Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
9e plenaire sessie fysieke overlegtafel
Donderdag 23 april 2015
9.30-12.00 uur
Stadskantoor Gemeente Dordrecht
Voorzitter: Tim Robbe (Extern adviseur Robbe & Partners)

1. Opening en mededelingen
Tim Robbe opent de vergadering om 9.40 uur.
Anneke Boot van Antes Bouman zal voortaan aansluiten bij deze sessies.
Zahra Mousazadeh behandelt punt 4 en zal later aansluiten dus zal dit punt naar het
einde van de vergadering worden geschoven.
Laatste update inzake het functioneren van het berichtenverkeer: Het primaire
berichtenverkeer - indicaties/toewijzingen en declaraties - is inmiddels technisch op
orde. Er spelen op dit moment nog een aantal grotere en kleinere problemen in het
administratieve proces. Wanneer deze zijn opgelost is lastig te zeggen want
bepaalde (technische) problemen zijn moeilijk te isoleren en vragen om inspanningen
van verschillende partijen. Er zijn naar aanleiding van een nieuwe systeemupdate
vorderingen gemaakt. De SDD is samen met het WMO kantoor, Syndion en Yulius
(deelnemer BW-keten) bezig het huidige proces door te lichten. Vanaf nu zal er met
grotere regelmaat een nieuwsbrief worden rondgestuurd om iedereen aangehaakt te
houden.
De SDD geeft aan dat er wekelijks met het WMO kantoor overleggen plaatsvinden,
waarbij de knelpunten worden besproken en zo spoedig mogelijk worden opgelost.
SDD geeft ook aan dat de problemen met iWMO niet alleen in
Dordrecht/Drechtsteden voorkomen, maar ook landelijk spelen.
Te zijner tijd met een scherper beeld van de probleemaanpak zal er een nieuwe
bijeenkomst volgen met alle aanbieders.
2. Vaststellen notulen 8e plenaire sessie
De notulen worden doorgelopen. Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen
worden vastgesteld.
3. Actielijst aanbesteding (overzicht stand van zaken)
Naar aanleiding van het verzoek in de vorige sessie van Theo van Bakel heeft de
SDD een actielijst opgesteld. Hierin wordt het gehele doorlopen en nog te doorlopen
inkoopproces weergegeven. Het is een dynamische lijst. SDD zal deze bijhouden en
updaten. Aan het einde van het inkoopproces zal de SDD zorg dragen dat iedere
aanbieder nogmaals alle definitieve stukken zal ontvangen, om eventuele verwarring
over versies te voorkomen.
Ontwikkelagenda wordt besproken
Een aantal voorstellen op de ontwikkelagenda hebben ‘stop’ als besluit. Dit wil niet
zeggen dat er niets meer mee wordt gedaan. Het geeft aan dat het voorstel niet meer
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bij deze fysieke overlegtafel wordt besproken. De verdere route van de voorstellen
staat eveneens weergegeven.
Er is een nieuw voorstel toegevoegd door Antes. Deze was oorspronkelijk bij de
fysieke tafel van Beschermd Wonen ingediend, maar hoort bij deze overlegtafel thuis
omdat het om begeleiding gaat. Antes is al bezig het voorstel verder uit te werken in
het businesscase format wat we daarvoor ontwikkeld hebben. Er lopen nu dus drie
businesscases: dagbesteding, individuele begeleiding en de BC van Antes. De
definitieve voorstellen zullen in deze overlegtafel worden besproken.
Gemeente Apeldoorn heeft van de dagbesteding een Algemene Voorziening
gemaakt, het zou dus hier ook een Algemene Voorziening kunnen worden. Tim
Robbe geeft aan dat het in Apeldoorn op dit moment nog een pilot is en dat de
zwaardere gevallen die onder dagbesteding vallen nog steeds Maatwerk zal blijven.
Mocht men hier meer interesse in hebben dat kan er wellicht met Zoetermeer contact
worden opgenomen, aangezien Zoetermeer hier al een stuk verder mee is. SDD zal
contact opnemen met Zoetermeer.
4. SRoI
Het proces SRoI wordt door Zahra Mousazadeh uitgelegd en is nu voor iedereen
duidelijk. Het proces zal meegezonden worden met deze notulen.
De aanbieders vragen zich af welke doelgroepen onder de SRoI vallen. Aangezien
de aanbieders moeten bezuinigen, zullen er medewerkers moeten afvloeien. Het is
niet de bedoeling dat zij bij de Sociale Dienst terechtkomen en via die weg weer bij
de aanbieder terug in dienst komen om zo aan de SRoI verplichting te kunnen
voldoen.
Ook is er het pijnpunt bij de aanbieders dat aan de voorkant geld wordt geïnd als het
beleid gehanteerd blijft zoals nu geformuleerd. Aangezien het een contract betreft
van zeker 8 jaar kan dit vergaande financiële gevolgen hebben voor de aanbieders.
SDD geeft echter aan dat niet in één keer innen, maar per jaar na evaluatie zeker
een mogelijkheid is.
Aanbieders geven aan dat zij bij de offerterondes een stuk hebben moeten inleveren
over hoe zij invulling willen gaan geven aan SRoI. Deze voorstellen zijn
goedgekeurd, maar dit is niet in het contract terug te vinden. De offertes maken
onderdeel uit van de contracten en daar staan de maatregelen in. Op die manier
maken ze dus onderdeel uit van de afspraak voor 2015.
SDD wil samen met de aanbieders een voorstel maken voor SRoI. Crabbehoff,
Vivenz, Privazorg en Yulius vormen hiervoor samen met een aantal personen van de
SDD een werkgroep. In het overleg met de werksessie zullen o.a. de volgende
punten worden besproken:
- 1. Uitbreiding en waardering andere doelgroepen SRoI w.o. boventalligen
- 2. Objectieve criteria / ‘bewijslast’ voor boventalligheid, andere doelgroepen /
alternatieve inzet
- 3. Jaarlijkse monitoring en afrekening
- 4. Overige (proces)punten
Het resultaat van de werkgroep wordt ingebracht aan de fysieke overlegtafel.
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5. Stand van zaken uitgewerkt voorstel dagbesteding en individuele
begeleiding
Hiervoor heeft Anoek Huigen van de SDD een presentatie gemaakt. Deze zal bij de
notulen worden gevoegd. Vervoer is hierbij niet inbegrepen.
Aafje geeft aan dat als het gaat om de beschikking, er rechtzaken lopen. Dit is wel
een punt om in de gaten te houden. Alex Buchinhoren van de SDD geeft aan dat
SDD zich hier niet direct zorgen over maakt. SDD kijkt kritisch naar het proces, ook in
relatie tot de indicatiestelling. Als we met elkaar meer tijd aan de voorkant willen
stoppen, moeten we ook in het zorgplan de klant duidelijk maken hoe en wat. Jelle
Boersma (beleid van de SDD) heeft dit opgepakt.
6. Stand van zaken uitgewerkt voorstel individuele begeleiding
Hier zit ook ADL en kortdurend verblijf in. Ook deelnemers van de Beschermd
Wonen tafel sluiten aan bij de werkgroep Individuele Begeleiding. De toegang ligt bij
de SDD, binnen de SDD is hiervoor ook een werkgroep opgezet.
7. Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning
Is na te lezen in het overzicht. Men wil de werkgroepen binnenkort afronden.
8. Afsluiting
11.50 uur
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