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Verslag van de 38e Overlegtafel Wmo en Participatie gemeente Súdwest-Fryslân 
 
Datum 

 
: 

 
25 februari 2020 

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 diverse afmeldingen binnengekomen:  

 Anja Betsema (Zorgkompas Alliade/Wil) ; vervanger is Adraste Sijbesma 

 Henrieke Hofsteenge (Sociaal Werk De Kear); 

 Marissa van der Molen (Limor); 

 Sander Spijker ( De Noorderbrug); vervanger is Marian Slomp 

 Tineke Westera (Philadelphia Zorg Noord); vervanger is Elizabeth van Berkum 

 Agatha Vreeling (WWB cliëntenraad SWF). 
 

Tilly Berkenbosch (beleidsadviseur Sociaal Domein) geeft een korte stand van zaken omtrent het 
inkoopproces. Na de laatste fysieke overlegtafel in december 2019 zijn er in januari 2020 
bijeenkomsten van de gemeenteraad geweest. Het is nu aan het college om aan te geven hoe   
we verder gaan.  

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

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

1. Beeldtechniek: Maurice Weetink (WIL):  
(Zie bijlage voor de powerpoint-presentatie: 20200225_SWF_ PPt_Beeldzorg Pilot) 
De organisatorische opstartproblemen bij Van Hien zijn overwonnen. Het CTO 
(cliënttevredenheidsonderzoek) staat nog steeds in de planning voor Q2. Verder wordt het 
beeld bevestigd, er zijn meer maar wel kortere contactmomenten met de klant.   

2. De Compaan: Almer Tiel (Patyna): 
Inmiddels is ook Friestalig toegevoegd aan de tabletmogelijkheden. De medewerkers zijn  
geschoold. Er is één deelnemer uitgevallen (maar ook alweer aangevuld met een nieuwe 
deelnemer); de uitvaller verblijft momenteel in het ziekenhuis. Er wordt naar de 
mogelijkheden gekeken om de Compaan mee te verhuizen in deze situatie. Dit is nog een 
uitdaging. Verder is er een 0-meting gedaan, dit geeft een mooi inzicht in de bijdrage van 
Compaan. Ook wordt o.a. gekeken naar de inzetmogelijkheden van Compaan bij 
dagbesteding, bv. bingo spelen op de thuislocatie. In april vindt de tussenmeting plaats.  
Denies Kor: Hoe lukt het met de toepassing van de techniek bij de deelnemers? 
- De toepasbaarheid van de techniek van Compaan gaat erg goed. Het is een groot 

scherm, grote knoppen.  
Wietze Haanstra: wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot 
dossier/ondersteuningsplan raadplegen op Compaan? 
- Momenteel biedt Compaan alleen de basistechnieken, dus een dagagenda. Er is geen 

toegang tot persoonlijke informatie/dossier. Wellicht dat dit in de toekomt wel 
mogelijk wordt. 
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Werkgroep 2 (WG2): Samenwerking tussen zorgaanbieders 
Hans Gielstra (Contractmanager SWF): 
Bij de aanvang van deze pilot was al bekend dat er niet veel indicaties op jaarbasis zijn die 
aan de criteria voldoen (zo’n 40 indicaties per jaar). Er blijken afgelopen maanden wel een 
aantal  indicaties te zijn geweest (9 stuks) die helaas niet zijn opgenomen in de pilot. De 
vraag is of het nog zinvol is om deze pilot uit te voeren. Tevens zijn er al nieuwe ideeën  
binnen de werkgroep om te bespreken. De werkgroep zal een nieuwe bijeenkomst 
beleggen en een evaluatie uitvoeren.  
 

Werkgroep 3 (WG3): Samenwerking tussen zorgaanbieders en voorliggend veld 
Van WG3 is er geen deelnemer aanwezig. Wel is er een terugkoppeling via de mail 
aangeleverd (zie bijlage: Terugkoppeling Werkgroep Innovatie februari 2020). Tilly 
Berkenbosch geeft een kort overzicht van deze terugkoppeling. 
Almer Tiel:  Is het ook mogelijk om zonder de 3-wekelijkse fysieke overleggen elkaar te 
vinden, dit uit het oogpunt van kostenbesparing. 

 
 

5. Rondvraag  
Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag.  
 

 

De gezamenlijke agendapunten en de voortzetting met gemeente DFM wordt in een afzonderlijk 
verslag gerapporteerd. De voorzitter sluit het gedeelte van de vergadering met SWF.   
 
De volgende overlegtafel: dinsdag 12 mei 2020 van 09.00 – 11.30 uur 

 
Locatie: Gemeente Súdwest-Fryslân, Bestjoershûs, Marktstraat 1 te Sneek 

 
Ontvangst vanaf 08.45 uur 

 

 

Aanwezig: 
Mark Waaijenberg ( voorzitter) 
Agatha Klijnstra (Zienn) 
Almer Tiel (Patyna) 
Anna Jongstra (GGZ Friesland/MindUp) 
Anneloes Frölich (J.P. van den Bent) 
Bart Dreijer (Antonius Zorggroep) 
Denies Kor (Suver Thús) 
Elizabeth van Berkum (Philadelphia Zorg Noord) 
Gerlof Otter (Wmo platvorm SWF) 
Herron van der Sluis (Suver Thús) 
Ilan Palstra (Connecting Hands) 
Lolkje Abma (MIEP B.V.) 
Maurice Weetink (Zorgkompas Alliade/WIL) 
Jos Spithoven (Zorgboerderij Jeltehof) 
Meinard Dijkstra (Zienn) 
Rutger van Hien (Van Hien Zorg) 
Wietze Haanstra (Bezinn) 
Adraste Sijbesma (Wil/Alliade) 
Kathinka Wiersma (Zienn) 
Marian Slomp (De Noorderbrug) 
Alies Geertsma (Zorg Intens) 
Tilly Berkenbosch (gemeente SWF) 
Hans Gielstra (gemeente SWF) 
Helma Siemensma (gemeente SWF) 
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Luuk de Haan (gemeente DFM) 
Trees Schotanus (gemeente DFM) 
André de Jong (gemeente DFM) 
Henk de Vries (gemeente DFM) 
Hans Hellendoorn (gemeente DFM) 
 
Afwezig met kennisgeving 
Anja Betsema (Zorgkompas Alliade/Wil) 
Henrieke Hofsteenge (Sociaal Werk De Kear) 
Marissa van der Molen (Limor) 
Sander Spijker ( De Noorderbrug) 
Tineke Westera (Philadelphia Zorg Noord) 
Agatha Vreeling (WWB cliëntenraad SWF) 
 
 
 
 


