Verslag
Bestuurlijke aanbesteding Inkoop Wmo 2015
2e plenaire sessie fysieke overlegtafel
Dinsdag 6 mei 2014
11.00 uur – 14.00 uur
Stadskantoor gemeente Dordrecht
Voorzitter: dhr. Tim Robbe (Extern adviseur Robbe & Partners)

1. Opening en vaststellen notulen
Tim Robbe opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij deze 2e
plenaire sessie Inkoop Wmo 2015.
Naar aanleiding van de notulen van 2 april 2014
 Er wordt aangegeven dat de formele benaming van de deelnemende
partijen nog niet is verwerkt in de basisovereenkomst. Zodra alle
formele namen gecommuniceerd zijn, wordt de deelnemerslijst
bijgewerkt.
 In het verslag staat foutief 2 x de datum 6 november genoemd als
vergaderdatum. 1 datum kan worden geschrapt. Er is geen sessie in
oktober of een andere vervangende sessie.
 Inclusief bovengenoemde aanpassingen worden de notulen vastgesteld.
2. Extra vergaderpunt ICT door Marije Klink SDD
Voor een aantal van de huidige berichten wordt voor de nieuwe Wmo een
landelijke berichtenstandaard vastgelegd. De vertaling van het huidige AWBZ
bericht naar het toekomstige WMO bericht is hieronder weergegeven. Het
uitgangspunt is dat, indien voor een bericht een landelijke standaard is
afgesproken, deze landelijke standaard wordt gebruikt.
Nr AZR
IO31

Nr Wmo

Naam bericht
Indicatiebesluit

AW33
AW34
AW35
AW36
AW39

WMO301
WMO302
WMO305
WMO306
WMO307

AW310

WMO308

AW319
AW320
AW317
AW318

WMO303
WMO304
WMO309
WMO310

WMO-Toewijzing
WMO-Toewijzing-Retour
WMO-AanvangOndersteuning
WMO-AanvangOndersteuning-Retour
WMO-BeeindigingMutatieOndersteuning
WMO-BeeindigingMutatieOndersteuning-Retour
WMO-Declaratie
WMO-Declaratie-Retour
WMO-Wachtlijst
WMO-WachtlijstRetour

Voor de I031 geldt dat hiervoor wel specificaties komen, maar invulling verder
aan gemeente is.
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Voor de WMO309 en WMO310 wordt met VGZ nog onderzocht wat de SDD
hiermee gaat doen per 1 januari 2015. Daar komen we uiteraard op terug zodra
meer bekend.
3. Doornemen aanpassingen (inclusief vervangende tekstvoorstellen) en
(mogelijk) vaststellen basisovereenkomst Wmo 2015
De aanpassingen worden zowel tekstueel als inhoudelijk punt voor punt
besproken en eventueel aangepast in de basisovereenkomst. De aangepaste
basisovereenkomst wordt in de volgende sessie ingebracht. Daarna kunnen
partijen de basisovereenkomst definitief vaststellen.

PAUZE
Anoek Huigen neemt het voorzitterschap over van Tim Robbe.
4. Bespreking algemeen deel concept Deelovereenkomst Begeleiding
Dit punt wordt deze vergadering niet besproken en verschoven naar de volgende
plenaire sessie.
5. Inbreng en bespreking procesvoorstel plan van aanpak uitwerking inhoud
deelovereenkomst begeleiding
Anoek Huigen doet een procesvoorstel voor de aanpak van vormgeving van het
inhoudelijke gedeelte van de deelovereenkomst.
Innovatie op de inhoud is onze grootste gezamenlijke uitdaging.
Het is van belang daar ook op een innovatieve manier vorm aan te geven, maar
wel zodanig dat voorstellen plenair beoordeelbaar zijn. Het doel van het
voorgestelde proces is;
a: een format ontwikkelen voor een SMART uitgewerkte 'businesscase' (of plan
van aanpak) voor de nadere inhoudelijke invulling van begeleiding;
b: zodat de inhoudelijke onderwerpen binnen het gezamenlijk ontwikkelde format
nader in te vullen zijn tot beoordeelbare businesscases voor de fysieke
overlegtafel, incl. (financiële) onderbouwing. Het gaat hierbij in eerste instantie
om een inhoudelijk voorstel op macroniveau dat uitvoerbaar is voor alle
deelnemers en realiseerbaar per 1-1-2016.
De methodiek voor deze businesscase (zoals het genoemde Prince2) is hierin
geen doel, maar een middel om te structureren. Andere methodiek of een
combinatie van methodieken is ook denkbaar.
Het format wordt door de SDD met de uitgangspunten van Wmo 2015 en het
beleidsplan gevuld en moet bruikbaar zijn voor inbreng in de fysieke overlegtafel
gedurende de gehele contractperiode van 10 jaar voor alle in te brengen ideeën
vanuit zowel de SDD als de zorgaanbieders.
De SDD wil streven naar het uitwerken van ten minste 1 businesscase voor de
vakantieperiode. Dit wil zij doen met een afvaardiging van deze groep en onder
regie van een ervaren procesbegeleider om het idee vervolgens plenair in te
brengen.
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Een aantal organisaties heeft al een uitgewerkte businesscase gereed, die in
bovenstaand format gegoten kan worden en eveneens ingebracht in de fysieke
tafel.
Anoek Huigen verzoekt iedere partij die interesse heeft in actieve deelname aan
deze werksessies dit binnen twee weken met een motivatie en inbreng van een
idee dat uitgewerkt kan worden, kenbaar te maken via
contractmanagement@drechtsteden.nl .
De SDD zal dan een werkgroep samenstellen.
De SDD zal nog een email uitdoen met een toelichting op de aan u gevraagde
reactie hierop.
6. Sluiting
Om 13.30 uur sluit Anoek Huigen de vergadering.
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