
 
 

    
 

1e Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen  verslag  
besluitenlijst 

   
 

vergadering  van 13 maart 2018, om 10:00 uur, locatie: Huis van de stad, 2.41 

   

aanwezig  Jan Scherrenburg (Eleos) 
Margo Hondebrink (kwintes) 
Johan Koeman (Leger des Heils) 

Christiaan Schuurman (Sozorg) 

 
 

Marisa van Marwijk (RDS) 
Judith Willemen-Van der Voort (Gemeente Gouda) 

    

afwezig  Irma Lodewijks (Sozorg) 

   
notulist  D. Jungbäcker (RDS) 

 
 

1. Opening 
Mevrouw van Marwijk opent de vergadering en heet allen welkom. Dhr. Koeman (directeur Leger des 
Heils Rotterdam e.o., regiomanager Zuid) geeft aan dat op 1 april 2018 de nieuwe regiomanager 
Rotterdam, e.o. start. Dhr. Schuurman (woonbegeleider en coach Sozorg) vervangt mevrouw 
Lodewijks, zij gaat trouwen en zal binnenkort vertrekken bij Sozorg. 

  
  

2. Verslag Fysieke Overlegtafel 12 december 2017 
Pagina 1, punt 2, verslag, 2e alinea: De zin “Ten aanzien van het werkproces…krijgen” vervalt. 
Pagina 1, punt 2, verslag, 2e alinea, zorgzwaarte: Om de zorgzwaarte te kunnen achterhalen is het van 
belang dat de consulenten alle informatie hierover in het systeem bijhouden van cliënten die geplaatst 
zijn en/of geplaatst gaan worden.Ten behoeve van de monitoring hiervan wordt afgesproken dat eind 
2018 20 cliënten worden geselecteerd.  
Pagina 3, punt 5, Rigo: Gevraagd wordt naar de input nav de vragen in het rapport. Judith vraag dhr. 
Elzakker de bruikbare tips en trucs uit de reacties van de aanbieders te verzamelen en door te zetten 
naar de aanbieders die meegewerkt hebben aan het onderzoek. 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 

  
  

3. Inkoop 
Deelovereenkomst Beschermd Wonen 
Lid 1: Mevrouw van Marwijk licht mondeling toe dat de deelovereenkomst Beschermd Wonen nog niet 
gelijkgesteld was met die van Jeugd en de WMO. Dat is nu wel gebeurd: het betreft Bijlage 2, artikel 2. 
De gemeente zal de aangepaste tarieven in november 2018 bekend maken.  
Lid 2: In alle deelovereenkomsten wordt gesproken over berichten “Facturatie”. Hier worden berichten 
“Declaratie” bedoeld. Het voordeel van declaraties voor zowel gemeenten als zorgaanbieders is, dat 
een declaratie per regel kan worden goed- of afgekeurd. Een factuur moet altijd in z’n geheel worden 
goed of afgekeurd (en dient voor opnieuw indienen eerst in z’n geheel gecrediteerd te worden). Als 
berichtenverkeer aan weerszijden voldoende op orde is, zal de regio overstappen op facturatie. Nu 
moet er namelijk wel gewerkt worden met een eindfactuur, omdat alleen een factuur een formele 
juridische status heeft. Na het tweede kwartaal zal een eerste evaluatie van het berichtenverkeer 
plaatsvinden tussen de gemeenten.  
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Lid 3 en 4: via het nieuw toegevoegde artikel 39 kan het innovatiefonds toegevoegd worden aan de 
deelovereenkomst.  
n.a.v. het verslag: eind maart wordt 3% transformatiekorting uitbetaald.  
 
De aanpassingen worden in de deelovereenkomst opgenomen. 
 
Innovatiefonds  
Naar aanleiding van vooraf gestuurde documenten over de criteria voor het Innovatiefonds en het 
aanvraagformulier 2018 wordt gevraagd of het mogelijk is om de procedure meer SMART te maken.  
Afgesproken wordt dat aanbieders in gezamenlijkheid een meerjarenplan  voor 2018 en 2019 inclusief 
kostenspecificatie opstellen en dat als bijlage toevoegen aan het aanvraagformulier. Daarbij wordt ook 
andere partijen de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de aanvraag.  
Afgesproken wordt dat het (gezamenlijke) meerjarenplan voor 1 mei (deadline) wordt ingeleverd.  
 
Dagbesteding 
Op 2 april 2018 is de loskoppeling randvoorwaardelijk geregeld: aanbieders die Dagbesteding leveren 
mogen ook declaraties indienen voor cliënten Beschermd Wonen die Dagbesteding volgen. Een 
mogelijkheid voor koppeling blijft aanwezig wanneer de situatie daarom vraagt. Afgesproken wordt dat 
het FO een terugkoppeling ontvangt van RDS of en zo ja welke partijen aanvullende contractering 
omwille van de dagbesteding voor cliënten beschermd wonen, weigeren.  

  
  

4. Lopende zaken 
 Gewoon Thuis 

De samenwerkende partijen in Gewoon Thuis zijn met Gemiva in gesprek over hun inzet voor 
Gewoon Thuis. Zij geven aan nog te willen groeien hierin.  
In alle gemeenten zijn nu werkgroepen Gewoon Thuis opgezet: het project komt gaandeweg op 
gang. In Bodegraven Reeuwijk zijn de eerste cliënten voorgedragen, in Zuidplas en Waddinxveen 
wordt nog weinig ruimte ervaren. Gesignaleerd wordt dat WMO loketten nauwelijks op de hoogte 
zijn van de compensatieregeling. Voorstel is de compensatieregeling nogmaals op alle niveaus 
onder de aandacht te brengen: te beginnen bij het BOSD en in het regionale consulentenoverleg. 
Mevrouw Willemen vraagt de data na.  
 
Kwalitatief Cliëntentevredenheidsonderzoek 
In oktober 2018 zal er opnieuw een kwalitatief onderzoek worden gehouden. Zowel Gewoon 
Thuis cliënten als andere cliënten Beschermd Wonen zullen worden bevraagd. Daarnaast zal de 
input van cliënten worden geborgd door het opzetten van een -  steeds van samenstelling 
wisselende - klankbordgroep.  
 
Transformatiekorting 
3% van de transformatiekorting zal eind maart worden terugbetaald. De resterende 2% is 
toegevoegd aan het innovatiefonds 2018.  
 

5. Signalen vanuit de uitvoering 
Het Wmo loket van Gouda ontvangt regelmatig vragen over het leveren van Wmo zorg aan 
cliënten met een WLZ indicatie. De WLZ is een voorliggende voorziening. Als een WLZ indicatie 
wordt afgegeven, dan betekent dit dat WLZ zorg de meest passende zorg is voor die cliënt. In dat 
geval kunnen we vanuit de gemeente geen WMO zorg meer indiceren. Voor hulp bij herplaatsing 
van een cliënt kan je als aanbieder contact opnemen met VGZ.  
 

6. Sessies Zorglandschap nav Rapport Rigo 
Afgesproken wordt om voor de sessie van 4 april nog geen overige partijen uit te nodigen. In 
deze eerste sessie kan het huidige en toekomstige zorglandschap (beredeneerd vanuit de 
zorgvraag) in kaart worden gebracht. Voor vervolgsessies zullen in ieder geval de 
woningcorporaties (Woonpartners, Mozaïek Wonen en QuaWonen) worden uitgenodigd. Ook 
andere zorgpartijen en gemeenten zullen gevraagd worden aan te sluiten.  
Afspraak: Judith informeert de woningbouwcoöperaties. 
 

7. Rondvraag. 
 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
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8. Sluiting.  
 De vergadering sluit om 11.30 uur. 
 
 
Afsprakenlijst 

 Rapport Rigo: Judith vraag dhr. Elzakker de bruikbare tips en trucs uit de reacties van de 
aanbieders te verzamelen en door te zetten naar de aanbieders die meegewerkt hebben aan het 
onderzoek. 

 Afgesproken wordt dat de samenwerkende partijen in Gewoon Thuis het (gezamenlijke) 
meerjarenplan Innovatiefonds voor 1 mei (deadline) inleveren.  

 Afgesproken wordt dat het FO een terugkoppeling ontvangt welke partijen geen loskoppeling BW 
en DB willen.  

 

 Judith zorgt ervoor dat de compensatieregeling regionaal breed gecommuniceerd wordt.  
 

 Judith informeert de woningbouwcoöperaties over aansluiting bij 2e sessie zorglandschap. 

 
 

 


