schotanus (DFM). 
Punt 5. van de agenda wordt gepresenteerd door Ton Terpstra (Adviseur Sociaal Domein SWF).  
Anna Jongstra geeft aan dat er wijzigingen zijn bij het CAK per 2020, hoe gaan de gemeenten hier 
mee om? Dit punt wordt meegenomen in de rondvraag.  

 
3. Verslag van SWF van 11 juni 2019 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag.  

 
4. Stand van zaken werkgroepen   
Werkgroep 1 (WG1): Innovatie dienstverlening 

1. Overstap van Tessa naar de Compaan: Almer Tiel (Patyna) : 
In verband met de overstap van Tessa naar de Compaan is de WG momenteel bezig met 
het herinrichten van het proces. Er wordt opnieuw een groep cliënten samengesteld (10 
klanten). De wijkverpleging en het voorliggend veld zijn inmiddels aangehaakt.  
Er zal een 0-meting plaatsvinden waarna in december de eerste resultaten (ervaringen) 
worden verwacht.  
Schrappen van bureaucratie Verder zal regelarme Wmo-zorg worden onderzocht,  
er wordt aangegeven graag te willen aanhaken bij de nieuwe aanbestedingsprocedure.  
 

2. Beeldtechniek: Maurice Weetink (WIL): begin september is gestart met beeldzorg, 12 
cliënten. Het is de bedoeling om het voorliggend veld erbij te gaan betrekken. Over drie 
maanden zullen de eerste ervaringen van de cliënten en begeleiders worden gedeeld.  

 
Werkgroep 2 (WG2): Samenwerking tussen zorgaanbieders 

Hans Gielstra (Contractmanager SWF): 
- De pilot zal per 7 oktober starten (eerstvolgende Wmo-periode);  
- Inmiddels is helder hoe de beschikking administratief opgemaakt gaat worden;  
- In december zal de eerste evaluatie worden teruggekoppeld; 
- Het gaat om nieuwe cliënten en het zal om een aantal 10-tallen gaan. 
- Deze stand van zaken zal worden aangevuld worden op het werkproces.  

 
Werkgroep 3 (WG3): Samenwerking tussen zorgaanbieders en voorliggend veld 

Agatha Klijnstra (Zienn): Er is een boek samengesteld waarin alle deelnemers van de 
samenwerking zich hebben kunnen voorstellen. Er zal op korte termijn worden gestart.  
Het is de bedoeling om casus te gaan bespreken tijdens de bijeenkomsten die regelmatig 
zullen worden gepland. Er is inmiddels budget beschikbaar voor mensen met multi-
problematiek. Door de WG is opgemerkt dat er verschil plaatsvindt in de bejegening naar 
de cliënt. Bijvoorbeeld: een cliënt vraagt zorg, de zorgaanbieder wil vandaag al beginnen, 
de gemeente moet eerst een stappenplan door dat 6 weken duurt, hierdoor zal de 
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zorgvraag òf vergroten òf juist al zijn verdwenen. De vraag is hoe dit gat te dichten.  
Er is inmiddels een positief neveneffect op te merken, iedereen weet elkaar al beter te 
vinden. Verder staat er een 0-meting ingepland.   
 

De voorzitter stelt voor dat alle Werkgroepen hun plan van aanpak met deze nieuwe stand van 
zaken actualiseren.  

  
 

5. Procesaanpak nieuwe aanbesteding 
Ton Terpstra (Adviseur Sociaal Domein SWF) geeft een toelichting op de procesaanpak van de 
nieuwe aanbesteding Wmo/Participatie. Het proces bevindt zich momenteel in de 
verkenningsfase. Er is een projectteam samengesteld. Afhankelijk van de vorm en reikwijdte van 
de aanbesteding zal het proces worden uitgelijnd. Bij een reguliere aanbesteding is een proces 
gericht op nieuwe contracten per 2021 nog in de plannen.  Bij een majeure wijziging van de 
aanbesteding in het zorgdomein  lijkt 2022 meer voor de hand te liggen. 
Bij de komende aanbesteding zullen de zorgaanbieders worden  geconsulteerd.  De wijze waarop 
moet nog worden bepaald.  
Het kader is wel gesteld om met minder zorgaanbieders over te blijven door bijvoorbeeld de 
kwaliteitseisen te verhogen. De resultaten van de lopende pilots van de WG worden 
meegenomen in het proces. De visie van de gemeente uit 2014 staat nog steeds, de organisatie 
en de uitvoering hiervan kan wel strakker. Vanuit de deelnemers van de overlegtafel wordt 
aangegeven om hen mee te laten denken.  

 

 

6. Rondvraag  
Anna Jongstra: de CAK-wijzigingen per 2020 (periode van vier weken naar maand): hoe gaan 
beide gemeenten daar mee om? In verband met het tijdig kunnen inregelen van de administratie 
van de zorgaanbieders is het wenselijk dat er op korte termijn informatie komt. 
SWF geeft aan dat er binnen twee weken een nieuwsbrief wordt verstuurd aan de zorgaanbieders 
met alle benodigde informatie.  

 

 

Gezamenlijk agendapunt  

7. Tarieven Wmo 2020 
Hans Gielstra (SWF): Het voorstel van SWF is om de OVA-index van 2,52% te gaan hanteren, het 
College heeft hier akkoord voor gegeven. 
Luuk de Haan (DFM): voor DFM geldt hetzelfde voorstel, er moet nog akkoord komen van het 
College.  
De overlegtafel reageert positief op deze voorstellen.  

  
 
De voorzitter sluit het gedeelte van de vergadering met SWF om 09.55 uur.  
De voortzetting met gemeente DFM (vanaf 10.05 uur) wordt in een afzonderlijk verslag 
gerapporteerd.  
 
De volgende overlegtafel: dinsdag 29 oktober 2019 van 09.00 – 11.30 uur 
 
Locatie: Gemeente Súdwest-Fryslân, Bestjoershûs, Marktstraat 1 te Sneek  
Ontvangst vanaf 08.45 uur  
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Aanwezig: 
Mark Waaijenberg ( voorzitter) 
 
Maurice Weetink (Zorgkompas Alliade/WIL) 
Denies Kor (Thuiszorg ZWF) 
Bart Drijver (Thuiszorg ZWF) 
Jos Spithoven (Zorgboerderijen SWF/DFM/ Bezinn) 
Gerlof Otter (Wmo Adviesraad) 
Ilan Palstra (Connecting Hands) 
Anna Jongstra (MindUp) 
Agatha Klijnstra (Zienn) 
Agatha Vreeling (Cliëntenraad SWF) 
Wietze Haanstra (Bezinn) 
Almer Tiel (Patyna) 
Henk Laros (adviesraad SD DFM) 
Sander Spijker (De Noorderbrug) 
Anja Betsema (Zorgkompas Alliade/Wil) 
Marissa van der Molen (Limor) 
Lolkje Abma (MIEP B.V.) 
 
Hans Gielstra (gemeente SWF) 
Ton Terpstra (gemeente SWF) 
Douwe Sibma (gemeente SWF) 
Helma Siemensma (gemeente SWF) 
 
Luuk de Haan (gemeente DFM) 
Trees Schotanus (gemeente DFM) 
André de Jong (gemeente DFM) 
Henk de Vries (gemeente DFM) 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Rutger van Hien (Van Hien Zorg) 
Tilly Berkenbosch (gemeente SWF) 
 
 
 
 
 


