Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
Begeleiding
20160225 plenaire sessie fysieke overlegtafel
Donderdag 25 februari 2016
9.00-10.15 uur
Stadskantoor Gemeente Dordrecht
Voorzitter: Anoek Huigen

1. Opening en mededelingen
Anoek heet aanwezigen welkom.
Mededelingen:
Rechtmatigheid
Een advocaat trekt de methode bestuurlijk aanbesteden in twijfel. Hij zegt dat met de
nieuwe Europese richtlijnen het niet meer mogelijk is om de bestuurlijke
aanbestedingsmethodiek te hanteren. De SDD is het niet eens met deze uitspraak.
Eveneens heeft Tim Robbe een repliek geschreven op het betoog van deze
advocaat. De methode bestuurlijk aanbesteden die de SDD hanteert levert ons
inziens geen problemen op in het kader van rechtmatigheid in relatie tot de nieuwe
wet- en regelgeving. Voor eventuele vragen of onduidelijkheden hierover kunt u
terecht bij Anoek Huigen.
Samenstelling fysieke overlegtafel Begeleiding
De vertegenwoordiging vanuit de GGZ aan tafel ten opzichte van de andere sectoren
is gering. Gezien de extramuralisering en de veranderingen die gaande zijn denkt de
SDD dat het goed is om de vertegenwoordiging vanuit de GGZ aan de fysieke
overlegtafel uit te breiden.
De deelnemers aan de fysieke overlegtafel gaan akkoord met deelname aan de tafel
Begeleiding van De Hoop ggz, Leger des Heils, Safegroup (vrouwenopvang) en
Werkvisie de Hoop. Vanuit de Regionale Wmo adviesraad zal de heer Piet Struijs
aanwezig zijn. Anoek Huigen gaat Zorgbelang uitnodigen, iemand die breed
onderlegd is, om deel te nemen aan de tafel.
De volgende aanbieders nemen niet meer deel aan tafel: mw. A.M. Wagenmakers en
N.M. Rother, Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht (SWOZ) en Stichting
Welzijnswerk Sliedrecht.
Nieuwe toetreders
De SDD heeft positief geoordeeld over de inschrijving van Timon en Cirya ggz op het
contract Individuele Begeleiding 2016. Timon en Cirya zijn per 1-1-2016 toegetreden
als nieuwe aanbieders.
Afrekenprotocol
De SDD ontwikkelt op dit moment samen met Zorg-Lokaal het afrekenprotocol voor
de nieuwe overeenkomsten Individuele Begeleiding, Beschermd Wonen en Opvang
2016. Dit protocol maakt net als in de transitie onderdeel uit van de overeenkomst en
bevat een nadere uitwerking van de afrekensystematiek op basis van
resultaatfinanciering. Het protocol is nagenoeg gereed en wordt naar verwachting in
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de loop van volgende week (29-2 t/m 4-3) opgeleverd. Het protocol uit 2015 voor
dagbesteding, vervoer en kortdurend verblijf (prestatiefinanciering) blijft ongewijzigd
van kracht. Het afrekenprotocol wordt volgende week naar alle aanbieders verstuurd.
2. Vaststellen notulen plenaire sessie 21 januari 2016
De notulen zijn met de volgende wijziging vastgesteld:
De aanbieders kunnen signalen van cliënten, die stoppen met zorg als gevolg van de
verhoging van de eigen bijdrage, mailen naar wmovragen@drechtsteden.nl, in het
onderwerp zetten "tav meldpunt CAK" en de melding in de mail.
3. Inkoopproces 2017 begeleiding
Anoek Huigen geeft een presentatie over de Inkoop 2017 voor Begeleiding. De
presentatie is vooraf naar alle deelnemers verstuurd en wordt op de website
gepubliceerd.
De code verantwoordelijk marktgedrag van Van Rijn komt ter sprake. De code heeft
geen directe invloed op het inkooptraject. De SDD werkt conform. Zodra er wel
consequenties brengen we die ter sprake.
De SDD werkt aan een vereenvoudiging van de businesscase waarna deze met een
vertegenwoordiging van de deelnemers aan de fysieke overlegtafel wordt besproken.
De verwachting is dat het format volgende week gereed is.
Crabbehoff en het Spectrum gaan intern na of de projecten "wijk Crabbehoff" en
"Populatie gebonden bekostiging" als ongewijzigde voorstellen op de
innovatieagenda blijven staan.
De samenstelling van de werkgroepen wordt kleiner. De SDD wil graag dezelfde
mensen in een werkgroep en niet steeds wisselende deelnemers. De werkgroep zal
bestaan uit een vertegenwoordiging van zorgaanbieders (maximaal zes), waaronder
in ieder geval een inhoudsdeskundige deelnemer en een financial/controller per
sector. Aanbieders geven aan dat deelname in elke werkgroep door
financial/controller teveel capaciteit kost.
De werkgroep Dagbesteding gaat in maart van start met de volgende aanbieders:
Gemiva-SVG, Syndion, Het Spectrum, Het Parkhuis, Eddee en Yulius.
4. Vervolgtraject SLA
Vorige week heeft de SDD (Roeland Westra) de eerste inhoudelijke ideeën, het
proces en de planning doorgesproken met o.a. Tim Robbe. Tim Robbe gaat aan de
slag met het format en levert 1-3 het eerste concept op. We gaan vanuit hetzelfde
format twee separate trajecten doorlopen voor IB en BW & O. Belangrijke onderdelen
uit de SLA zijn de specificaties aan de dienstverlening met een centrale plek voor het
ondersteuningsplan, monitoring/meting en normering van de dienstverlening. De
inhoudelijke focus van de SLA komt te liggen op de proceskant van de
dienstverlening - uitgedrukt in generieke/specifieke kwaliteitsnormen aan aspecten
als veiligheid, klant- en medewerkersbeleving - en de resultaten/outcome - basis
voor resultaatafspraken op categorieniveau, uitgedrukt in een streefpercentage qua
zelfredzaamheids- en participatiebevordering. Idee hierbij is om in lijn met de
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kwaliteitstoets een reëel, haalbaar en toch ambitieus streven te formuleren voor een
(leer)klimaat van hoge tevredenheid en hoogwaardige resultaten. Belangrijk
onderdeel van discussie en uitwerking is de monitoring/meting. Samenvattend willen
we met de SLA klant en resultaat nog meer centraal zetten, kwaliteit zichtbaar maken
en waarderen volgens zo objectief mogelijke normen. Proces en planning (onder
voorbehoud):
Proces
1. Voorbereidende werkzaamheden – ontwikkeling format en organisatie
werksessies, gereed 11-3.
2. 2 à 3 werksessies met delegatie SDD/Dordrecht, aanbieders, cliëntvertegenwoordiging en mogelijke externe partners*, vanaf 14-3.
3. Uitwerken en vaststellen SLA, maart/april/mei.
4. Implementatie SLA en monitoring, juni/juli - operationeel voor 1/8.
* Samenstelling werkgroep op basis van uitgangspunten presentatie donderdag 25-2,
met specifiek aandacht voor inbreng expertise en innovatievermogen.
Roeland benadert volgende week de betreffende partijen om deel te nemen aan de
werksessies SLA. De SDD zal de fysieke tafels bij belangrijke ontwikkelingen
regelmatig updaten over SLA-traject.
5. Voorstellen uit 2015
Heeft u vorig jaar al een voorstel ingediend dat niet is beoordeeld en/of
meegenomen, kunt u het ons laten weten. Als er met betrekking tot dat voorstel
aanpassingen/ nieuwe inzichten zijn dan dient u daarvoor het format voorlopig
voorstel opnieuw in te vullen. Zijn er geen aanpassingen dan kunt u volstaan met het
noemen van de titel van dat voorstel per mail en zoeken wij het oorspronkelijke
voorstel erbij.
6. Uitvraag nieuwe voorstellen
a. Tijdpad
Vandaag ontvangen alle aanbieders de uitvraag van nieuwe voorstellen per mail met
het verzoek deze voor vrijdag 18 maart 2016 in te dienen middels het bijgevoegde
format. Deze nieuw aangeleverde voorlopige voorstellen worden na toetsing door de
SDD aan de fysieke tafel Wmo Begeleiding van 7 april besproken.
7. Besluit over verruiming SRoI
De deelnemers aan de fysieke tafel zijn akkoord met onderstaand voorstel m.b.t. de
verruiming van SRoI.
Naast het verstrekken van opdrachten/diensten aan Drechtwerk kunnen
opdrachtnemers bij elkaar vergelijkbare opdrachten/diensten afnemen welke
meegeteld kunnen worden voor de SRoI invulling. We kijken hierbij naar het volledige
factuurbedrag en niet naar de arbeidscomponent. De opdracht / dienst dient exclusief
door deelnemers aan participatieplekken uitgevoerd te worden in leer-/werksituaties.
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8. Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning:
- Roeland benadert volgende week de betreffende partijen om deel te nemen
aan de werksessies SLA.
- Het afrekenprotocol wordt volgende week naar alle aanbieders verstuurd.
- De werkgroep Dagbesteding gaat in maart opstarten.
- Vandaag ontvangen alle aanbieders de uitvraag van nieuwe voorstellen per
mail met het verzoek deze voor vrijdag 18 maart 2016 in te dienen middels het
bijgevoegde format.
- Crabbehoff en het Spectrum gaan intern na of de projecten "wijk Crabbehoff"
en "Populatie gebonden bekostiging" als ongewijzigde voorstellen op de
innovatieagenda blijven staan.
- De SDD gaat de cliëntbetrokkenheid organiseren met input van de aanbieders
hoe dat we dat het beste kunnen organiseren.
- De deelnemers aan de fysieke tafel zijn akkoord met het voorstel m.b.t. de
verruiming van SRoI.
Rondvraag
Vraag:
Hoe hou je de achterban m.b.t. de dagbesteding geïnformeerd?
Antwoord:
De SDD deelt periodiek de uitkomsten mee tijdens de plenaire sessies Begeleiding
tenzij het relevant is om het eerder aan de deelnemers van de fysieke overlegtafel
mede te delen.
9. Afsluiting
Om 10.15 uur sluit Anoek de vergadering.
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