Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
extra plenaire sessie fysieke overlegtafel
Dinsdag 28 juli 2015
9.30-12.00 uur
Stadskantoor Gemeente Dordrecht
Voorzitter: Anoek Huigen, Projectleider inkoop Wmo 2015

1. Opening en mededelingen
Anoek heet aanwezigen welkom. Geeft de onderwerpen van vandaag aan:
- Vervoer
- Kortdurend verblijf
- Dagbesteding
- Individuele begeleiding
2. Presentatie inkoop Wmo begeleiding
Anoek geeft presentatie over laatste stand van zaken inkoop Wmo begeleiding.
Gedurende de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen of reactie te geven.
Hieronder weergave daarvan:
-

St. de Hoop, Jan Pieter Verweij, vraagt zich af of dat het mogelijk is om binnen
de productgroepen Begeleiding en Individuele Begeleiding te substitueren,
ofwel met geld te schuiven? Alex Buchinhoren, Hoofd Zorg SDD, wil intern
bespreken wat hierin de mogelijkheden zijn. Het optuigen nog voor 2016 kan
lastig zijn, maar er zou wellicht wel iets in het contract kunnen worden
opgenomen waarbij het bijvoorbeeld wel mogelijk kan worden gemaakt als de
klant ermee instemt. Dit onderwerp zal op 20 augustus bij de Werkgroep
Dagbesteding op de agenda worden gezet.

-

Sommige aanbieders vragen zich af of dat de aanbieders in de werkgroepen
wel op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden jegens hun sectoren, die
niet in de betreffende werkgroep deelnemen. Anoek Huigen geeft aan dat de
gehanteerde werkwijze om te komen tot een uitgewerkt voorstel is opgenomen
in de basisovereenkomst en de gekozen uitvoering d.m.v. de werkgroepen
daarbinnen past. Ook is in de basisovereenkomst voor de transformatie
vastgelegd dat voorstellen welke door de werkgroepen zijn opgesteld, worden
gedeeld met de deelnemers van de fysieke tafel. De deelnemers van de
fysieke tafel hebben dan de mogelijkheid om eventueel te reageren, maar het
moet niet zo zijn dat de voorstellen opnieuw moeten worden opgesteld. SDD
gaat proces 2015 evalueren en kijken hoe dit anders kan worden geregeld.

-

Werkgroep Individuele Begeleiding: Niet meer afrekenen op uren maar op
resultaat. Dus per categorie zit je niet vast aan een aantal uren, het aantal
uren kan variëren per cliënt. De gemeente controleert ook niet hoeveel uren er
aan een cliënt zijn besteed, maar of dat het afgesproken resultaat met cliënt is
bereikt.

-

Wiebe Jan Stuursma, Aafje: Recente gerechtelijke uitspraken over financiering
van resultaat: SDD antwoord, dat het ondersteuningsplan wordt opgenomen in
de beschikking. Daarmee wordt het juridisch probleem getackeld.

-

Yulius, Ellen Hoogervorst, zou graag flexibiliteit om te schakelen tussen de
verschillende categorieën zien. SDD geeft aan dat er gedurende de tijd er
verschillende indicatiestellingen bij cliënten kunnen worden afgegeven. Punt
van Yulius kan in de doorontwikkeling worden meegenomen.

-

Technische omzetting lopende indicaties Individuele Begeleiding per 1-1-2016
(6) De technische omzetting van BW en Opvang zal op een later moment
worden besproken. Betreffende aanbieders worden hiervoor benaderd.

-

Vraag wordt door Syndion, Mireille Henderson, gesteld of SDD door haar data
indicaties, clientaantallen, budget totaal etc. waarop berekeningen en
omzetting zijn gebaseerd, te delen aan de fysieke tafel. SDD neemt deze
vraag mee terug.

-

Vervolgproces individuele begeleiding (9)
Na augustus komen er weer werkgroepen en fysieke overlegtafels om
implementatievraagstukken uit te werken. Bv: monitor, kwaliteit, communicatie.

4. Samenvatting afspraken
Vanmiddag volgen de stukken per e-mail waar reactie op gegeven kan worden.
Rondvraag:
- Maria Wong, Safegroup, vraagt over Vrouwenopvang: betreft individuele
begeleiding. De (technische) omzetting zal door Melis Jan van Heerikhuize
worden opgepakt. Dit kan plenair plaatsvinden maar ook individueel.
- Alex Buchinhoren, SDD: Advies voor vervoer zal waarschijnlijk in oktober 2015
klaar zijn. SDD wil het vervoer naar zich toe halen, maar er zijn nog geen
details bekend. Dit punt zal bij de fysieke tafel in oktober ter sprake komen.
5. Afsluiting
Om 11.50 uur sluit Anoek de vergadering.

