Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
Begeleiding
20160630 plenaire sessie fysieke overlegtafel
Donderdag 30 juni 2016
9.00-10.15 uur
Stadskantoor Gemeente Dordrecht
Voorzitter: Anoek Huigen

1. Opening en mededelingen
Anoek heet aanwezigen welkom.
Mededelingen:
Nieuwe deelnemer fysieke overlegtafel Begeleiding
Michiel van der Vlies (MEE) neemt de plaats in van Hans Blom.
De SDD gaat meersamenwerking zoeken met inkoop VGZ/Wlz inzake Begeleiding
en BW&O. Hiervoor moet het mogelijk zijn dat SDD/gemeente Dordrecht en VGZ ook
op aanbiederniveau informatie gaan delen. De aanbieders zien geen bezwaar in het
delen van informatie.
Nieuwe toetreders
De SDD heeft positief geoordeeld over de inschrijving van FlexusJeugdplein op het
contract Individuele Begeleiding 2016, Happy Move op het contract Individuele
Begeleiding, Kortdurend Verblijf en Dagbesteding, Visser Groenzorg en
DrechtstedenActief op het contract Dagbesteding. WoonCadans was al
gecontracteerd voor Dagbesteding en vanuit Centrumgemeente Dordrecht nu ook
voor overbrugginszorg Dagbesteding.
2. Update vervoer – Lisette de Lijster de Raadt
Lisette de Lijster de Raadt is verantwoordelijk voor de inrichting van het
mobiliteitsplatform vervoer. De naam van het mobiliteitsplatform is Stroomlijn. Tijdens
de klankbordbijeenkomst van 3 februari werd duidelijk dat er behoefte is om naast de
taxidiensten wellicht het eigen vervoer of het vrijwilligersvervoer hun rol te laten
behouden. N.a.v. deze bijeenkomst is de projectgroep partnerschap opgericht om
met elkaar te bedenken hoe we dat het beste kunnen realiseren. In de projectgroep
is per sector een vertegenwoordiger geselecteerd die vervolgens haar achterban
informeert over de voortgang.
Binnenkort gaat Wytze Schouten langs bij de zorgaanbieders waar ouderen en
mensen met een beperking naartoe gaan voor dagactiviteiten of voor hun werk
(sociale werkplaatsen),om te inventariseren wat de wensen zijn van de instellingen
en de vervoersplannen af te stemmen.
Stroomlijn zal de aanbieders middels een digitale nieuwsbrief op de hoogte houden
van de voortgang van de projectgroep.
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Voor vragen m.b.t. tot Stroomlijn kunt u rechtstreeks terecht bij Lisette de Lijster de
Raadt via lg.de.lijsterderaadt@drechtsteden.nl.
Syndion en Gemiva-SVG vragen aandacht voor de Wlz cliënten die nu samen met de
Wmo cliënten worden vervoerd om die ook mee te nemen in de vervoersopdracht
van de SDD. Anoek Huigen neemt deze vraag mee in haar gesprekken met VGZ.
2. A. Vaststellen notulen plenaire sessie 19 mei 2016
De notulen zijn met onderstaande wijziging vastgesteld.
24/7 ondersteuning op afstand
In de werkgroep is gesproken over de kenmerken van de doelgroepen die voor
Ondersteuning Op Afstand in aanmerking zouden kunnen komen. Het eerste concept
van de werkgroep zal gaan dienen als leidraad voor een pilot. De resultaten van de
pilot zullen vervolgens worden geëvalueerd zodat de Businesscase verder aangevuld
kan worden en in de toekomst mogelijk in een te contracteren arrangement omgezet
wordt.
3. Terugkoppeling klankbordgroep Inkoop Dagbesteding en Individuele
Begeleiding
Deze klankbordbijeenkomst is georganiseerd om input bij clienten en
clientvertegenwoordigers op te halen en te toetsen of hetgeen de Sociale Dienst
Drechtsteden (SDD) aan het inkopen is voor 2017, het juiste is. Alle sectoren (V&V,
GHZ en GGZ) waren vertegenwoordigd. De dagbesteding is uitgebreid aan de orde
gekomen.De tijd was onvoldoende om ook inhoudelijk op Individuele Begeleiding in
te gaan. Daarom is een extra klankbordbijeenkomst ingepland op woensdag 13 juli
a.s.. De notulen van deze klankbordbijeenkomst worden ter kennisname naar de
deelnemers van de tafel Begeleiding gestuurd.
4. Werkgroepen
- SLA / Doorontwikkeling resultaatgerichte financiering
- Toekomstbestendige thuisondersteuning
- 24/7 ondersteuning op afstand
- IB4 geclusterde zelfstandige woonvormen met niet planbare, direct afroepbare,
intensieve ondersteuning
- Dagbesteding
Anoek Huigen geeft door middel van een presentatie in het kort de stand van zaken
van de werkgroepen Begeleiding. De presentatie wordt naar alle deelnemers
verstuurd en op de website gepubliceerd.
24/7 Ondersteuning op afstand
Antes geeft aan dat het uitgewerkt voorstel nog niet in de afrondende fase zit. Anoek
Huigen gaat na bij Dennis Bruijn (trekker werkgroep) in welke fase de werkgroep zich
bevindt.
5. Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning:
- Anoek Huigen neemt de vraag m.b.t. vervoer Wlz cliënten mee in haar
gesprek met VGZ.
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De notulen van de klankbordbijeenkomst worden ter kennisname naar de
deelnemers van de tafel Begeleiding gestuurd.
Dennis Bruijn maakt een afspraak met Marian Dozy (Vivenz) en Mireille
Henderson (Syndion) om de inhoudelijke vragen m.b.t. de werkgroep
Praktische Thuisondersteuning te beantwoorden.
De presentatie stand van zaken werkgroepen Begeleiding wordt naar alle
deelnemers verstuurd en op de website gepubliceerd.
Anoek Huigen gaat na bij Dennis Bruijn (trekker werkgroep) in welke fase de
werkgroep 24/7 Ondersteuning op afstand zich bevindt.
Tijdens de volgende plenaire sessie d.d. 30 augustus geeft Jelle Boersma een
terugkoppeling van de bijeenkomsten "criteria opslag".
De deelnemers aan de fysieke overlegtafel Begeleiding ontvangen per mail
een oproep voor deelname aan de werkgroep Evaluatie 2016 Begeleiding.

6. Rondvraag
Opmerking:
Christoph Marthaler (PrivaZorg) deelt mee dat i.v.m. zijn nieuwe baan bij 22graden
dit de laatste keer is dat hij aanwezig was bij de fysieke overlegtafel. De SDD
bedankt Christoph hartelijk voor zijn inbreng en de prettige samenwerking!
De deelnemers aan de fysieke overlegtafel Begeleiding ontvangen per mail een
oproep voor deelname aan de werkgroep Evaluatie 2016 Begeleiding.
7. Afsluiting
Om 10.15 uur sluit Anoek de vergadering.

3

