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Projectleider Gewoon Thuis
De projectleider Gewoon Thuis is net gestart. De looptijd van 1 jaar eindigt dus in mei 2018.
Afspraak: de kosten 2017 en 2018 worden door de leveranciers opgesplitst tbv de
accountantscontrole. De kosten voor 2017 worden gefactureerd uiterlijk januari 2018. De kosten voor
2018 worden uiterlijk gefactureerd juni 2018.
Projectleider Zorg op Afstand
Gemeente is akkoord met het inzetten van een projectleider Zorg op afstand. Er heeft inmiddels een
inventarisatie plaatsgevonden wat elke leverancier kan en welke ICT nodig is. De projectleider moet
de opdracht krijgen te inventariseren wat de volgende stappen zijn en welke kosten daarmee gemoeid
zijn voor de eigen organisaties en welke kosten uit het innovatiefonds bekostigd zouden moeten
worden. De gemeente wil dit eerst inzichtelijk hebben voordat er een akkoord gegeven kan worden
op aanvullende uitgaven (d.w.z. aanvullend t.o.v. kosten projectleider en overige kosten waarvoor nu
al een inschatting gemaakt kan worden) in het kader van Zorg op afstand en verwacht dus tzt een
plan van aanpak cq aanvulling op de huidige aanvraag inclusief kostenoverzicht voor goedkeuring
voorgelegd te krijgen.
Reservering proeftuin
Gemeente vraagt wat zij zich voor moet stellen bij proeftuinen (maximaal € 10.000,- per proeftuin).
Kwintes geeft aan te denken aan het project aan de Agnietenstraat. Een gemeenschappelijke ruimte
waar door meerdere partijen gebruik van wordt gemaakt. De kosten zitten in het organiseren van een
(buurt-)feestje, informatieavonden, het betrekken van de buurt, het inrichten van de
gemeenschappelijke ruimte, etc. Ook kan gedacht worden aan het geven van een deel van het
budget aan de cliënten die er op hun beurt activiteiten voor de buurt van kunnen organiseren.
Voorgesteld wordt om € 10.000,- te reserveren voor 2017 voor 2 proeftuinen. Als het niet lukt om
beide proeftuinen te organiseren in 2017, dan kan het ook voor 2018 gereserveerd worden. De
uitgaven moeten in ieder geval plaatsvinden tussen 1 mei 2017 en 1 mei 2018. Voor de uitvoering van
de proeftuinen zullen de sociaal teams ook worden benaderd.
Gedragsdeskundige
Leveranciers geven aan behoefte te hebben aan een gedragsdeskundige die (tijdelijk) mee kan kijken
en adviseren bij complexe casuïstiek. De gedragsdeskundige zal voor alle drie de organisaties
intervisie over locaties heen, individuele werkbegeleiding en teambegeleiding verzorgen. Leveranciers
geven aan om bij positieve ervaringen, de inzet van een gedragsdeskundige uit eigen middelen
(beperkt in uren) voort te zetten na afloop van bekostiging vanuit het innovatiefonds. Leveranciers
nemen in aangescherpte voorstel mee hoe de ingewonnen expertise in de organisaties geborgd zal
worden.
Sociaal Netwerk Strategie
Gemeente geeft aan dat opleidingen niet vanuit het innovatiefonds kunnen worden gefinancierd. Dat
staat ook in de toelichting op de werkwijze t.b.v. het innovatiefonds. Dit vanuit het idee dat
organisaties daar eigen opleidingsbudgetten voor hebben.
Opleidingen bij leveranciers zijn redelijk standaard en landelijk bepaald geven de leveranciers als
repliek (m.u.v. Eleos die ook over lokale ruimte voor maatwerk beschikken). Herstelgerichte zorg is
wel onderdeel van het opleidingsprogramma.
Gemeente vraagt aan leveranciers of ze dit voorstel kunnen herzien vanuit het perspectief van
participatie (zinvolle dagbesteding en werk), regionale uitbouw van Gewoon Thuis naar overige

gemeenten in de regio en de inzet van ervaringsdeskundigen (of ervaringsmaatjes). Leveranciers
komen hier in hun aangescherpte aanvraag t.b.v. innovatiefonds op terug.
Organisatiekosten terugval BW
Het betreft hier het kunnen bieden van flexibele hulp aan cliënten die buiten BW gaan/ blijven wonen
en moeten kunnen terugvallen op 24/7 zorg. Leveranciers geven aan 24/7 oproepbaarheid wel te
kunnen organiseren, maar dit wordt ingevuld door medewerkers die hun werkplek op de woonvorm
niet kunnen verlaten (i.v.m. noodzaak 24uurs toezicht aldaar). De auto van het Leger des Heils die nu
in de regio Rotterdam/ Gouda rijdt, is alleen t.b.v. veiligheid. Feitelijke zorg kan niet worden geleverd.
In de regio biedt Vierstroom dit wel aan. Gemiva heeft ook afspraken met hen voor een aantal
begeleid wonen locaties. Huidige tarief zou met € 8,- per cliënt per dag wel fors zijn; mogelijk zijn daar
andere afspraken over te maken.
De verpleegkundigen van Vierstroom kunnen worden opgeleid t.b.v. doelgroep psychiatrie door de
leveranciers. Er kan een proef gestart worden met een groep cliënten die nabijheid nodig heeft en ook
gezien moet worden. De indruk is dat het om een beperkte groep gaat (die in de nacht ook echt
gezien moet worden). De leveranciers schatten deze doelgroep in op max. 20 cliënten per jaar.
Er zijn nu alleen nog verkennende gesprekken gevoerd met Vierstroom.
Gemeente benadrukt dat het starten van een proeftuin geen verwachtingen moet wekken t.a.v.
voortgezette bekostiging. In de huidige context blijven ook al veel cliënten thuis wonen/ gaan veel
cliënten vanuit BW weer thuis wonen zonder dat dit nu (apart) geregeld is. Daarnaast komen we al
snel op het terrein van Wlz/ ZVW. In de pilot moet daar nadrukkelijk aandacht voor zijn.
Voorgesteld wordt een pilot te starten, wat zijn de kosten nu en wat levert de werkwijze/
samenwerking op? De gemeente wil hier graag een begroting voor ontvangen, inclusief
onderbouwing.

Samenvatting van de acties:
Algemeen: huidige aanvraag wordt aangescherpt n.a.v. het overleg. In aangescherpte aanvraag graag
aandacht voor:
1. Projectleider Gewoon Thuis: de kosten 2017 en 2018 worden door de leveranciers opgesplitst
tbv de accountantscontrole.
2. Zorg op afstand: De gemeente ontvangt graag een plan van aanpak cq aanvulling op de
huidige aanvraag inclusief kostenoverzicht voor goedkeuring voorgelegd. Graag hierin
onderscheid tussen kosten die sowieso gemaakt gaan worden (in 2017) + reservering t.b.v.
aanvullende aanvraag voor vervolg.
3. Reservering proeftuin: welke 1-2 proeftuinen zijn al in beeld (Agnietenstraat, Heemskerkstraat,
project buiten Gouda?) + onderbouwing kosten.
4. Gedragsdeskundige: welke kosten vallen neer op resp. 2017 en 2018?
5. Sociaal Netwerk Strategie: De leveranciers denken na over een alternatief/ alternatieve
invulling en komen hier in de aangescherpte aanvraag op terug.
6. Organisatiekosten terugval BW: De gemeente wil graag een begroting ontvangen met
betrekking tot de huidige kosten en de kosten van een nieuwe samenwerking/ werkwijze igv
24uurs ambulante zorg, inclusief onderbouwing.

