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1.

Opening
Anoek opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit is een overleg
wat alleen de inkoop van Begeleiding, contracten SDD, betreft.

2.

Mededelingen
 Toeleiding: Barbara Burgmeijer geeft aan dat het idee vanuit het team Wmo is
gekomen, om herindicaties dagbesteding geclusterd op een dagbestedingslocatie
te houden. Dan komt de consulent op de locatie en kijken ze van te voren welke
indicaties aflopen en wordt er dus geclusterd geherindiceerd. Er zijn 2
consulenten die dit verder uit gaan werken. Dit plan zal worden gecommuniceerd
richting de aanbieders. Het plan wordt positief ontvangen door zorgaanbieders.
 Praktische thuisondersteuning: dit is inmiddels afgewikkeld. Ligt op de FOT HO.
 Nieuwe toetreders en opzeggingen: geen meldingen.

3.

Vaststellen notulen
 Naar aanleiding van pagina 3, punt 6 overeenkomst kortdurend verblijf en
vervoer, deelt Anoek mee dat afspraken inmiddels zijn geformaliseerd en door de
aanbieders ontvangen.
 Naar aanleiding van pagina 4, punt 10 de wijziging heeft betrekking op de FOT
BW. De processen FOT begeleiding SDD blijven ongewijzigd.
Het verslag wordt vastgesteld.

4.

(Job) coaching bij dagbesteding
Harm Draad geeft een presentatie inzake (job)coaching.
Er is een notitie opgesteld en aan de hand daarvan geeft hij een korte presentatie. De
memo en presentatie zal naar de aanbieders worden gestuurd. Hier kan ook nog een
reactie op gegeven worden.

5.

A: Groei uitgaven begeleiding en budget; intern onderzoek SDD
De ontwikkelingen gaan erg hard en Anoek wil zorgaanbieders graag meenemen in deze
zorgelijke ontwikkeling. Dit doet zij aan de hand van een presentatie, Naar aanleiding
van signalen vanuit Inkoop en contractmanagement ontstond de vraag om een analyse
van de trend in gebruik en kosten en de daarvoor relevante ontwikkelingen en
mogelijkheden voor bijsturing. De presentatie zal naar de aanbieders
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toegestuurd worden. Binnenkort wordt een werkgroep gepland met een delegatie van
zorgaanbieders die hierover verder in gesprek gaat met de SDD (zie agendapunt B).

B: Evaluatie IB
Voor de evaluatie van de maatwerkvoorziening individuele begeleiding zullen wij een
uitvraag doen om op korte termijn te kunnen starten met evalueren. We zoeken een
goede vertegenwoordiging van aanbieders in de mix van de 3 sectoren.
C: Voorlopig voorstel uitstroom arrangement IB
Dit voorstel komt vanuit de inhoud, vanuit de aanbieders en consulenten die zien dat er
een gat is in IB1 arrangement en uitstroom. Dit arrangement kunnen we parallel
ontwikkelen aan de evaluatie van heel IB. Een strippenkaart constructie is bijvoorbeeld
een optie. Voor de uitwerking van dit arrangement zal een werkgroep opgestart worden.
Als alle input hiervoor binnen is, zullen we dit opnieuw inbrengen aan deze tafel. Dit zal
ook meegenomen worden in de evaluatie.

D: Uitgewerkt voorstel 24/7 ondersteuning op afstand
Enige tijd geleden is hier door aanbieders en collega's veel energie in gestoken. Dit heeft
geresulteerd in uitgewerkt voorstel. Het arrangement is te zwaar voor de cliënten
waarmee wij werken als het gaat om inzet 24/7. De scope van het voorstel is daarmee
te breed. Zoals het voorstel er nu ligt, is de SDD niet voornemens om het aan te nemen.
Dit onderwerp zal ook meegenomen worden in de brede evaluatie.

6.

SLA individuele begeleiding
De SDD is op 1-1-2016 via de deelovereenkomst IB de transformatie met u
aangegaan. Wat daar nog in ontbreekt is de inhoud van bijlage 4, de SLA.
Contractmanagement SDD is in het voorjaar 2016 met een werkgroep aan de slag
gegaan om hier vorm aan te geven. Dit bleek erg lastig op te stellen i.v.m. de
diversiteit. Er was terughoudendheid om een koppeling te maken met
resultaatfinanciering. We zijn gekomen tot de contouren van de SLA, wat langer in
beslag nam dan wenselijk. Wij hebben gevraagd aan de Toetspraktijk ons te helpen
met een kwaliteitstool. We hebben gewacht op de uitkomst daarvan. We hebben nu
een SLA opgesteld. Deze wordt voorgelegd aan de oorspronkelijke werkgroep en
daarna geagendeerd voor de volgende FOT .

7.

Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning
 Afspraak vanuit toeleiding herindicatie op locatie, dit zal verder uitgewerkt
worden door SDD, team Wmo-B.
 Er komt een mail met presentatie coaching bij dagbesteding inclusief de memo
door Harm Draad.
 SDD doet de uitvraag voor deelname aande Evaluatie IB. Hierin zal ook het
voorlopig voorstel uitstroom arrangement en 24/7 op afstand besproken worden.
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8.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de Rondvraag.

Verslag
<Invullen onderwerp verslag>

<Invullen onderwerpen>
Plenaire sessie fysieke overlegtafel
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