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Verslag Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015 

BW&O en Begeleiding plenaire sessie fysieke 

overlegtafel 

 

Donderdag 21 december 9.00  - 11.00 uur 

 

1. Opening 

Anoek opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ilse is met 

zwangerschapsverlof. Anoek neemt het voor haar waar als voorzitter van deze 

vergadering. Tevens is zij tot Ilse terug is aanspreekpunt voor alle inkoopzaken m.b.t. de 

SDD. Voor BW zal Harm Draad de activiteiten van Ilse tijdelijk vervullen. Hij stelt zich kort 

voor. 

Vanuit Rivas is Mary Timmermans aangeschoven samen met Nelly Christen. Nelly gaat 

vanaf 1 januari 2018 genieten van haar flexpensioen. Mary zal Nelly gaan vervangen als 

teamleider Dagbesteding voor alle locaties van Rivas en aanschuiven aan de overlegtafel 

begeleiding SDD. 

Voor Leliegroep is mevrouw Christa Lubben aangeschoven. Zij zal Leontien Overbeeke 

gaan vervangen. Zij heeft een andere baan aanvaard. 

2. Mededelingen 

 

Er zijn een aantal nieuwe toetreders en een aantal uittreders. Hieronder volgt een 

overzicht. 

Toetreders: 

Individuele Begeleiding: 

Trivium Lindenhof (IB en IB-4) per 1-1-2018 Stichting Enver 

Het Babyhuis 

De Lange Wei (in het kader van invlechting gemeente Hardinxveld-Giessendam) 

Buro MAKS (in het kader van invlechting gemeente Hardinxveld-Giessendam)  

Zorg-Vuldig (in het kader van invlechting gemeente Hardinxveld-Giessendam) 

ZorgInjection (in het kader van invlechting gemeente Hardinxveld-Giessendam) 

Dagbesteding: 

De Lange Wei (in het kader van invlechting gemeente Hardinxveld-Giessendam) 
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Beschermd Wonen: 

Eddee (arrangement 1:1 extramuraal) 

Uittreders: 

De Windroos (dagbesteding) 

Visser Groenzorg (dagbesteding) 

Dhr. J. Roggekamp / Roggekamp Maatschappelijk Werk (individuele begeleiding). 

Betreft een eenzijdige opzegging/beëindiging per 1 mei 2018 door de SDD. Dhr 

Roggekamp voldoet niet langer aan de contractvoorwaarden, en kan daarmee ook 

niet functioneren als eventuele onderaannemer 

3. Vaststellen notulen plenaire sessie 5 oktober 2017 BW&O en Begeleiding 

Naar aanleiding van pagina 3 geeft Rivas aan dat Gemiva heeft teruggekoppeld, dat het 

uploaden van het ondersteuningsplan arbeidsintensief is. Dat ondervindt Rivas ook. 

Barbara Burgmeijer legt uit dat dit is intern is bekeken en het blijkt dat het uploaden van 

het ondersteuningsplan zelf niet zo arbeidsintensief is. Het werk zit vooral in het niet 

goed bijhouden van het ondersteuningsplan. Deze blijken niet actueel. Als dit niet 

actueel is, kan er niet goed geïndiceerd worden. Dus een oproep aan de aanbieders. Zorg 

dat de ondersteuningsplannen actueel zijn. 

Matthé Raven geeft aan dat de SDD op 1 februari 2018 een bijeenkomst organiseert om 

te praten over de administratieve processen. Niet alleen over ondersteuningsplannen, 

maar ook over de afrekening/verantwoording. De SDD wil graag in gesprek met de 

medewerkers die met die processen te maken hebben, zodat we de informatie uit de 

eerste hand krijgen. Het doel is om gedetailleerd in te gaan op de knelpunten en om te 

kijken of eventuele knelpunten op te lossen zijn om de administratieve lasten zo licht 

mogelijk te maken. Een aantal zorgaanbieders zal voor het gesprek worden uitgenodigd 

door de SDD.  

4. Planning Fysieke Overlegtafels vanaf 2018 

Er is een planning gemaakt voor 2018. Er zal weer onderscheid gemaakt worden tussen 

een fysieke overlegtafel SDD en een fysieke overlegtafel BW. Het is gebleken dat het 

samenvoegen van de tafels voor onrust en/of verwarring heeft gezorgd. Daarom is 

ervoor gekozen om de tafels weer te scheiden. Vanuit de tafel komt de opmerking dat 1 

maart in de voorjaarsvakantie valt. Deze schuift dan ook een week op. Hierbij volgt de 

planning voor 2018: 

Fysieke overlegtafel SDD in VK S1 Stadskantoor van 9.00 – 11.00 uur 

8 maart 

7 juni 

6 september 

6 december 
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Fysieke overlegtafel BW in VK S1 Stadskantoor van 9.00 – 11.00 uur 

15 maart 

21 juni 

20 september 

20 december 

5. Voortgang implementatie dagbesteding SDD 

Piet van der Meijden geeft aan dat de implementatie dagbesteding volgens planning 

verloopt. De administratieve inrichting is zo goed als op orde. Per 1-1-2018 kunnen we 

aan de slag. 

6. Voorstel SDD: Regeling bij teruglopen gemiddelde opbrengst per cliënt met meer 

dan 10% dagbesteding transformatie 2018 

Deze regeling komt voort uit het feit dat wij niet willen dat partijen te hard getroffen 

worden door de transformatie Dagbesteding SDD. De regeling is bestemd voor alle 

deelnemers aan de transformatie Dagbesteding SDD.  We bieden hiermee zekerheid 

voor 2018 en voldoende tijd om de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe 

arrangementen met bijbehorende tarieven. De regeling geldt uitsluitend voor 2018.  

Er zijn hierover aan de FOT vooralsnog geen vragen, maar mochten er achteraf nog 

vragen komen, dan kunnen deze zo spoedig mogelijk gesteld worden aan 

contractmanagement SDD. 

De SDD wil de aanvullende afspraak zo snel mogelijk formaliseren, zodat we deze 

regeling bij het contract dagbesteding 2018 kunnen voegen en naar zorgaanbieders 

dagbesteding sturen, met het verzoek hier in januari akkoord op te geven.  

Matthé Raven SDD geeft aan dat eventuele compensatie, zoals genoemd in de laatste 

alinea, afgerekend moet worden met de SDD en niet met Zorg-Lokaal. Dit kan 

consequenties hebben voor de verantwoording in de controle verklaring. Het advies is 

om met de financials bij de zorgaanbieder te bespreken.   

7. Overeenkomsten KDV en vervoer 2018 

De productcode voor vervoer en KDV (kort durend verblijf) zal voor degene die dit zelf 

nog in beheer hebben, verlengd worden.  

Dit zal in januari 2018 aan de desbetreffende aanbieders aangeboden worden ter 

verlenging.  

 

8. Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning 
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 Voorstel met de garantieregeling voor opbrengstverlies van meer dan 10% willen 

we z.s.m. afronden, zodat we de afspraak zo snel mogelijk kunnen formaliseren.  

 Roeland Westra SDD geeft aan dat vandaag of morgen een overzicht verzonden 

wordt met alle productcodes en tarieven. 

 

9. Rondvraag 

 De Zorgboeren vraagt of er nog een verlengingsbrief komt voor IB. Anoek geeft aan 

dat dit automatisch is verlengd conform de bepaling in de lopende overeenkomst. 

 

10. Voortgang FOT 2018 BW: wijziging (inkoop) proces n.a.v. procesevaluatie met 

aanbieders 

Er is een evaluatie geweest met een aantal aanbieders inzake het inkoopproces. Hier zijn 

een aantal wijzigingsvoorstellen uitgekomen. Zie bijlage 3 bij de agenda.  

Antes heeft een vraag over Innovatietank, wat houdt dit precies in: 

De innovatietank is een denktank gecoördineerd op beleidsniveau, die input door 

burgers, klanten, vertegenwoordigers zorgaanbieders, vertegenwoordigers gemeente 

enz. bespreekt. Eigenlijk een verzamelnaam voor alles waar ideeën uit voort kunnen 

komen, waar op beleidsniveau over gediscussieerd kan worden en die eventueel 

uitgewerkt kunnen worden in een voorlopig voorstel. Aan de voorkant worden 

onderwerpen goed uitgediept en uitgewerkt, zodat deze niet meer volledig uitgediept 

hoeven te worden aan de fysieke overlegtafel. We moeten helder maken wie in welke 

werkgroep zit, zodat aanbieders elkaar kunnen vinden als er vragen of opmerkingen zijn. 

De gemeente stelt voor om de fysieke tafel geen besluitvormende taak meer te geven. 

Als er goede voorstellen liggen, komen deze alleen nog ter informatie ter tafel. Het Leger 

des Heils geeft aan dit niet wenselijk te vinden. Aanbieders die niet in de denktank zitten, 

moeten wel de mogelijkheid hebben om te reageren op stukken. Afgesproken wordt dat 

dit onderwerp nader bekeken en besproken gaat worden door Antes, Eddee en Yulius. 

De gemeente zal haar voorstel ook heroverwegen. De gemeente geeft wel aan dat het 

voor haar belangrijk is dat als een uitgewerkt voorstel aan de FOT komt, de discussie niet 

weer teruggaat naar het begin van het proces.  

11. Inhoudelijke evaluatie transformatie BW 

Aan de fysieke tafel is naar voren gekomen dat er doorzorgaanbieders behoefte is aan 

een inhoudelijke evaluatie transformatie. De SDD heeft daar een uitvraag voor gedaan 

om casuïstiek in te dienen. Hier is nagenoeg niet op gereageerd. De sessie is dus 

geannuleerd.  Mocht er wel behoefte aan zijn, dan kan dit aangegeven worden. Dit zal 

dan 1 op 1 gebeuren.  

12. Overeenkomsten transformatie overbruggingszorg 

De gemeente heeft aangekondigd dat we overbruggingszorg transformeren en dat is ook 

gebeurd. We moeten dit nog wel formaliseren. Dat deden we altijd aan de hand van een 
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addendum. Nu willen we dit vormgeven in een deelovereenkomst die overbruggingszorg 

heet. Dit gaan we in januari formeel in orde maken. 

13. Werkgroep Dagbesteding intensieve categorieën 

Ook hier was vanuit de fysieke tafel behoefte aan, maar is nauwelijks casuïstiek voor 

ingediend. Syndion, Leger des Heils, Yulius en de Zorgboeren geven aan dit wel degelijk 

te willen, maar wellicht kan dit meer beleidsmatig opgepakt worden. Omdat de denktank 

van start gaat, kan het onderwerp daar eerst besproken worden. Besloten wordt dit 

onderwerp in te brengen in de denktank.  

14. Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning 

 Opnieuw kijken naar het veranderend proces met Yulius, Eddee en Antes en kijken 

hoe we dit beter vorm kunnen geven. Anoek plant afspraak hiervoor. 

 Digitale tafel opnieuw inrichten. 

 Inhoudelijke evaluatie zal indien gewenst 1 op 1 plaatsvinden. Zorgaanbieder neemt 

hiervoor contact op met Anoek. 

 In januari formaliseert de gemeente de overbruggingszorg deelovereenkomst. 

 Werkgroep Dagbesteding intensief voor BW gaan we eerst aan de 

beleidstafel/denktank bespreken volgens het nog niet vastgestelde maar nieuwe 

proces. 

 

15. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de Rondvraag.  


