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1.   Opening 

Mevrouw Doornbusch opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Trudy van 
der Boom heeft op 20 september 2016 afscheid genomen. Zij zou worden vervangen door 
Leontien Overbeeke. Mevrouw Overbeeke (Lelie zorggroep) heeft aangegeven dat Lelie 
Zorggroep niet meer deel zal nemen aan de Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen, daar 
Lelie zorggroep geen cliënten beschermd wonen heeft. Lelie Zorggroep gaat wel mee 
draaien in de projectgroep Gewoon Thuis. De voorzitter vraagt of de andere deelnemers 
behoefte hebben aan een andere kleine partij als deelnemer. Besloten wordt de huidige 
samenstelling aan te houden en eventueel worden kleinere partijen apart uitgenodigd, 
indien input van kleinere organisaties op specifieke thema’s gewenst is. 

 
 
  

2.  d Verslag Fysieke Overlegtafel 20 september 2016 
Punt 3, inkoopkader 2017 en inkoopdocument 2017 inclusief planning, laatste alinea; 
ondersteuning ZOG MH bij uitvraag cliëntervaringen; de tijdsplanning hier voor is als volgt: 
de uitvraag wordt bij de drie grootste partijen (Leger des Heils, Eleos en Kwintes) uitgezet. 
Medio januari 2017 moeten de beoordelingen gereed zijn. Het betreft ca 20 cliënten. 
 
Naar aanleiding van punt 8, Rondvraag, samenwerking GGZ; De samenwerking met de 
GGZ gaat niet goed. Er zijn veel samenwerkingsvraagstukken en er is geen beweging naar 
innovatie. De gemeente zal dit onderwerp in het bestuurlijk overleg met de GGZ  



(aanstaande maandag) meenemen. Leger des Heils, Eleos en Kwintes leveren voor 7 
december 2016 anonieme casussen aan bij de gemeente. Er volgen eerst per leverancier 
gesprekken met GGZ Rivierduinen ter bespreking van spelende casussen. Eleos heeft 
volgende week een gesprek met GGZ.  Het Leger des Heils neemt (zoals eerder 
afgesproken) initiatief voor een gezamenlijke bijeenkomst over de toekomstige 
samenwerking, ook in relatie tot Gewoon Thuis.  
 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 

  
3.   Inkoopkader 2017 en inkoopdocument 2017 inclusief planning 

 
De inhoud van deze documenten is hetzelfde als besproken in het overleg van 20 
september 2016. Het inkoopkader 2017 en het inkoopdocument 2017 worden vastgesteld. 
 

4.   
 

Wijzigingen op de Deelovereenkomst 
Voorgenomen inhoudelijke wijzigingen in de deelovereenkomst en deels wijzigingen in de 
bijlage bij de deelovereenkomst worden besproken.  
De bijlagen met de wijzigingen op de Deelovereenkomst  worden tijdens de Fysieke 
overlegtafel van 13 december 2016 ondertekend door deze partijen en de wethouder van 
Gouda. Ook de andere partijen krijgen de bijlagen met het verzoek deze ondertekend 
retour te zenden. 
De bijlagen betreffen het nieuwe volumeplafond, wijzigingen op de deelovereenkomst, het 
kwalliteitskader VNG Beschermd Wonen en de maatschappelijke opvang en de Producten 
en tarieven 2017. 
 
De wijzigen op de Deelovereenkomst worden vastgesteld. 
 
 

5.   Voorstel criteria en format innovatiefonds 2017 

Aan het document Criteria Innovatiefonds Beschermd Wonen wordt het punt Herstel en 
Participatie toegevoegd.  Deze staat al wel in het format benoemd. 
Het thema JOD (Jongeren Onder een Dak) wordt niet als thema benoemd.  

6.   Beoordelingskader innovatie 
Het gezamenlijke stappenplan mbt de transitie Gewoon Thuis wordt besproken. 
De 3 grootste partijen hebben dit plan gezamenlijk geschreven, per activiteit is een 
stappenplan voor 2017 uitgewerkt, met ieder een eigen paragraaf en invulling. 
Er zijn vijf activiteiten als prioriteiten benoemd; Gewoon Thuis uitrollen in de regio, 
afschalen professionele zorg, begeleiding via digitale middelen, bevorderen activiteiten in 
de buurt en innovatie tbv kwaliteit zorg met verblijf. 
Hiervoor is 5% op de tarieven ingehouden, die terug te verdienen zijn als het stappenplan 
wordt gerealiseerd. Het inhoudelijk inzoomen op hoe de beweging naar Gewoon Thuis 
wordt gemaakt is een belangrijk onderdeel van de transitie.  
Gemeente Gouda geeft aan dat het concept stappenplan nog een nadere 
concretiseringsslag nodig heeft, Gemeente Gouda doet hiervoor een voorstel. Dit voorstel 
zal worden besproken tijdens de Fysieke Overlegtafel van 13 december 2016.  
Beoordelingskader 2016: voor 10 januari 2017 dienen de leveranciers de 
verantwoordingen t.a.v. de KPI’s in te leveren. De Gemeente en NSDMH hebben 17 
januari 2017 de beoordeling gereed en dan wordt deze verstuurd aan de leveranciers. Aan 



de leveranciers wordt het initiatief gelaten voor een eventueel gesprek hieromtrent.  
 

7.   Rondvraag 

Leger des Heils geeft aan dat in Trouw van afgelopen zaterdag een artikel stond genaamd: 
Geke’s Helletocht. Het betreft de zoektocht van een cliënt naar een passende woonvorm 
onder meer in de gemeente Gouda.  Gemeente kent dit artikel nog niet en zal dit 
opzoeken. 

 
 

  

Actie Gemeente 

  

6 Stappenplan 2017; Judith Willemen stuurt overzicht inventarisatie ondersteuning 
samenwerkingspartners naar leden FO BW toe. Judith Willemen doet een voorstel voor nadere 
concretisering van het stappenplan 2017.  

Actie aanbieder 

2 Samenwerking GGZ; aanleveren anonieme casussen tbv bestuurlijk overleg met GGZ 

  

  

  

 


