Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
BW&O en Begeleiding
plenaire sessie fysieke overlegtafel
Donderdag 26 januari– 9.00 - 11.00 uur (inloop vanaf 8.45)
Stadskantoor gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht
Vergaderkamer 1
Voorzitter: Ilse Greive

1.

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

2.

Proces samenvoeging tafels
Dit is de eerste gezamenlijke fysieke overlegtafel BW&O én Begeleiding. Er wordt nogmaals
duidelijk gemaakt dat het 2 verschillende contracten zijn en ook als zodanig behandeld zullen
worden.

3.

Voorstelronde
Iedereen die deelneemt aan de tafel stelt zich kort voor.

4.










Mededelingen
Pieter Baanvinger (Stichting de Wielborgh) heeft aangegeven niet meer deel te kunnen
nemen aan deze fysieke tafel. Parkhuis vertegenwoordigt de Wielborgh, de informatie zal via
deze weg bij hen terecht komen.
Impegno, gecontracteerd voor individuele Begeleiding (contract SDD), wil graag deelnemen
aan de fysieke overlegtafel. De huidige deelnemers aan de fysieke overlegtafel hebben geen
bezwaren hiertegen en zodoende zal impegno vanaf nu uitgenodigd worden voor de fysieke
overlegtafel.
Jacqueline van der Stokker zal vanaf volgende maand niet meer werkzaam zijn voor Team
Contracten SDD, Marieke den Otter neemt de verslaglegging en overige taken m.b.t. de
fysieke tafel over.
Nieuw arrangement IB4 (contract SDD): in de werkgroep IB4 is besloten om in eerste
instantie een plafond van 40 personen te koppelen aan het aantal deelnemers IB4. Er heeft in
2016 een groei plaatsgevonden op IB en dagbesteding, waardoor de financiële ruimte SDD
krapper wordt. Doordat er onvoldoende middelen zijn, wordt er in eerste instantie gestart met
20 personen in de IB4-voorziening. Gedurende 2017 kijkt de SDD hoe dit evt. uitgebreid zou
kunnen worden.
Definitie Beschermd wonen: er is een kleine aanpassing gedaan n.a.v. het bespreken van de
concept verordening. Er stond in de definitie dat er sprake moest zijn van een GGZ-diagnose.
Dit is te streng gesteld en zodoende is bepaald dat dit aangepast wordt. Vanuit de werkgroep
Normaliseren Wonen zal een voorstel gedaan worden aan de Fysieke tafel.
Compensatie opslag:
(betreft alleen aanbieders Begeleiding onder contract van de SDD, niet voor BW&O contract
GDD).
o Spoor 1:
Tijdens de "fysieke overlegtafel Begeleiding" van 17 november jl. is vastgesteld, dat
aanbieders met terugwerkende kracht worden gecompenseerd, voor cliënten die
vanwege de technische omzetting per 1 januari 2016 van H152 en H153 naar IB 1,2 of
3 opslag kregen en later in het jaar zijn geherindiceerd naar dezelfde of lagere
categorie IB en geen opslag meer kregen. Woensdag 25 januari jl. heeft de SDD alle
betreffende aanbieders geïnformeerd over de omvang van het te compenseren bedrag.
Het bedrag zal worden voldaan door Zorg-Lokaal. Voor een specificatie van het bedrag
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op cliëntniveau stuurt u (de aanbieder) een verzoek daartoe via VECOZO naar
M.Raven, gebruikersnummer 3000000217969, emailadres mj.raven@drechtsteden.nl.
U ontvangt de specificatie dan in reply.
Belangrijk: aanbieders dienen de compensatie op te nemen in de verantwoording over
2016. De vaststelling aan de fysieke overlegtafel geldt daarvoor als grondslag voor de
compensatie. Een verslag van dit overleg treft u aan op de website
www.sddrechtsteden.nl.
o

Spoor 2:
Het 2e spoor betreffen nieuwe cliënten die ingestroomd zijn gedurende 2016, waarbij
geconstateerd is dat de criteria zodanig zwaar waren dat cliënten er niet voor in
aanmerking kwamen. Daar is een compensatievoorstel op gedaan door de SDD.
Aanbieders die het betreft hebben aangegeven voor welke cliënten zij denken dat deze
opslag nog actueel zou zijn en dus herbeoordeeld zouden moeten worden. Deze lijsten
zijn besproken met de consulenten. Er is meer informatie nodig om conclusies te
kunnen trekken (een ingangsdatum, duur en reden voor de opslag). De SDD zal de
betreffende aanbieders op korte termijn uitnodigen om samen te bespreken hoe het
proces zo efficiënt mogelijk doorlopen kan worden. Bijv. bij SDD worden de dossiers
gelicht en op basis hiervan kan er geconcludeerd worden:
- of compensatie opslag toegekend kan worden;
- of er een telefonische afspraak met de begeleider van de cliënt gemaakt moet
worden voor meer informatie;
- of, in uiterste geval, de cliënt gezien moet worden.
Er wordt door aanbieder gevraagd te heroverwegen de cliënten te spreken, omdat dit
erg belastend kan zijn. Dit zal in de betreffende sessie met aanbieders besproken
worden.
De SDD benadrukt nogmaals dat het kan zijn dat de SDD met een andere conclusie
komt en er een ander product wordt toegewezen. Er wordt opnieuw naar de situatie en
de huidige behoefte van de cliënt gekeken

5.

Vaststellen notulen
Verslag begeleiding:
 Edmée Lammerding (Antes):
o 2e alinea: mist in het verslag toezegging dat er een vast format voor het
ondersteuningsplan komt. Hetgeen staat vermeld in de notulen betreft enkel
wijzigingen voor het ondersteuningsplan Huishoudelijke Ondersteuning (HO). Er
is nog geen aanleiding om de werkwijze en het ondersteuningsplan m.b.t. IB en
Dagbesteding te wijzigen. Dit wordt aangepast in het verslag.
o Vraagt of er nog een verslag komt van de laatste werksessie van de werkgroep
Opslag. Dit verslag zou als input dienen voor de werkgroep Intervisie. Dit wordt
gecheckt.
o vraagt wanneer het verslag van de klankbordgroep wordt gedeeld.
Het verslag is nog niet vastgesteld door de klankbordgroep. Als deze is
vastgesteld, komt deze bij de fysieke tafel terecht.
 Verslag wordt, met de wijziging m.b.t. ondersteuningsplan HO, vastgesteld.
Verslag beschermd wonen:
 Verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
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6.

Evaluatie proces 2016
Er is een uitvraag gedaan inzake de evaluatie proces 2016. 3 aanbieders hebben gereageerd.
Afgesproken is:
 Er wordt een overzicht naar alle deelnemers gezonden waarin duidelijk wordt waar
besluitvorming plaatsvindt.
 Schema met overzicht tansformatie opdrachten uit augustus 2016 wordt geüpdate en
gedeeld.
 Reactietermijn op voorstellen:
o Voorlopig voorstel: 2 weken
o Uitgewerkt voorstel (inclusief onderhandelingen): 4 weken
 Verslag overlegtafel: wordt uiterlijk 2 weken na overleg toegezonden.
 Verslag voortgangsoverleg: dient met CM nader afgestemd te worden.
 Verslag werkgroep: per overleg zal roulerend een deelnemer van de werkgroep zorgen
voor een actielijst en indien nodig een uitgebreider verslag. Dit is maatwerk en wordt
per overleg bepaald.
 Per werkgroep zullen er afspraken gemaakt over wanneer welke producten opgeleverd
zullen worden.
 Wijzigingen in een uitgewerkt voorstel zullen eerst naar de werkgroep teruggekoppeld
worden alvorens het breder wordt gedeeld met de deelnemers van de fysieke
overlegtafel. De werkgroep doet de onderhandeling. Uiteindelijk gaat het uitgewerkte
voorstel in z'n geheel naar de fysieke overlegtafel.
 Aanbieders die hebben deelgenomen aan een werkgroep mogen gevoerde discussies
uit die werkgroep niet nogmaals voeren aan de fysieke overlegtafel. Alle aanbieders
zijn vrij om aan de fysieke overlegtafel te reageren op een uitgewerkt voorstel.
 Een voorlopig voorstel dient minimaal twee weken voorafgaand aan een fysieke
overlegtafel ingebracht te worden bij de SDD/GDD.
 De onderwerpen/projecten voor 2017 worden voorgesteld. Er is een aantal nieuwe
onderwerpen voor 2017. Er zal door de SDD een uitvraag worden gedaan om nieuwe
onderwerpen/ projecten aan te dragen. Indien de voorlopige voorstellen verder
uitgewerkt gaan worden tot uitgewerkte voorstellen, dan volgt er een planning per
project.

7.

Onderwerpen 2017
 De onderwerpen voor 2017 zijn reeds bij het vorige agendapunt aan de orde
gekomen.
 ASVZ en Gemiva zullen het voorlopige voorstel aangaande LVB'ers uitwerken en
indienen bij de SDD.
 Stroomlijn pakt het WLZ-vervoer op.
 De Toetspraktijk is actief informatie aan het verzamelen bij zorgaanbieders. De
Toetspraktijk zal gevraagd worden om een presentatie van de pre-pilot Kwaliteitstool
te geven aan de volgende de fysieke overlegtafel.

8.

Extra punt: Update Contractering 2017
 Dagbesteding (contract SDD) addendum is verstuurd.
 Dagbesteding addendum overbruggingszorg (contract GDD) wordt op 26 januari
verstuurd.
 De verlengingsbrieven IB zijn verzonden (contract SDD)
 De verlengingsbrieven IB overbruggingszorg (contract GDD) worden 27 januari
verstuurd.
 De verlengingsbrieven van de deelovereenkomst BW worden 27 januari verstuurd.
 De contracten IB4 (contract SDD) en contracten uitstroomarrangement (contract GDD)
worden deze week geformaliseerd en volgende week verzonden naar de aanbieders die
hebben aangegeven gecontracteerd te willen worden voor deze arrangementen.
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9.

Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning
 Ilse zal datum start intervisie groep checken.
 Ilse zal navraag doen naar het verslag van de laatste werkgroep Opslag.
 Compensatie opslag spoor 2: aanbieders (gecontracteerd voor IB onder contract SDD)
die reeds een lijst met cliënten hebben aangeleverd zullen uitgenodigd worden voor
een afspraak om gezamenlijk het proces te bepalen.
 Anoek past format Processchema met termijnen aan en deze volgt.
 Uitvraag nieuwe voorstellen, inclusief formats, wordt toegestuurd.
 Toetspraktijk wordt voor 9 maart 2017 voor presentatie uitgenodigd.

10.

Rondvraag
 Jelle Boersma SDD: Intervisie groep m.b.t. opslag IB (betreft contract IB van de SDD):
er moet eerst casuïstiek opgebouwd worden aan de hand van spoor 1. De eerste
bijeenkomst zal zodoende over 2 maanden worden gepland. Er wordt dringend
verzocht om medewerkers vanuit de inhoud/praktijk aan te laten sluiten bij deze
groep. Dus (leidinggevenden van) ondersteuners/ begeleiders en geen managers/
adviseurs.
 Edmée Lammerding (Antes): vraagt of er al bekend is of er een eigen bijdrage zal
gelden voor het uitstroomarrangement (contract GDD).
Marleen Houtepen (GDD) geeft aan dat er vooralsnog een eigen bijdrage zal gelden
voor alle BW-arrangementen. Het blijkt niet mogelijk om voor één arrangement
hiervan af te wijken. Er moet óf overal eigen bijdrage over worden betaald, óf voor
geen enkel arrangement.
 Bea Notenboom (Crabbehoff): vraagt of er nog een evaluatie van het vervoer komt.
Alex Buchinhoren (SDD): ja via Stroomlijn. Dit komt naar verwachting in het laatste
kwartaal.
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