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vergadering  Van 13 december 2016, om 12:00 uur,  
locatie: Huis van de Stad,  

 
 

 
 

  
 

  

aanwezig  Tjalling Vonk (Leger des Heils) 
Johan Koeman (leger des Heils) 
Pieter Beens (Eleos) 
 Mathijs de Jong (Eleos) 
Margo Hondebrink (Kwintes) 
 

 

  Corine Dijkstra (Wethouder Gouda) 
Lida  Doornbusch (NSDMH) 
Judith Willemen (Gemeente Gouda) 
 
 
 

 

afwezig  Irma Lodewijks (Sozorg) 
Mary van Termeij (kwintes) 
Janny van Zijtveld (Eleos) 

 

    

notulist  Danielle Jungbacker   

     

 
 
 

1. Opening 
Mevrouw Doornbusch opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.Ze heet in het speciaal 
wethouder Corine Dijkstra welkom (agendaput 2, ondertekening). De wethouder zal samen met de 
zorgaanbieders Eleos, Kwintes en Leger des Heils de contracten Deelovereenkomst Beschermd 
Wonen ondertekenen. 
 
Er zijn verder geen mededelingen 
 

2. Ondertekening DO BW 2017 
 De wethouder ondertekent samen met de 3 grootste aanbieders Beschermd Wonen, Eleos, Kwintes 
 en Leger des Heils de contracten Bijlage 1a Volumeplafond 2017 Deelovereenkomst Beschermd 
 Wonen en Bijlage 8 2017 wijzigen deelovereenkomst voor het leveren van Beschermd Wonen met 
 ingang van 1 januari 2017. 
 
 De wethouder geeft aan dat ze in overleg is met woningcooperaties met betrekking tot uitstroom 
 Beschermd Wonen cliënten. De woningcorporaties hebben aangegeven graag samen met 
 zorgaanbieders aan de slag te willen om ook het aspect woonomgeving ofwel het ‘positief 
 absorptievermogen’ van een wijk - goed op te pakken. De woningcorporaties denken aan een 
 gezamenlijke bijeenkomst in februari 2017. Kwintes geeft aan al in gesprek te zijn met 



 

 pagina 2 

 
 

 woningcooperaties over het concept ‘wonen light’ aan de Heemskerkstraat. De huidige 55plus 
 bewoners kijken met argusogen naar deze ontwikkeling. Hoe kunnen we het voor hen ook 
 aantrekkelijk maken? Waar hebben zij behoefte aan? 
 De wethouder noemt als bijzondere momenten in 2016 de samenwerking met de zorgaanbieders 
 Beschermd Wonen en de goede sfeer tijdens de Fysieke Overlegtafels. De goede samenwerking 
 levert goede en snelle resultaten op. De wethouder geeft aan in 2017 werkbezoeken af te willen 
 leggen bij de zorgaanbieders. De aanbieders aan tafel zijn positief over de aanloop naar 
 contractering voor 2017 en de constructieve sfeer waarin dit heeft plaatsgevonden. Het Leger des 
 Heils benadrukt dat het bijzonder is dat drie grote partijen zo intensief met elkaar samenwerken. 
 Geen ingewikkelde discussies maar gewoon doen, zoals ook met de plaatsingscommissie. Eleos 
 geeft aan erg te spreken zijn over de sfeer van ‘we doen het met elkaar’ aan tafel. Kwintes is blij met 
 de openheid en eerlijkheid aan tafel en dat levert aldus Eleos ook resultaat op, zoals bij Gewoon 
 Thuis.  
 

3. Verslag Fysieke Overlegtafel dd 28 november 2016. 
Er zijn geen opmerkingen. Gemeente licht toe dat er vergevorderde afspraken zijn met VGZ over het 
gezamenlijk optrekken t.a.v. de EPA doelgroep. In het voorjaar zal hiervoor ook een sessie met o.m. 
VGZ en GGZ Rivierduinen worden georganiseerd.  
 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 
 

4. Stappenplan en beoordelingskader transformatie 2017 
Het beoordelingskader wordt per punt doorgenomen. 
Spelregels 2017; aanbieders geven aan 5 thema’s-5% en de 3% van intramurale productie voor 
innovatie verwarrend te vinden. De gemeente legt uit dat het innovatiebudget (gedeeltelijk) ook ten 
dienste staat van de beoogde transformatie en de doelen die we daarvoor voor 2017 geformuleerd 
hebben. Met het innovatiefonds kan de beoogde transformatie ondersteund en versneld worden. 
Samenwerking wordt in het beoordelingskader voor 2017 beloond. Gezamenlijk optrekken betekent 
niet gelijk optrekken; aanbieders kunnen afspraken maken over wie voor welk thema in de lead zal 
zijn. Het resultaat per thema wordt beoordeeld.  
 
Resultaat per thema; 
*1. Gewoon thuis uitrollen in de regio;  
-1a De uitvoering van Gewoon Thuis is uitgebreid met cliënten uit alle gemeenten in de regio wordt: 
….met cliënten uit gemeenten in de regio. 
*2. Afschalen van professionele zorg; toevoegen;   

 De uitvoerende leveranciers ontwikkelen een gezamenlijke methodiek op basis van (landelijke) ‘best 
 practices’.  

 - In elk begeleidingsgesprek in het kader van Gewoon Thuis worden met de cliënt alternatieve 
 begeleidingsvormen besproken, zoals de inzet van een ervaringscoach, een maatje of een 
 vrijwilliger. T.o.v. 2016 hebben Gewoon Thuis cliënten hierdoor gemiddeld minder professionele 
 begeleiding nodig.  

 - De uitvoerende leveranciers organiseren in gezamenlijkheid trainingen aan begeleiders op het 
 gebied van de inzet van netwerk (bijvoorbeeld training sociale netwerkstructuren).  

 - Er zijn duidelijke werkafspraken met sociaal teams en gemeenten over het flexibel op- en afschalen 
 van zorg.  

*3. Begeleiding via digitale hulpmiddelen opzetten; aanbieders geven aan dat ze in verschillende 
tempo’s hiermee aan de slag willen gaan.  

 * 4.Bevorderen activiteiten in de buurt t.b.v. prettige woonomgeving in samenwerking met  
 woningcorporaties: in samenwerking met de wethouder en woningcooperaties, drempel in de buurt 
 verlagen door bijv. een “belastingspreekuur”.  
 *5. Innovatie t.b.v. kwaliteit van zorg met verblijf. geen opmerkingen.  
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 Heb beoordelingskader transformatie beschermd wonen 2017 wordt aangepast. De aanbieders 
 reageren uiterlijk voor 10 januari 2017 op het aangepaste kader.  
 
 

5. Data Fysieke Overlegtafels Beschermd Wonen 2017 
 
Dinsdag 7 maart; 12.00-13.30 uur 
Dinsdag 11 april; 13.00-14.30 uur 
Dinsdag 6 juni;     13.00-14.30 uur 
Dinsdag 5 september; 12.00-13.30 uur met lunch 
Dinsdag 12 december; 13.00-14.30 uur 
 

 
6. Stand van zaken inkoop 2018 

Het plan van aanpak inkoop 2018 is door de regio op inhoud goedgekeurd. 
De zorgaanbieders worden in december 2016 geïnformeerd over de werksessies die in februari 
2017 zullen wordengehouden.  Belangrijke thema’s voor de inkoop van 2018 zijn:  langer/ sneller 
thuis wonen, uniformering  tarieven, harmonisatie BW/jeugd/begeleiding, 18-/18+ en 
vereenvoudigen van de administratie. 
 

7. Rondvraag 
Innovatieplan JOD(Jongeren Onder een Dak): Leger des Heils geeft aan, dat de begroting voor 2017 
wordt opgemaakt. Het beschikbare budget uit het innovatiefonds is aldus het Leger des Heils niet 
toereikend. . Gemeente geeft aan dat het proces rondom het toekennen van het innovatiefonds in 
2016 geen schoonheidsprijs verdient. Aan beide zijden zijn er fouten gemaakt. Er wordt afgesproken 
om in gesprek te gaan om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. De gemeente geeft 
de leveranciers nog mee dat het voorstel in haar huidige vorm nog echt te weinig innovatief is. Per 1 
januari 2020 worden de middelen voor opvang en beschermd wonen objectief herverdeeld. Gezien 
eerdere ervaringen met objectieve herverdelingen van centrumgemeente middelen moeten we 
rekening houden met het scenario dat er flink budget ingeleverd zal moeten worden. Dat betekent 
dat we niet voort kunnen gaan op dezelfde weg. Transformatie is broodnodig.  
 
  
 

8. Sluiting 
Mevrouw Doornbusch sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
 
Actie Gemeente 

2 Bijeenkomst beleggen met woningcooperaties met wethouder. 

4 Beoordelingskader wordt aangepast en naar za gestuurd 

6 Informeren en uitnodigen zorgaanbieders voor werksessie inkoop 2018 

Actie aanbieder 

2/vsl 
28 
nov 
2016 

Samenwerking GGZ; aanleveren anonieme casussen tbv bestuurlijk overleg met GGZ; er 
zijn geen casussen aangeleverd. Deze problematiek met elkaar aanpakken in 2017. De 
stuurgroep gewoon thuis zal maandag 19 december 2017 hierop inzoomen en vooruitblik 
geven. 

4 Aanbieders reageren voor 10 januari 2017 op aangepast beoordelingskader 2017 
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