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1.

Opening
Ilse opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Mededelingen
a. Starttijd FOT: 9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur
De starttijd is i.v.m. agenda technische redenen verzet naar 9.30 uur. De
eindtijd blijft 11.00 uur.
b. Nieuwe toetreders en opzeggingen
 Bij Bram – deelovereenkomst IB, Dagbesteding en Kortdurend verblijf
 Hayat – deelovereenkomst Dagbesteding
c. Update bijlage SROI deelovereenkomsten
De huidige bijlage SROI is ge-update en zal in kwartaal 4 2018 naar de
aanbieders worden toegestuurd ter vervanging van de huidige bijlage SROI.
Deze aanpassing heeft geen impact op de huidige afspraken.
d. Traditioneel declareren
Het voornemen is om op 1-1-2019 weer traditioneel te gaan declareren. De
reden hiervoor is dat de huidige wijze van afrekenen niet de beoogde
lastenverlichting brengt. Om dit proces in goede banen te leiden, gaat de SDD in
gesprek met een aantal aanbieders om te bezien wat deze verandering met zich
mee brengt. Aanbieders die willen deelnemen aan dit gesprek kunnen zich
aanmelden via contractmanagement@drechtsteden.nl

3.

Vaststellen notulen vergadering 21 juni 2018
 Naar aanleiding van punt 4.a.i. stop voor nieuwe toetreders: de wijziging is
inmiddels vastgelegd in een addendum en het addendum is ter ondertekening
aangeboden bij de gecontracteerde IB-aanbieders.
 Naar aanleiding van punt 4.d, uitgewerkt voorstel pilot IB0: De definitieve versie
van het uitgewerkte voorstel IB0 is inmiddels verstuurd in de mailing van 24 juli
jl.

4.

Individuele Begeleiding
a. Afspraken 2018 / 2019 budgetplafonds
Anoek meldt dat de SDD erg tevreden is over de samenwerking. Zoals het er nu
naar uitziet, blijven we met de gemaakte afspraken dit jaar binnen het financiële
vierkant. Volgend jaar zal de SDD op dezelfde wijze afspraken maken met
individuele aanbieders.
b. Bijeenkomst IB0
Op 1 oktober a.s. wordt er een bijeenkomst georganiseerd door team WMO B
m.b.t. IB0. Medewerkers van zorgaanbieders die de begeleiding/ondersteuning
bieden aan cliënten worden hiervoor uitgenodigd.
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c. Onderzoek naar objectieve rekeneenheden IB door Keygroep
Niels de Vette van Keygroep geeft een presentatie over het onderzoek wat
Keygroep gaat uitvoeren naar objectieve rekeneenheden IB.
De kostprijs Individuele Begeleiding zoals deze in 2015 is berekend, is mede
gebaseerd op de realisatiegegevens (gewogen uren begeleiding) van
zorgaanbieders in 2014. Aan de hand van deze gegevens is een gewogen
gemiddelde in uren berekend voor de vier categorieën Individuele Begeleiding
per week. In de huidige constructie heeft de SDD onvoldoende inzicht in de
geleverde inzet Individuele Begeleiding bij cliënten. Het onderzoek richt zich op
het inzichtelijk maken van de geleverde uren Individuele Begeleiding per
arrangement, per sector, per week, over de periode januari 2017 tot augustus
2018 (tot peildatum 1 augustus). In november 2018 verwacht de SDD de
uitkomsten van het onderzoek te hebben.
De presentatie zal meegestuurd worden met het verslag.
5.

Deelovereenkomst Dagbesteding
a. Evaluatie
De evaluatie dagbesteding zal in kwartaal 4 2018 per sector plaats gaan vinden.
Er volgt per email een uitnodiging tot deelname aan deze evaluatie. Voorafgaand
aan de evaluatiesessies zal er een klankbordgroepbijeenkomst georganiseerd
worden om input op te halen (wat merken cliënten van de veranderingen m.b.t.
Dagbesteding).
b. Aanpassing: kaders t.b.v. coaching invoegen.
Vorig jaar is een tijdelijke afspraak in de deelovereenkomst dagbesteding
gevoegd m.b.t. jobcoaching. Inmiddels heeft dit anders vorm gekregen. De
betreffende bijlagen uit de deelovereenkomst dagbesteding zal worden
aangepast en t.z.t. worden toegestuurd.

6.

Samenvatting
a. Graag uiterlijk dinsdag 11 september via contractmanagement@drechtsteden.nl
doorgeven wie wil deelnemen aan het gesprek met de SDD m.b.t. het
traditioneel declareren, zoals door Matthé Raven is aangekondigd.
b. 1 oktober wordt er een bijeenkomst georganiseerd door team Wmo B m.b.t.
IB0. Medewerkers van zorgaanbieders die de begeleiding/ondersteuning bieden
aan cliënten worden hiervoor uitgenodigd.
c. Er zal dit jaar nog een evaluatie dagbesteding opgestart worden. Evaluatie gaat
per sector plaatsvinden. Er volgt een uitnodiging tot deelname aan deze
evaluatiesessies.
7. Rondvraag
 Er wordt gevraagd of de SDD nog aanbieders IB (t.b.v. bepaalde
sector/doelgroep) mist. De SDD geeft aan dat dit niet het geval is. De
aanbieders die nu nog toetreden, zaten reeds voor het besluit tot de stop op
toetreding in het toetredingstraject.
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