Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop WMO 2015
8e plenaire sessie fysieke overlegtafel
Donderdag 29 januari 2015
9.30 uur – 13.00 uur
Stadskantoor gemeente Dordrecht
Voorzitter: Anoek Huigen

1. Opening en Mededelingen
Anoek Huigen heet iedereen van harte welkom op deze 8e plenaire sessie. Op
verzoek zijn de sessies met een uur ingekort.
• Het Leger des Heils gaat de fysieke tafel verlaten en schuift aan bij
Beschermd wonen.
• IZAH-thuiszorg heeft zich tevens afgemeld en hun plek in de fysieke tafel
vacant gesteld.
• De 2 vrijgegeven plekken worden ingevuld door Bouman GGZ en Auris.
• De ingekorte tijdsduur van de sessies is aangepast in de planning. Anoek
heeft toegezegd een kijkje in de agenda te geven per sessie. Deze planning
komt de volgende keer.
• Stand van zaken SRoI, Anoek heeft contact gehad met de collega’s van
BBD. Zij zijn heel druk bezig om de documenten aan te leveren zoals die
afgesproken zijn in de vorige sessie. Volgende week weet Anoek de
exacte stand van zaken en zal deze dan ook terugkoppelen. Walter Bak
heeft inmiddels een nieuwe functie bij Drechtwerk. De nieuwe manager
Front office is Zahra Mousazadeh.
• Tim Robbe heeft vakantie en zal de volgende sessie weer voorzitten.
Mededelingen Marije Klink
• De 4e gegevensoverdracht heeft inmiddels plaatsgevonden, op 14
januari 2015. Deze was niet vooraf aangekondigd. Alle nieuwe
klanten in deze overdracht zijn inmiddels verwerkt in de bestanden
en systemen en hebben een brief ontvangen. Houdt er rekening mee
dat het nog steeds zo kan zijn, dat er klanten ‘kwijt’ zijn. Dat
merken we nu ook al. Neem hierover vooral contact op, dan wordt
het met elkaar uitgezocht en zo snel als mogelijk opgelost. Er komt
naar alle waarschijnlijkheid nog een overdracht in februari vanuit het
Rijk.
• Pilot indicatie Toetspraktijk: De SDD is een pilot gestart met de
Toetspraktijk. De Toetspraktijk is een organisatie die huisbezoeken
aflegt voor o.a. zorgkantoren. Samen met de Toetspraktijk is de
SDD 100 huisbezoeken aan het afleggen. De zorgaanbieders, waar
een cliënt die bezocht wordt onder valt, zijn hiervan op de hoogte.
Samen met de Toetspraktijk kijkt de SDD of er één lijn uit de brede
doelgroep valt te halen. Nadat alle huisbezoeken zijn afgelegd, komt
er een sessie met de Toetspraktijk om de uitkomst/bevindingen van
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huisbezoeken te bespreken. De Toetspraktijk wil dan tevens een
advies uitbrengen, die in deze tafel ter kennisname aangedragen zal
worden. Enkele aanbieders zullen hiervoor worden uitgenodigd. De
SDD zal deze bijeenkomst regelen.
• Stand van zaken facturering: Er is maandag een update uitgegaan
hierover. De SDD heeft alle afspraken die met de aanbieder zijn
gemaakt, doorgestuurd naar het WMO-kantoor. Begin volgende
week zal er een bericht uitgaan wanneer dit systeem live gaat.
2. Vaststellen notulen 7e plenaire sessie
De notulen worden doorgelopen. Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen
worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Format projectidee inclusief toetsingscriteria
Dit format is mede ontstaan vanuit de werkgroep Business case dagbesteding.
Het is bedoeld om “voorlopige voorstellen” (zie basisovereenkomst) in te dienen.
Het projectidee-formulier is opgesteld inclusief het bijbehorende toetsingskader.
a. De SDD voert bij indiening van het idee, de 1e toets uit.
b. Als het idee geschikt is bevonden dan komt het ter tafel en kan het verder
worden uitgewerkt in een business case (in de basisovereenkomst “uitgewerkt
voorstel” genoemd).
NB: Er hoeft dus niet altijd een business case uit een projectidee te komen.
Het formulier Projectidee wordt goedgekeurd en vastgesteld.

4. Format Business case inclusief toetsingscriteria
Nadat het projectidee is goedgekeurd, kan het uitgewerkt worden tot een
business case. In de basisovereenkomst wordt een “voorlopig voorstel” zo naar
een “uitgewerkt voorstel” gebracht.
c. De ingevulde voorlopige voorstellen, die aan de toetsingscriteria voldoen,
worden uitgewerkt in een business case.
d. Het uitgewerkte voorstel (businesscase) wordt getoetst aan de hand van
vooraf vastgestelde criteria door de SDD.
e. Als het uitgewerkte voorstel voldoet aan de toetsingscriteria is het rijp voor
inbreng en besluitvorming aan de fysieke overlegtafel.
NB: Een Business case (uitgewerkt voorstel) kan in principe door elke aanbieder
gebruikt worden.
Er wordt verzocht om een stand van zaken op papier van alles wat we tot nu toe
hebben gedaan, waar we staan en waar we naartoe gaan. Anoek gaat dit
procesoverzicht maken en zal dit verspreiden.
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Plaatje processchema is nogmaals besproken.
Stand van zaken businesscase dagbesteding wordt besproken. Financiële
uitwerking vindt momenteel plaats. Klaas Leenman van Syndion licht de richting
toe. Komt erop neer dat we met een arrangement van een 8-tal producten gaan
werken. Er worden tarieven per cliënt, per periode voorgesteld. Volumerisico zit
bij aanbieder. Bij overdracht cliënt naar een andere aanbieder zal budget
meeverhuizen. Klaas vraagt de tafel in een rondje hoe ze tegenover deze
financiële uitwerking staan. Groot deel van de tafel is positief. Ander deel geeft
aan te weinig informatie te hebben om te kunnen beoordelen. SDD dient voorstel
ook nog te beoordelen. Anoek geeft aan dat het uitgewerkte voorstel zodra
definitief, direct gecommuniceerd zal worden.
5. Ingebrachte voorstellen projectidee bespreken afstemming volgt.
De ingebrachte voorstellen worden per idee besproken en in een schema
verwerkt. De SDD geeft ook uitleg over wanneer een projectidee wel/niet
uitgewerkt kan worden. In veel gevallen kan de aanbieder de innovatie zelf en
zelfs binnen het huidige contract voor 2015 oppakken. Anoek en Roeland zullen
dit schema verder uitwerken/aanvullen en voorzien van de
beoordelingen/aanpassingen, rondsturen.
6. Samenvatting
• Er wordt een uitnodiging naar een aantal aanbieders, die de SDD
selecteert, verstuurd t.b.v. de pilot indicatie Toetspraktijk. Actie Anoek.
• De SDD maakt een overzicht met de stand van zaken; procesflow van wat
hebben we gedaan, waar staan we en waar gaan we naartoe. Actie
Anoek.
• Excel met projectidee uitwerken/aanvullen met behorende afwegingen die
vandaag besproken zijn. Actie Roeland/Anoek.
• SDD wil een businesscase individuele begeleiding uitwerken i.s.m. enkele
aanbieders. SDD doet een uitvraag per mail, wie wil deelnemen.
• Zodra de business case dagbesteding gereed is, zal deze rondgestuurd
worden.
• Planning wordt door Anoek aangepast met al een doorkijk naar de
mogelijke onderwerpen per sessie.
• Plaatje processchema wordt door Anoek aangepast naar de terminologie
als gebruikt in de basisovereenkomst. Plaatje wordt in de notulen
ingeplakt.

3

Processchema van voorstel naar contract:
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