Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
6e plenaire sessie fysieke overlegtafel
Dinsdag 30 september 2014
9.30 uur tot 13.00 uur
Stadskantoor gemeente Dordrecht
Voorzitter: dhr. Tim Robbe (Extern adviseur Robbe & Partners)

1. Opening en mededelingen
Tim Robbe opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft
het woord aan Anoek Huigen voor de mededelingen.
 Update SROI:
In de vergadering van 3 september jl. is gevraagd om bezwaren samen
met alternatieve oplossingen kenbaar te maken inzake SROI. Er zijn 3
reacties op binnengekomen. Deze zijn gecommuniceerd met Baanbrekend
Drechtsteden. Zij gaan een reactie formuleren en er zal een gesprek komen
met de bestuurder in de plenaire sessie van december. Hierbij zal de
manager van Baanbrekend Drechtsteden ook aanwezig zijn.


Update werkgroep uitwerking format Businesscase en begeleiding
groep:
We hebben inmiddels een format opgesteld.
Inhoudelijk: De definitie van dagbesteding is opgesteld. Ook hebben we
daarbinnen over de intensiteit van begeleiding gesproken: licht, midden,
zwaar. We zijn daarop in gesprek gegaan over de toegang, waarbij we het
hebben gehad over de zelfredzaamheidmatrix en participatieladder als
mogelijk inzetbare tools om de toegang te regelen. 13 oktober is de
volgende werkgroep gepland.
 Update werkgroep kwaliteitsborging:
Vrijdag 26 september is de definitieve kwaliteitstoets verspreid. In dit
document staan de minimale kwaliteitseisen (kritische basisnorm)
geformuleerd die de Drechtsteden stellen aan dienstverleners als
voorwaarde voor deelname aan de contracten binnen de transformatie.
Toelichting:
 Terwijl de minimale eisen/basisnorm voor alle dienstverleners gelden
biedt de toets nog steeds de ruimte voor verschillende uitwerkingen,
vanwege bijvoorbeeld branche-verschillen, organisatievorm, etc.
 De Drechtsteden beoordelen aan de hand van het beschreven
kwaliteitskader in hoeverre (potentiële) dienstverleners voldoen aan de
minimale eisen. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat het kwaliteitskader in eerste instantie gebaseerd op de huidige AWBZ praktijk - en de eisen
als het ware meegroeien met de ontwikkelingen binnen de
transformatie. De toets kent daarom een dynamisch karakter.
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2. Vaststellen Notulen 6e plenaire sessie d.d. 3 september 2014
 Naar aanleiding van punt 3, 2e bullet: Marije Klink zal na haar vakantie
meer vertellen over het herindicatietraject.
3. Vaststellen aanpassingen Deelovereenkomst Begeleiding en Algemene
Inkoopvoorwaarden Drechtsteden.
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de deelovereenkomst.
4. WMO kantoor
Theo Fleerkamp en Martijn Pepping van het WMO kantoor geven een presentatie
inzake de inrichting van de processen m.i.v. transitie per 1 januari 2015.
De presentatie zal zo spoedig mogelijk naar u worden toegestuurd.
 Voor wat betreft bevoorschotting is bij de presentatie afgesproken dat
het eerste voorschot gebaseerd wordt op 1/13 van 90% van de
totale contractwaarde (budgetafspraak 2015). Voor de duidelijkheid: dit
geldt alleen voor de eerste periode. Voor het vervolg geldt de
contractafspraak.
 Het WMO-kantoor vraagt aan de aanbieders wie het nieuwe systeem
wil testen. Hier hebben zich een aantal zorgaanbieders voor
opgegeven.
5. Communicatie Sociale dienst Drechtsteden
Martine Bossers van Team Communicatie geeft een presentatie inzake de
communicatie vanuit de SDD. Deze presentatie zal zo spoedig mogelijk naar u
worden toegestuurd.
 De landelijke campagne is helaas uitgesteld. Het is nog niet duidelijk
wanneer deze nu start.
 Streven is dat half oktober een brief uitgaat naar alle AWBZ-cliënten
waarvan de indicatie op 1 januari 2015 afloopt. De aanbieders willen
graag de brief vooraf toetsen.
 Er wordt een vragenlijst opgesteld door de SDD, waarin alle vragen
opgenomen worden die mogelijk gesteld worden door de cliënten. Deze
wordt verspreid onder zowel de SDD als de zorgaanbieders, zodat we
eenduidig antwoorden kunnen geven. De klantenservice van de SDD
wordt daarop ingericht. De zorgaanbieders zullen eveneens hun
maatregelen treffen op dit gebied. Zorgaanbieders zullen de SDD laten
weten wie zich binnen hun organisatie bezig houdt met de (externe)
communicatie. De SDD zal verbinding zoeken met zorgkantoor, SVB,
etc.
6. Samenvatting afspraken, vervolgacties en planning
 De presentaties worden z.s.m. doorgestuurd naar de zorgaanbieders.
 De zorgaanbieders die het WMO-systeem gaan testen zullen worden
benaderd door het WMO kantoor.
 De brief die half oktober uitgaat, zal ter toetsing vooraf naar de
zorgaanbieders worden opgestuurd.
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De sessie van 6 november vervalt. Woensdag 3 december 2014 is de
volgende plenaire sessie, waarin bestuurder en manager SRoI aanwezig
zullen zijn. (Opm. SDD 13-10-2014: Deze sessie wordt verplaatst naar
11 december 2014).

7. Rondvraag
 Er wordt gevraagd of vergaderstukken in Ibabs gezet kunnen worden.
Roeland Westra zal dit nagaan.
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