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Agendapunt 2. Opening door Evert Weys
Agendapunt 3. Vaststellen agenda en verslag.
Verslag van de Fysieke overlegtafel van 22 juni 2018 wordt vastgesteld.
T.a.v. de agenda;





Op de fysieke Overlegtafel van 25 januari 2019 zal het onderwerp cliëntondersteuning worden geagendeerd. Thijs Terlouw en Marja Noordhoek bereiden dit voor.
Eugenie zal een memo verspreiden over de ontwikkelingen m.b.t. de CAK eigen bijdrage
Aan het einde van de vergadering voegen we op initiatief van Jakoba Kleinepier het punt toe
‘werkgroep HH’ i.v.m. de plotselinge beëindiging van deze werkgroep.

Agendapunt 4. Pitch stand van zaken per werkgroep
De werkgroepen presenteren 1 voor 1 de voorstellen voor de nieuwe bouwstenen
In bijlage 2 het voorstel ‘beschrijving nieuwe bouwstenen ‘individuele begeleiding’, versie 9 november.
Op de website www.swvo.nl/voor_aanbieders treft u een pdf met de 1e reacties vanuit de Fysieke
Overlegtafel op het voorstel. Vraag 1 was, waar wordt u blij van? en vraag 2 Waar zit uw zorg?
Vervolgens bespreken we de reacties en ontstaat er een discussie. De discussie richt zich vooral op
de beschrijvingen van de bouwstenen zelf. De zorgaanbieders die betrokken zijn geweest bij het opstellen van het eerste voorstel voor beschrijving van de bouwstenen voor ‘individuele begeleiding’ herkennen het product dat zij in mei dit jaar hebben opgeleverd niet meer terug in het stuk dat er nu ligt.
De huidige werkgroep heeft gekozen voor nieuwe beschrijvingen.
De vergadering ervaart deze gang van zaken als erg vervelend, maar vindt het wel belangrijk dat er op
korte termijn een, door beide werkgroepen, gedragen voorstel ligt. De gemeente neemt het initiatief
om met (een vertegenwoordiging vanuit) beide werkgroepen tot een voorstel te komen waar we als
Fysieke Overlegtafel verder mee kunnen. Zodra dit voorstel klaar is zal het gedeeld worden met de
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deelnemers aan de Deelovereenkomst, zodat iedereen de mogelijkheid heeft te reageren op deze
bouwstenen en de bijbehorende beschrijvingen.
De heer Thijs Terlouw geeft vervolgens nog een korte toelichting op de ‘voorzet’ voor tarieven bij de
drie bouwstenen. dit is indicatief om gevoel te krijgen bij het onderscheiden vermogen ervan. De komende weken wordt een traject uitgezet om aanbieders inzicht te laten geven in hun kostprijzen teneinde tot definitieve tarieven voor de nieuwe bouwstenen te komen.
In bijlage 3 het plan van aanpak voor de implementatie van de nieuwe bouwstenen. We starten zogezegd met de bouwstenen ‘individuele begeleiding’. de bouwstenen HH en HZ worden gehandhaafd.
Wel zal ook een bouwsteen HZib worden toegevoegd dat nu nog een pilot is. We starten in zorgperiode 5 van 2019. om dat te kunnen realiseren zal er eind januari 2019 besluitvorming plaats vinden.
Er zijn vanuit de FO geen vragen over het implementatieplan.
Wg Mindering administratieve lasten
Veel zaken doen we dubbel. Bijvoorbeeld bij de toegang wordt informatie opgevraagd, vervolgens dienen zorgaanbieders dit feitelijk opnieuw. In de basis komt het op hetzelfde neer. Dat moet eenvoudiger kunnen.
De druk/uitdaging ligt vooral bij ‘begeleiding thuis’
Bijvoorbeeld op- en afschalen. Hoe wordt dit nu gefaciliteerd? We moeten een goede afweging maken
tussen kosten en opbrengsten (Waarom doen we iets en wat kost dat vs wat levert dat op).
De werkgroep maakt een tweede ronde om na inventarisatie tot oplossingen te komen die leiden tot
vermindering van de administratieve last.
Agendapunt 5. lopende zaken
Thijs Terlouw geeft een toelichting op
SROI, kwaliteit en innovatie





Na het onderzoek naar de kwaliteit van de HH en HZ dat in oktober 2018 is opgeleverd, zal
SWVO samen met de gemeenten op Walcheren een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit
van de ‘individuele begeleiding’. zorgaanbieders worden betrokken bij de voorbereiding op
dit onderzoek.
Thijs Terlouw wijst zorgaanbieders op de start van de Health Innovation School in Zuidwest
Nederland waar geïnteresseerden zich voor aan kunnen melden en de mogelijkheid om deel
te nemen aan de ‘open leer carrousel’ in Zeeland voor innovatie projecten/pilots.

Jakoba Kleinepier: Werkgroep HH is onlangs opgeheven. Is dat verstandig? Er zijn veel punten die
onze aandacht vergen, waardoor overleg misschien verstandig is. Bijv. Arbeidsmarktproblematiek, uitspraak CRvB, etc. antwoord van de vergadering is ‘nee’. Laten we toch verder gaan met de werkgroep, maar dan op basis van inhoudelijke punten die onze aandacht vragen. Peter Verburg zal het
initiatief nemen om voor de onderwerpen ‘arbeidsmarktproblematiek’ en ‘uitspraak CRvB’ bij elkaar te
komen.
Agendapunt 9. Sluiting
Volgende FO:

1e FO in 2019 vrijdag 25 januari van 9.00 uur tot 11.30 uur, we zijn te gast bij Iriz
Thuiszorg Dusseldorpstraat 26 4461 LV Goes
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