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Verslag van de 37e Overlegtafel Wmo en Participatie gemeente Súdwest-Fryslân 
 
Datum 

 
: 

 
10 december 2019 

Tijdstip : 09.00 – 11.00 uur 
Locatie 
 

: Gemeentehuis Súdwest-Fryslân, locatie Bestjoershûs, Marktstraat 1 te Sneek 

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

 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. 

 
2. Mededelingen en aanvullingen agenda 
Er zijn geen afmeldingen binnengekomen. Anneloes Frolich is aanwezig namens JP van den Bent 
en vervangt Yvonne van Straten.  
 
Hennie Westra (Beleidsadviseur Sociaal Domein) geeft een korte toelichting op de pilot 

geïntegreerde indicatiestelling HH. De oorspronkelijke pilot is twee jaar terug gestart door de 

gemeente en zorgaanbieder Thuiszorg ZW.  Het doel: toewerken naar integrale indicatiestelling 

(één indicatiesteller voor verschillende financieringsvormen van ondersteuning) voor inwoners 

wat betreft de Wmo en Zvw. Deze eerste fase is geëvalueerd. Uitkomst is dat intensievere 

samenwerking een belangrijke meerwaarde heeft voor zowel de inwoner als de professionals.  

Zorgaanbieder Patyna gaf aan ook geïnteresseerd te zijn in verkenning van de mogelijkheden 

rond de indicatiestelling HH, en vervolgens is er gewerkt aan een doorontwikkeling van de 

oorspronkelijke pilot. Tijdens de pilot gaan in het gebied Bolsward en omgeving de 

gebiedsteammedewerkers samen met de wijkverpleegkundige op huisbezoek, met als doel dat de 

wijkverpleegkundige in de loop van januari zelfstandig de indicties van de HH gaat doen. De 

wijkverpleegkundigen hanteren hetzelfde afwegingskader als de gebiedsteammedewerkers, in die 

casussen waar er meer aan de hand lijkt dan enkelvoudige HH doet de gebiedsteammedewerker 

de indicatie zelf. In de zomer van 2020 zal er een evaluatie plaatsvinden. 

 
 

3. Verslag van SWF van 10 september 2019 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag.  

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

1. De Compaan: Almer Tiel (Patyna) : 
Er zijn inmiddels 10 klanten geselecteerd die verbonden zijn aan een medewerker.  
Voor de inhoud en het tijdspad van de pilot zie in de bijlage Compaan Wmo 2019-12-02 
update.pdf (met een tweetal links). De pilot is inmiddels gestart en de eerste ervaring is dat 
dat de mensen er mee leren om te gaan.  

2. Beeldtechniek: Maurice Weetink (WIL):  
(Zie bijlage voor de powerpoint-presentatie: SWF PPt Beeldzorg Pilot) 
De eerste ervaringen binnen deze pilot zijn positief voor zowel de klant als de 
zorgaanbieder. Er zijn meer maar wel kortere contactmomenten met de klant. Verder blijkt 
dat het veel organisatorische opstarttijd kost om een zorgaanbieder aan te laten sluiten bij 
beeldbellen. Denk hierbij aan opleiding van personeel.  

 
Werkgroep 2 (WG2): Samenwerking tussen zorgaanbieders 

Hans Gielstra (Contractmanager SWF): 
Tot nu toe zijn er nog geen aanmeldingen voor deze pilot gedaan. Wat hier de reden van is 
wordt momenteel uitgezocht. De werkgroep is daarom ook nog niet bij elkaar geweest.  
In februari 2020 volgt meer informatie.  
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Werkgroep 3 (WG3): Samenwerking tussen zorgaanbieders en voorliggend veld 
Marissa van der Molen (Limor):  
De ervaring is dat door elkaar te leren kennen de verbinding is gevonden. Deze verbinding 
is erg belangrijk in geval van complexe problematiek. De ervaring is dat er adequate en 
snelle op/afschaling van zorg kan plaatsvinden. Eind Q1 2020 zal er een eindevaluatie 
plaatsvinden. Met Sociaal Collectief is ook een slag geslagen. Het Sociaal Collectief gaat o.a. 
in beeld brengen wat zij doen in de wijken en wat er in deze wijken allemaal aanwezig is. 
De werkgroep gaat door met het verduurzamen van de verbinding en de uitrol naar andere 
gebieden. 

 
Tilly Berkenbosch stelt voor dat iedere werkgroep voor de volgende keer een uitgewerkte 
praktijkcasus presenteert. Deze casussen kunnen ook dienen om naar buiten toe een beeld te 
geven van de resultaten van de pilots. 

 
5. Vooraankondiging inkoopproces 
Ton Terpstra (Adviseur Sociaal Domein SWF):  
De voorbereidingen voor het inkoopproces zijn gestart. Een eerste verkenning met de Raad heeft 
inmiddels plaatsgevonden. Op 8 januari 2020 is er een opiniërende raadssessie; op 15 januari 
2020 zal een eerste startsessie worden georganiseerd voor de zorgaanbieders; Eind maart 2020 
zal er een raadsbesluit nodig zijn om het verdere inkooptraject voor 2021 af te kunnen ronden.  
 
Reacties zorgaanbieders:  
hoe zit het met de lopende pilots? Hoe komt het met de keuzevrijheid van de cliënt? Hoe komt 
het met de kleinere zorgaanbieders 
 
Gemeente:  
Bij de komende aanbesteding zullen de zorgaanbieders worden  geconsulteerd.   
De resultaten van de lopende pilots van de werkgroepen worden tevens meegenomen in het 
besluitproces. De visie van de gemeente uit 2014 staat nog steeds.  
  

 

6. Rondvraag  
Wietze Haanstra (Bezinn): Het lijkt dat 2022 meer voor de hand ligt als ingangsdatum nieuwe 
Wmo-inkoop.   

 
De voorzitter sluit het gedeelte van de vergadering met SWF om 09.55 uur.  
Het gezamenlijk agendapunt en de voortzetting met gemeente DFM wordt in een afzonderlijk 
verslag gerapporteerd.  
 
 
De volgende overlegtafel: dinsdag 25 februari 2020 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.) 
Rutger van Hien (Van Hien Zorg) 
Meinard Dijkstra (Zienn) 
 
Tilly Berkenbosch (gemeente SWF) 
Hans Gielstra (gemeente SWF) 
Ton Terpstra (gemeente SWF) 
Hennie Westra (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) 
 
 
 
 
 
 


