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1. Opening en Mededelingen
Anoek Huigen heet iedereen van harte welkom op deze 7e plenaire sessie.
2. SRoI 2016 en verder
Bert van de Burgt, wethouder Sociale Zaken is voor dit punt aangeschoven. Hij
licht het nut van SRoI toe en benadrukt het belang voor de Drechtsteden. Er zijn
door de Dordtse raad en Drechtraad al vragen gesteld over de mate van inzet van
SRoI.
De wethouder geeft tevens aan dat de mogelijkheid bestaat de SRoI in een soort
box-constructie te parkeren, zodat de verplichting op een later moment ingevuld
ken worden. Deze constructie biedt flexibiliteit, maar kan ook een stuwmeer
creëren. Hier moet voor gewaakt worden. Sociale Werkvoorziening telt ook mee
als SRoI-component. De wethouder geeft verder aan:
SRoI is verplicht;
We moeten het binnen de raden verantwoorden;
Onderaanneming: doorzetten van de sroi verplichting
Sociale werkvoorziening; intensiteit begeleiding ligt bij sociale
werkvoorziening lager; dagbesteding via leerbedrijf van DW. Telt mee voor
sroi. DW centrale voorziening voor bepaalde groep mensen wordt in stand
gehouden in Drechtsteden. Er zijn vele leer-werkplekken in de
Drechtsteden.
• Duidelijk:
1.het moet
2. Verantwoording ingeregeld
3. Er worden varianten geboden

•
•
•
•

Vragen vanuit de aanbieders:
Privazorg: hoe gaat partcipatiewet uitpakken (verdringing)?;
Drechtsteden geven aan verdringing NIET i.c.m. SRoI te zien en vindt dat
verdringing slaat op waar betaald werk verdrongen wordt.
Aafje: mensen aan werk hebben en houden; vinden dat dit ook in SRoI mee moet
kunnen wegen; Aafje vraagt hiervoor meer aandacht.

Daarbij verder kijken dan Drechtsteden. Dus over de grenzen heen. Rotterdam
heeft dit in haar beleid meegenomen.
Gemiva: vindt dat er vele onduidelijkheden zijn over de invulling.
SDD: we hebben naast standaard beleid meer mogelijkheden geboden (zie lijst
van Baanbrekend Drechtsteden), maar staan in deze transformatie open voor
meer creatieve passende alternatieven.
Internos/Merwelanden: benadrukt verlies van banen van hun laag opgeleide
personeel, dat weg moet.
Wethouder vd Burgt: termijnoplossing is bespreekbaar. In het eerste jaar kan er
ruimte zijn.
Voor 2015 zijn er afspraken over SRoI gemaakt met elke aanbieder. Deze
afspraken zijn in het transitiecontract vastgelegd. De daadwerkelijke invulling van
SRoI (afspraken en financiering) zal in samenwerking met Baanbrekend
Drechtsteden (BBD) plaatsvinden. In 2015 zal geen inhouding van 5% op de
betalingen vanuit de SDD van toepassing zijn. In het nieuwe jaar neemt
Baanbrekend contact op met de aanbieders.
3. Mededelingen
• De planning van de sessies in 2015 wordt vastgesteld. Er wordt verzocht
de vergadering met een uur in te korten. Hier wordt gehoor aan gegeven.
• Er is een korte evaluatie over de Bestuurlijke Aanbesteding tot nu toe en
de samenstelling van de fysieke tafels. Partijen vanuit de digitale tafel, die
met goede ideeën komen, krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan
de fysieke tafel. De SDD neemt initiatief tot uitnodigen. Partijen die geen
of weinig inbreng leveren tijdens de fysieke tafel, kunnen aanschuiven bij
de digitale tafel. Aangegeven wordt dat er te allen tijde gekeken moet
worden naar een representatieve samenstelling van de fysieke tafel. Daar
zal de SDD steeds oog voor hebben.
4. Notulen 6e plenaire sessie d.d. 30 september 2014
• Er is een verzoek de vergaderstukken in een IBABS-omgeving te plaatsen.
Het verzoek wordt niet ingewilligd na afweging door de SDD.
Het verslag wordt verder goedgekeurd en vastgesteld.
5. Reactie SDD op ingebrachte voorstellen invulling SRoI
Walter Bak (Manager Frontoffice, waaronder Baanbrekend Drechtsteden valt) is
aangeschoven. De volgende zaken worden besproken:
• 5% SRoI moet ingevuld worden;
• Het organiseren van een eventueel groeipad, zal voor de aanbieder
inzichtelijk worden gemaakt;
• SRoI kan alléén ingevuld worden in de Drechtsteden en niet daarbuiten;
• SRoI HH en AWBZ of breder dan dat BW en Jeugd kan gecombineerd
worden;

• BBD gaat zo spoedig mogelijk de gesprekken met de aanbieders inplannen
om de invulling SRoI te bespreken;
• Prikkel voor SRoI invulling van meer dan 5% heeft interesse van
Baanbrekend Drechtsteden
• De manier van administratieve afwikkeling van SRoI wordt naar de
aanbieders gestuurd.
Afgesproken:
• Baanbrekend maakt haar werkprocessen voor 2015 inzichtelijk. Wordt
aan aanbieders gestuurd.
• Baanbrekend werkt alternatieve wijzen van invulling naast staande
beleid uit. Wordt aan aanbieders gestuurd.
• Baanbrekend neemt initiatief tot afspraak (via
contractmanagementgesprekken of over de decentralisaties Wmo,
Jeugd en BW heen.
• SRoI voor contract 2016 zal opnieuw worden geagendeerd in een
latere plenaire sessie
6. Update en doorkijk 2015 communicatie SDD
Jeff Pfaff, communicatieadviseur SDD, geeft een presentatie over wat de
afgelopen 2 maanden op gebied van communicatie is ondernomen. De
presentatie zal naar een ieder worden gemaild en op de site worden geplaatst.
Er zal 1x per 2 maanden een communicatieoverleg georganiseerd worden waarbij
de SDD, aanbieders en gemeente aanschuiven.
Afgesproken wordt:
• Aanbieders ontvangen een kopie van elke individuele brief die naar de
cliënt gestuurd wordt.
• Er wordt geopperd om als aanbieder indien nodig aan te schuiven bij een
keukentafelgesprek. Alex Buchinhoren zal dit voorstel verder voorleggen
en uitwerken.
• Uitwerken hoe we de burger zelf kunnen laten meedenken en welke ideeën
zij hebben over Welzijn en Zorg.
7. Update werksessies
Anoek Huigen geeft een presentatie over het proces, format, de
beoordelingscriteria en business case dagbesteding:
• Proces doorgenomen
Het proces is gemaild. Ideeën worden vooraf getoetst.
• Format business case
Werkgroep is bezig deze format te vullen en deze wordt nog verder
aangescherpt.
• Toetsingscriteria
Werkgroep heeft een concept gemaakt; waaraan moet een business case
voldoen.

• Ontwikkelagenda
- Verzoek aan aanbieders om onderwerpen die zij in een business case
willen uitwerken in 2015 aan de SDD kenbaar te maken voor
donderdag 15 januari 2015 per @mail aan
contractmanagement@drechtsteden.nl Graag onderwerp en korte
toelichting aanleveren. Er is reeds een opzet met reeds ingediende
ideeën gemaild.
- De nieuw aangeleverde onderwerpen zullen samen met de reeds
gedane voorstellen in een eerder stadium de ontwikkelagenda vormen.
- Momenteel is een werkgroep met vertegenwoordigers van aanbieders
en SDD bezig om een concrete voorbeeld business case uit te werken.
- Een format voor een projectidee en toetsingskader worden door de
SDD opgesteld. Het concept format voor de business case en
toetsingskader is reeds opgesteld en ter beschikking gesteld
(conceptversie).
Pameijer: format voor projectidee graag ook ontwikkelen inclusief het daarbij
behorende toetsingskader. Actie voor SDD.
Opmerking Alex Buchinhoren SDD: ZRM en leerbaarheid; diversificatie van
systemen tot toeleiding; SDD start aan een pilot met als thema leerbaarheid van
cliënten.
8. Sluiting
Anoek Huigen sluit de vergadering en dankt ieder van zijn/haar inbreng en
aanwezigheid.

