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Agendapunt 2. Opening
Peter Verburg heet iedereen van harte welkom. Bij afwezigheid van Evert Weys zal hij vandaag de rol
van voorzitter op zich nemen.
Agendapunt 3. Vaststellen agenda en verslag
Eugenie vraagt of zij als „aanwezig‟ in het verslag opgenomen mag worden.
Lenet doet verslag van de voortgang van het proces van de HH. De werkgroep heeft verschillende
bijeenkomsten georganiseerd om de verschillende stakeholders over het thema te horen. De werkgroep werkt nu 2 varianten uit; De HH als algemene voorziening en een variant op de huidige bouwsteen systematiek.
In de maand juni zullen de 1e uitwerkingen worden voorgelegd aan het bestuur van het SWVO. De
verwachting is dat in de Fysieke Overlegtafel van 1 september een meer definitief voorstel geagendeerd kan worden. 2018 wordt een overgangsjaar (nodig voor implementatie).
Het verslag van 10 maart wordt vastgesteld.
Bijlage 1b een paar praktische punten:
Het eerste punt is akkoord
Het tweede punt is ook akkoord, alleen vindt de vergadering de formulering wat ongelukkig. Door het
als volgt op te schrijven; “mensen met een WLZ indicatie met verblijf” is het voor iedereen duidelijk.
Thijs zal dit aanpassen en daarmee wordt de bijlage opgenomen als onderdeel van het verslag.
Agendapunt 4 + 5. Presentatie analyse toename gebruik maatwerkvoorziening en mogelijke
‘oplossingen’.
Presentatie Thijs Terlouw. De sheets zijn meegezonden met de stukken voor dit overleg.
Toelichting op analyse
Opmerking Angela Bras: Het langer zelfstandig wonen heeft ook geleid tot een toename van maatwerkvoorziening. Dit kan ook geduid worden als een succes op het beleid om mensen zolang mogelijk
thuis te kunnen laten wonen.
Oorzaken (1)
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t.a.v. kwaliteit van de toegang: Onbekendheid van de sociale kaart van medewerkers in de toegang.
Veel 'zorgdenkers'.
Oorzaken (2)
e
Tekst suggestie =>2 bullet: contractafspraken leiden ….tot afname de maatwerkvoorzieningen.
e
3 bullet: minder ruimte….meer indicaties voor begeleiding.
Sluit de maatwerkvoorzieningen aan? Of ontbreekt het aan 'tussen' oplossingen?
Oorzaken (3)
Relatief meer ouderen in de populatie en mensen blijven op oudere leeftijd langer zelfstandig wonen.
De calculerende burger die geen beroep wil doen op bijvoorbeeld Wlz of ZvW, omdat de Wmo in zijn
of haar situatie meer zorg biedt.
Oorzaken (4)
Toename van mensen die geen of slechts een beperkt netwerk hebben.
Ontbreken er nog punten, oorzaken of ontwikkelingen in de analyse?
Toename van het aantal indicaties lijkt logisch.
De vraag die gemeenten zich moeten stellen is „zitten er mensen ten onrechte in de maatwerkvoorzieningen?‟
Focus dan op deze doelgroep en welke passende alternatieven zijn er voor deze mensen?
Voorbeeld St. Annaland; enerzijds blijkt door het anders vormgeven van de toegang dat ondersteuningsvragen ook een andere, meer informele wijze, opgelost kunnen worden. Anderzijds zien we tegelijk een stijging van het aantal indicaties voor dagbesteding in die omgeving.
26% is jonger dan 60 jaar, belangrijke constatering. Wellicht ander vraagstuk? Mogelijk effect van
geen instroom van VG zzp 1 en 2.
Discussie
Omslag naar preventie wordt gemist in het onderzoek naar oplossingen. Budgettair zou een beweging
gemaakt moeten worden om maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Dus investeren in welzijn en preventie.
Connectie maken met welzijn en zorg moeten tot nieuwe vormen te leiden. Kijk maar eens naar de
samenstelling van de fysieke overlegtafel.
Er is nog onvoldoende bekendheid bij het Wmo loket en gebiedsteams van de hele sociale kaart. Informatie verstrekking aan derden over voorliggende veld. We hebben een formeelsysteem ontwikkeld.
Het ontbreekt aan een informeel systeem. Samenwerking met het onderwijs ontbreekt.
Voorgestelde wijzigingen
We verleggen de focus naar welzijn en preventie. Dat betekent dat andere partners (welzijn-onderwijsondernemers) hierbij betrokken moeten worden. Er wordt te weinig geïnvesteerd in preventie.
Innovatiegeld wellicht besteden aan preventie en niet meer in varianten van 'hetzelfde'.
Actie:
SWVO maakt een voorstel voor het volgend overleg hoe we dit aan kunnen pakken en met welke
rolverdeling.

Agendapunt 6. Kwaliteit
Toelichting op het implementatievoorstel door Thijs Terlouw
Doel 1 september een definitief voorstel op agenda van fysieke overlegtafel ter besluitvormig zodat het
kwaliteitskader een onderdeel wordt van de deelovereenkomst.
Er wordt een vraag gesteld over de wijze waarop aanbieders kunnen aangeven op welke manier zijn
bezig zijn met kwaliteit.
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Voorkom papieren tijger maar laat zien hoe je als aanbieder, groot of klein, bezig bent met kwaliteit.
Thijs geeft aan dat er naast een definitief implementatievoorstel op 1 september ook een voorstel voor
het kwaliteitsprogramma 2018 aan de orde zal komen. Hij belooft dat dit max 2 A4 zal zijn.
Thijs dankt alle collega‟s van gemeenten en zorgaanbieders die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van het kwaliteitskader en het implementatievoorstel.
De vergadering gaat akkoord met het conceptvoorstel en 1 september zal een definitief voorstel ter
besluitvorming worden voorgelegd.
Agendapunt 7. Presentatie SMWO en Allévo over een aantal projecten waarin deze partijen
samen optrekken.
Bijgevoegd de sheets van de presentatie over het project Kortdurende Voorliggende Voorziening Begeleiding Thuis (KVVBT)
De tweede presentatie werd gehouden door Judith Menheere van SMWO over de Beweegcoach en
Meer bewegen voor ouderen.
Agendapunt 8. Rondvraag en sluiting
Jakoba vraagt aandacht voor de tarieven. Eerder hebben we al eens stil gestaan bij de loonsverhoging binnen de thuiszorg a.g.v. de nieuwe CAO en bij het convenant waarin gestreefd wordt naar eerlijke betaling van medewerkers in de zorg. Naar aanleiding van het gesprek hierover komen we tot de
volgende afspraak. De zorgaanbieders nemen het initiatief om te analyseren wat de budgetten in de
praktijk betekenen voor de bedrijfsvoering van verschillende organisaties binnen de Maatwerkvoorziening en eventuele voorstellen om daar op een andere manier invulling aan te geven. Vervolgens benaderen zij de gemeente om hier het gesprek over te voeren. Jakoba Kleinepier van Iriz Zorg en Welzijn neemt het initiatief.

Planning volgende Fysieke Overlegtafels (FO’s):



4e FO seizoen 4 Vr: 1 september van 9.00 tot 11.30 uur (SZZ)
5e FO seizoen 4 Vr: 17 november van 9.00 tot 11.30 uur
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