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Verslag van het overleg: 38e Overlegtafel Wmo, Jeugd en Participatie 
 
Datum 

 
: 

 
25 februari 2020 

Tijdstip : 09.00 – 11.30 uur 
Locatie 
 

: Gemeente Súdwest Fryslân, Bestjoershûs, Marktstraat 1, Sneek 
 

Gezamenlijke agendapunten SWF/DFM 
Abonnementstarief 
Luuk deelt mee dat er vertraging is ontstaan bij het CAK met betrekking tot de invoering van het 
abonnementstarief. Het CAK kan de informatie van gemeenten nog niet ontvangen. Op dit moment 
heeft het CAK dus geen klantgegevens van de gemeente vanaf januari 2020. De verwachting is dat 
het CAK op zijn vroegst in maart de klantgegevens kan verwerken. Dit kan ook later zijn. Het CAK 
heeft de klanten geïnformeerd over de vertraging en de gevolgen hiervan. De nieuwe klanten vanaf 
januari 2020 worden door de gemeente geïnformeerd. Het gevolg van de vertraging is dat klanten 
straks te maken krijgen met een stapeling van facturen. Een betalingsregeling met het CAK is 
mogelijk.  
 
Gemeente De Fryske Marren 
Voor aanbieders geldt dat zij het stopbericht bij de gemeente door kunnen blijven geven. De 
gemeente kan dit op dit moment nog niet communiceren naar het CAK. Voor de startberichten 
geldt dat gemeente De Fryske Marren dit nog niet voor iedere klant heeft ontvangen. De 
aanbieders krijgen binnenkort bericht met het verzoek ontbrekende startberichten aan te leveren.   
 
Tarieven 
Dit agendapunt is ingebracht door Maurice Weetink. In de praktijk lopen de zorgaanbieders er 
tegen aan dat de CAO onderhandelingen later worden afgerond dan de indexering van de tarieven. 
Hierdoor kan er een verschil ontstaan tussen de indexering van de gemeente en de daadwerkelijke 
stijging van de kosten als gevolg van de uitkomsten van de CAO onderhandelingen. Wens van de 
aanbieders is een tussentijdse indicatie om te kijken of de vastgestelde gemeentelijke indexering 
aansluit op deze stijging. En om voor de zomer duidelijkheid te krijgen. 
 
Luuk geeft aan dat de tarieven op de agenda staan van de overlegtafel voor mei. Voor 2020 is de 
OVA indexering toegepast. Dit is het indexeringspercentage dat rekening houdt met ontwikkelingen 
op de arbeidsvoorwaarden. Gemeenten ontvangen dit percentage van de Rijksoverheid via de mei 
circulaire. De stijging voor 2020 wordt meegenomen in de berekening van de OVA 2021. Dat de 
ontwikkelingen op de arbeidsvoorwaarden worden meegenomen in deze indexering, is de reden 
dat de gemeente kiest voor indexatie met het OVA percentage. 
 
Voor de volgende overlegtafel komen de gemeenten met een voorstel hoe er wordt omgegaan met 
de indexering voor 2020 en 2021. Of het mogelijk is om al indexeringspercentages in mei te 
noemen, is nog onduidelijk.   
 
Verslag van DFM van 10 december 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt vastgesteld. 

 
Stand van zaken pilots DFM 
Hans Hellendoorn is projectleider voor gemeente De Fryske Marren voor de resultaatsturing en 
aanbesteding. Hans geeft een presentatie over waar we staan, wat we hebben gedaan en wat de 
voornemens zijn. De presentatie is als bijlage van dit verslag toegevoegd. Hieronder een 
samenvatting op hoofdlijnen plus de vragen/antwoorden tijdens de presentatie. 
 
Stand van zaken pilots 
Voor de pilot schaduwdraaien is samen met de wijkteams gestart met het uitwerken en vullen van 
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de profielen. De aanbieders starten vanaf 1 mei. De verwachting is dat de pilot resultaatgericht 
werken vanaf  1 juli in de praktijk kan starten.   
 
Betrokkenheid bij de pilots 
Nu het vooronderzoek loopt, gaan we de aanbieders nadrukkelijker betrekken. Veel aanbieders 
hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de pilots. We starten echter met een kleinere groep 
aanbieders waarbij elke doelgroep is vertegenwoordigd. De reden hiervoor is dat je met een 
kleinere groep sneller stappen kunt maken. We moeten eerst met elkaar de basis zien te vinden. 
Daarna kan de groep aanbieders verder worden uitgebreid. Het resultaatgericht werken vraagt ook 
wat van de aanbieders. De gemeente wil dit samen met de aanbieders inrichten.  
 
Uitvoering pilots 
We staan nu aan het begin van het proces. Een belangrijke vraag in het proces is: wat moeten de 
mensen die ermee werken weten? Wat hebben ze nodig? Systemen zijn vaak goed in te richten, 
maar uiteindelijk moeten de medewerkers het doen. Dit vraagt een duidelijke procesbeschrijving 
en een andere manier van gesprek voeren voor de wijkteammedewerkers. De medewerkers 
begrijpen de nieuwe werkwijze, maar in de praktijk blijkt het toepassen lastig. Men moet meer naar 
procesregie en minder naar inhoud. Hans geeft aan dat er binnen het wijkteam 2 fte extra zijn 
aangesteld om mogelijk te maken dat er voldoende tijd kan worden besteed aan de invoering van 
de resultaatgerichtheid. Ook voor de zorgaanbieders geldt dat de mensen op de werkvloer goed in 
het proces moeten worden meegenomen, om het resultaatgericht werken tot een succes te 
maken. Dit kost tijd.  
 
Belangrijke vragen voor de uitvoering zijn: hoe zet je de opdracht weg? Hoe ontvang je de opdracht 
en hoe vertaal je dit naar een zorgplan? Hoe vaak evalueer je? Vanuit Patyna wordt de vraag 
gesteld hoe we de evaluatie zo kunnen organiseren dat de gemeente ziet wat zij nodig hebben en 
de aanbieder het vertrouwen krijgt om aan de slag te gaan. Hans Hellendoorn geeft dat we daar 
met elkaar een werkwijze in moeten vinden.  
 
Bij de uitvoering van de klantvraag is het belangrijk om tussentijds in de gaten te krijgen dat 
bijstelling nodig is. Van Hienzorg vult hierop aan dat het daarbij belangrijk is om ervoor te zorgen 
dat bijstellen mogelijk is en dat dit niet veel tijd gaat kosten. Hans beaamt dat en stelt dat er bij de 
uitwerking ook enige flexibiliteit moet worden ingebouwd waar dat nodig lijkt.  
 
De inrichtingsfase van de pilot is voor zowel gemeente als aanbieders vrijwel hetzelfde. In de 
inrichtingsfase voor de aanbieders is meer aandacht voor hoe doelen gerealiseerd moeten worden 
en het beschrijven van het resultaat. Hans Hellendoorn vraagt zorgaanbieders om vooral mee te 
denken en te adviseren.  
 
Voor de profielen is een belangrijk aandachtspunt of we inderdaad alle vraagstukken in de 
profielen kunnen krijgen. Daarom wordt er zo nodig een uitzondering ingebouwd op onderdelen 
waar dat nodig is. Het is wel de bedoeling dat zo’n uitzondering beperkt wordt toegepast.  
 
Bij resultaatgericht werken wordt de relatie tussen het wijkteam en de zorgaanbieder anders. Ook 
hoe geëvalueerd wordt moet samen worden vastgesteld: hoe doen we dit en hoe stellen we vast of 
iets wel of niet goed werkt? Het contractmanagement krijgt een nadrukkelijkere rol. Daarnaast gaat
de gemeente toe naar het werken met een beperkter aantal aanbieders.  
 
Het doorlopen van alle stappen zoals benoemd in de presentatie moet er voor zorgen dat er 1 april 
duidelijkheid is over de klantprofielen. De gemeente hoopt dat aanbieders bereid zijn om hier tijd 
in te investeren.  
 
Klankbordgroep 
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de klankbordgroep samen komt. Er moet eerst iets 
concreets liggen. De klankbordgroep kan adviseren over bijstellingen. De adviesraad sociaal domein 
is hierin ook vertegenwoordigd. 
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Vragen van de zorgaanbieders 
- Wat is de ervaring van Hans met resultaatgericht werken bij andere gemeenten en worden 

deze ervaringen meegenomen?  
Hans is werkzaam geweest bij diverse gemeenten in diverse regio’s. Kortgeleden bij gemeenten 
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Daar is men door terughoudendheid van verschillende kanten 
en een magere implementatie in de wijkteams niet zo ver gekomen dat het werken met resultaten 
duidelijk zichtbaar is. Ook ervaringen van andere gemeenten worden meegenomen. De kracht van 
de opzet van gemeente De Fryske Marren is juist om eerst samen met de aanbieders te kijken hoe 
ver we kunnen komen en niet meteen starten met realiseren. Wat de beste methode per 
onderwerp is moeten we samen ontdekken.  
- Hoe zit het met de financiële onderbouwing? Het is nu onduidelijk wat de financiële gevolgen 

voor de zorgaanbieders zijn. 
Het vraagstuk waar alle gemeenten mee worstelen is het leveren van de toename van gevraagde 
zorg voor het gelijkblijvende beschikbare budget. Dit is de reden dat sociaal werk De Kear ook 
wordt meegenomen in de pilots. Door oplossingen te zoeken in het voorliggende veld is hopelijk in 
een aantal gevallen minder zorg nodig. De financiële gevolgen zijn op dit moment nog onduidelijk, 
maar een uitkomst kan zijn dat voor bepaalde taken, zoals dagbesteding, andere oplossingen 
kunnen worden gevonden in het voorliggende veld. Opmerking van Jeltehof: door te kiezen voor 
minder aanbieders verplaats je de activiteiten van contrateren: de gemeente heeft minder 
contracten, maar aanbieders krijgen meer te maken met onderaannemers, omdat de 
werkhoeveelheid hetzelfde blijft.  
- Huishoudelijke hulp: wordt dit wel of niet meegenomen in de pilot? 
Hier heeft de gemeente nog geen besluit over genomen.  
- Staan de profielen nog open of is dit al vastgelegd? 
De gemeente wil hier samen met aanbieders open naar kijken en samen onderzoeken wat de 
invulling van de profielen is. Er ligt nog niets vast.  
- Is er aandacht voor de bandbreedte van profielen? De ervaring van Sociaal Domein Fryslân 

wijst uit dat een beperkte bandbreedte veel geld kost. 
Dit staat genoteerd en wordt meegenomen. Ook valkuilen van anderen worden meegenomen in 
het proces van gemeente De Fryske Marren.  
 
Vervolgstappen 
De komende periode gaat de gemeente verder met de inrichting, Zowel met het wijkteam als met 
de geselecteerde groep aanbieders. Dit komt uiteindelijk bij elkaar en er wordt toegewerkt naar het 
helder krijgen van de punten uit de presentatie. Tijdens de overlegtafel van 12 mei geeft Hans een 
toelichting op de stand van zaken. Als er tussentijds eerdere ontwikkelingen zijn die belangrijk zijn 
om te delen, dan wordt hiervoor een andere vorm gezocht.  

 
Rondvraag 
Geen rondvraag.  

 
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 12 mei 2020 van 9.00 – 11.30 uur.  
Locatie: gemeente SWF, Bestjoershûs, Marktstraat 1 in Sneek. 
 


