Fysieke overlegtafel
netwerk sociaal domein WMO
Gors, Stationspark 24 Goes
19 september 2014 09.15 -12.30 uur
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Verslag 7 Fysieke Overlegtafel
Aanwezig:
Zorgaanbieders: Allévo; Pank van Wisselingh, Eleos; Plonie Westraete, Leliezorggroep; Willemienke
Bliek, Ter Weel; André Lokerse, SVRZ; Angela Bras, SMWO; Marja Noordhoek; Iris Thuiszorg; Jakoba Kleinepier, Gors; Peter van den Berg, Patrick SZZ; Maurice van Valkenburg, Stichting Zorgzuster,
Marisa de Goey, Leger des Heils; Edwin Geerse
Werkgroep O & I: gemeente Goes; John Duinkerke, Pieter Paardekooper, SWVO; Peter Verburg en
Thijs Terlouw
================================================================
Agendapunten 1 t/m 4
Dagvoorzitter Pieter Paardekooper opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen:
Actiz heeft een ledenraadpleging gehouden over de wijze waarop de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders verloopt. Dit leverde een positief beeld op van de Oosterschelderegio.
30 september komt de staatssecretaris op bezoek in de regio Zeeland.
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Over het verslag van 22 augustus 2014 (de 6 fysieke overlegtafel) worden de volgende opmerkingen
gemaakt:
 Angela Bras: Een aantal acties die in dit verslag benoemd staan (WG formeel/informeel en
WG overgangsrecht) komen niet terug op de agenda. We spreken af deze punten terug te laten komen bij agendapunt 8 van de vergadering.
 John Duinkerke; De WG overgangsrecht (incl. “communicatie”) komt pas na 19 september, op
26 september a.s., weer bij elkaar, i.v.m. besluitvorming over de maatwerkvoorziening.
Het verslag van 22 augustus wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 5: toelichting budget (tarieven x inzet uren) per cliënt per zorgperiode:
Peter Verburg geeft een toelichting op het voorstel zoals dit er nu ligt. Ter voorbereiding zijn 4 stukken
meegezonden. Een overzicht met de nieuwe (verdeling van) budgetten per bouwsteen per cliënt per
zorgperiode, een tabel met de berekening, de deelovereenkomst versie 6.0 en een overzicht van alle
gestelde vragen en opmerkingen over versie 5.0 van de deelovereenkomst. Begin september is een
voorstel voor budgetten per bouwsteen naar de deelnemers aan de fysieke overlegtafel gezonden met
de vraag voor een reactie. Hier heeft een aantal zorgaanbieders op gereageerd. Dit is aanleiding geweest voor de gemeente om de indeling van twee bouwstenen te wijzigen. Dit heeft geleid tot het
voorstel zoals dit nu aan de orde wordt gesteld op de fysieke overlegtafel.
Er zijn deelnemers die willen reageren. Pank van Wisselingh benoemt casuïstiek die niet altijd door
één en dezelfde bouwsteen gevangen kan worden. Hoe gaat de gemeente daar mee om? Wordt er
rigide vastgehouden aan de huidige indeling in de AWBZ. De gemeente geeft aan dat dit niet het geval is. Er zal een werkwijze gevonden worden om de juiste bouwstenen aan een cliënt te koppelen.
We monitoren en evalueren om te beoordelen of we dat goed doen en wat de consequenties zijn voor
de verschillende zorgaanbieders. Jacoba Kleinepier benoemt de gemiddelde inzet per bouwsteen. Dat
komt niet altijd overeen met de praktijk. Graag aandacht daarvoor bij de monitoring. De gemeente is
het hier helemaal mee eens. Wat we bedenken zal in de praktijk nooit helemaal passen. We moeten
vanaf de start data verzamelen, monitoren en analyseren wat de uitwerking van onze keuzes zijn.
Deze informatie komt terug aan de fysieke overlegtafel.
André Lokerse benoemt nog een paar praktische zaken met codes die straks wegvallen.
Jacoba Kleinepier heeft nog een gerucht gehoord dat 5% van de persoonlijke verzorging rondom de
palliatieve zorg ook naar de gemeenten toekomt. Dit zou in de meicirculaire hebben gestaan. Niemand
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anders heeft dit meegekregen. Er wordt dan ook ernstig aan getwijfeld. De gemeente zal dit onderzoeken.
De vergadering gaat akkoord met de indeling van de bouwstenen en de budgetten per bouwsteen, per
cliënt, per zorgperiode.
Agendapunt 6: Pauze
Agendapunt 7: Deelovereenkomst maatwerkvoorziening Begeleiding Oosterschelderegio
Peter Verburg en Thijs Terlouw geven een toelichting bij aanvullingen/wijzigingen met geel gemarkeerd in versie 6.0
Bij artikel 4 wordt door Angela Bras en Pank van Wisselingh het verzoek gedaan expliciet te vermelden dat de situatie in 2015 op zichzelf staat. De wijze waarop het vervoer nu wordt bekostigd is een
overgangsjaar en ook het kortdurend verblijf kent nog geen „meer definitieve‟ wijze van bekostiging.
Deze onderdelen staan op de ontwikkelagenda. De gemeente zal het overgangsjaar voor vervoer en
voor het kortdurend verblijf benoemen. Voor het overige zal verwezen worden naar de Basisovereenkomst waar e.e.a. is opgenomen over aanpassingen in de deelovereenkomst wanneer daar aanleiding
toe is.
Angela Bras en Pank van Wisselingh zorgen namens de dienstverleners voor de juiste bijlage „protocol stopzetting zorg‟.
Op bladzijde 7 onder 3B wordt „de beperking‟ aangepast door „deze begeleiding‟.
De alinea op bladzijde 8 over onderdelen die niet tot deze deelovereenkomst behoren wordt verwijderd.
De zin op bladzijde 9 over het publiceren van openbare rapporten van de IGZ wordt verwijderd.
Op bladzijde 11 worden de termen dienstverleners en gemeente gewisseld.
Met deze wijzigingen/aanvullingen wordt versie 6.0 van de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening
begeleiding Oosterschelderegio geaccepteerd.
De deelnemers aan de fysieke overlegtafel feliciteren elkaar met dit resultaat. Vooral de constructieve
samenwerking, de forse stappen die zijn gezet en het onderlinge vertrouwen wordt door alle partijen
zeer gewaardeerd.
De gemeente zal de definitieve stukken naar de ondertekenaars van de basisovereenkomst verzenden. De overige aanbieders kunnen via de website kennisnemen van de deelovereenkomst en de
afgesproken tarieven. Wanneer het bestuur van het SWVO op 8 oktober instemt met de voorstellen
kan de deelovereenkomst naar de ondertekenaars van de basisovereenkomst met het verzoek tot
ondertekening. Op 8 oktober wil de gemeente gezamenlijk met de dienstverleners een persmoment
creëren.
Agendapunt 8: vervolg
Nu er overeenstemming is over de deelovereenkomst kan de fysieke overlegtafel zich richten op de
implementatie van het contract en de uitvoering. De punten zoals opgesomd bij agendapunt 8 worden
verdeeld over 4 subwerkgroepen.
WG Vervoer (gemeente, Gors, Ter Weel); vervoer
WG Overgangsrecht (gemeente, Eleos, Gors, Ter Weel, Zorgzuster); communicatie, aanpassen huidige zorgcontracten tussen dienstverlener en cliënt
WG Maatwerkvoorziening (gemeente, Iriz, SVRZ, Allévo, Gors, Eleos); inrichting werkprocessen, ICT,
Controleprotocol, monitoring/verantwoording
WG Formeel/informeel en toegang (gemeente, SZZ, Leliezorg, SMWO, Emergis); inloopvoorziening,
logeren1, rol zorgaanbieders binnen toegang, cliëntondersteuning, gegevensdelen/privacy
We spreken af dat iedere subwerkgroep een opdracht formuleert met een planning en het verwachte
resultaat. De gemeente voegt dit samen tot één plan, zodat we duidelijk hebben en kunnen delen met
andere dienstverleners wat we met elkaar tot 1 januari 2015 voorbereiden.
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Voor het onderwerp logeren schuiven SVRZ en het Gors aan
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Agendapunt 9. afsluiting/lunch
Volgende overleg is:
 8e FO Vr: 31-10-14 van 9-12.30 uur aansluitend lunch
Let op locatie is gewijzigd. Bijeenkomst vindt plaats bij het Gors, adres Stationspark 24 in Goes
De gemeente zal een aantal nieuwe data plannen voor de fysieke overlegtafel
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