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1. Opening  

 
Marisa van Marwijk heet iedereen welkom op de laatste fysieke tafel van 2017. Marisa is de nieuwe 
contractmanager voor beschermd wonen en zal vanaf nu de fysieke tafel voorzitten. Irma Lodewijks en 
Jan Scherrenburg hebben zich daarnaast aan elkaar voorgesteld.  
 

2. Verslag Fysieke Overlegtafel 5 september 2017   
 

Er is verzocht om een aantal wijzigingen door te voeren: 
-  Agendapunt 3, alinea werkproces plaatsingscommissie: beslismoment wordt vervangen door 

overlegmoment.  
-  Agendapunt 5, laatste alinea wordt verwijderd. Alinea wordt niet herkend als zijnde besproken in het 

overleg en is waarschijnlijk per abuis overgenomen uit een eerder verslag.  
 
Naar aanleiding van het verslag/vorige bijeenkomst zijn er nog enkele opmerkingen: 

-  Ten aanzien van de uitvraag dagbesteding wordt de vraag gesteld of er al inzichten aan de kant van 
de gemeente zijn. Judith laat weten dat er verschillen zichtbaar zijn tussen de indicatie en de 
zorgbehoefte. De zorgbehoefte wordt in het systeem van de gemeente opgenomen. Vanuit de 
zorgaanbieders is er behoefte om dagbesteding los te koppelen van de indicatie voor BW maar 
dat zou wel tot gevolg hebben dat alle onderaannemers een overeenkomst voor BW moeten 
krijgen/tekenen.  

-  Ten aanzien van het werkproces plaatsingscommissie: Vanuit aanbieders is er de behoefte om een 
sessie “Zorglandschap beschermd en beschut wonen” te organiseren. Afgesproken is dat deze in 
het eerste kwartaal van 2018 gaat plaatsvinden. 

-  Ten aanzien van de analyse van de zorgzwaarte wordt gevraagd naar de status hiervan. Judith laat 
weten dat de plaatsingscommissie hiermee bezig is. De bedoeling is dat er een meetinstrument 
komt waarmee steekproefsgewijs de zorgzwaarte kan worden bepaald. Aan de hand hiervan kan 
er gekeken worden naar de juiste invulling van de ondersteuning, deskundigheid, tarief, ect.  

-  Ten aanzien van Social Return (agendapunt 4) is er in de FO van 5 september aangegeven dat er 
behoefte was aan evaluatie om dit artikel anders te formuleren. Er stond nog open waar dit 
geagendeerd moest worden. De afspraak is gemaakt dat Kwintes dit zal agenderen voor de 
fysieke overlegtafel WMO. 

-  Ten aanzien van KTO geeft Kwintes aan erg tevreden te zijn over de manier waarop nu interviews 
met clienten hebben plaatsgevonden door kernkracht. Kwalitatief onderzoek is bij deze doelgroep 
passender dan de standaard kwantitatieve tevredenheidsonderzoeken. De gemeente gaat de 
mogelijkheden na. 
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Met bovenstaande twee wijzigingen is het verslag van de fysieke overlegtafel van 5 september 
vastgesteld. Het verslag wordt op de website van het NSDMH gepubliceerd.  
 
 
 

3. Inkoop 2018 
 
Intekeningen 
Vanuit de inkoop kan worden medegedeeld dat, op één na, alle zorgaanbieders hebben ingetekend voor 
diensten binnen beschermd wonen. Daarmee kunnen we spreken van een dekkend zorglandschap. 
Alleen ASVZ heeft niet opnieuw ingetekend. Daar verblijven nu enkele BW cliënten sectorvreemd. Er zal 
een gesprek plaatsvinden over de zorgcontinuering van deze cliënten. Er heeft één nieuwe partij 
ingetekend, te weten Woonzorgnet B.V. Er wordt met hen een gesprek ingepland om te kijken wat hun 
plannen zijn in de regio Midden-Holland. De eerstvolgende fysieke overlegtafel wordt hiervan een 
terugkoppeling gegeven.  
 
NSDMH wordt RDS 
Per 1 januari 2018 wordt de NSDMH als zijnde afdeling samengevoegd met Bureau Leerlingenzaken tot 
de afdeling RDS (Regionale Dienstverlening Sociaal domein). NSDMH blijft als netwerk tussen 
gemeenten en zorgaanbieders bestaan, zoals in de basisovereenkomst is opgenomen. De website blijft 
nog in de lucht om te communiceren over contractzaken. 
 
Met betrekking tot de facturatie van jeugdhulp is het RDS nog verantwoordelijk voor de afronding 2017. 
Vanaf 2018 vindt facturatie ook voor jeugdhulp lokaal plaats. 
 
Deelovereenkomst BW 
Naar aanleiding van de fysieke overlegtafel van 5 september zijn er enkele mutaties op de 
deelovereenkomst doorgevoerd. Deze is door de colleges vastgesteld en gepubliceerd bij de 
inkoopdocumenten. Als er in het vervolg nog suggesties zijn voor wijzigingen, ontvangt het NSDMH deze 
graag schriftelijk, alvorens de fysieke overlegtafel plaatsvindt. 
 
Overig 
Vanuit het Leger des Heils werd de vraag gesteld of Stipter nog wordt gebruikt in 2018. Stipter wordt niet 
meer gebruikt als toewijzingsmodule. Vervolgvraag werd gesteld hoe zorgtoewijzing dan gaat 
plaatsvinden. Judith vraagt dit na en koppelt dit terug.  
 
 

4. Lopende zaken 2017 
 
Gewoon Thuis 
Er heeft onlangs een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente Gouda, gemeente Krimpenerwaard en 
de drie kernpartners beschermd wonen over de doorontwikkeling van Gewoon Thuis. Dit heeft 
geresulteerd in een voorstel. Dit heeft geresulteerd in een aantal handreikingen. De aanbieders zijn 
daarover over het algemeen positief. Kwintes laat weten dat reistijd voor hen nog steeds een knelpunt is. 
Vraag vanuit aanbieder is of reiskosten apart geïndiceerd kunnen worden. Zij geven aan dat het een 
gezamenlijke opdracht is om reistijd zo beperkt mogelijk te houden. Judith gaat bestuurlijk voorleggen wat 
hierin mogelijk is. Aanbieders geven aan hun directies positief te zullen adviseren over het voorstel. 
 
Kwintes laat verder weten positieve resultaten te ervaren met betrekking tot het beeldbellen. Ook is Judith 
geïnterviewd door de VNG over het initiatief. Op deze manier krijgt GT ook landelijke aandacht en dat is 
positief.  
 
Op 22 januari zal van 13:00 tot 14:00 een bestuurlijk overleg plaatsvinden ten aanzien van GT. Margo 
Hondebrink, Jan Scherrenburg en Johan Koeman zullen hierbij aansluiten. Gemeente Gouda stuurt de 
uitnodiging aan hen door. Kwintes, Leger des Heils en Eleos bereiden gezamenlijk een presentatie voor 
over stand van zaken en plannen voor doorontwikkeling.   
 
Transformatie en innovatiefonds 
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Gemeente geeft aan dat mede doordat de doorontwikkeling van Gewoon Thuis tijdelijk heeft stilgelegen, 
de doelen uit het beoordelingskader niet allemaal zijn gerealiseerd. Vanuit gemeente wordt daarom het 
voorstel gedaan om nu 3% van de 5% van de transformatiekorting uit te keren op basis van de resultaten 
die nu zijn geboekt. De overige 2% wordt bij het innovatiefonds 2018 geplust. Judith vraagt hier 
bestuurlijk akkoord voor bij de verantwoordelijke wethouder. Gemeente maakt tevens kenbaar (delen 
van) het innovatiefonds in 2018 graag uit te willen keren aan initiatieven binnen GT.  
 
De afspraak is gemaakt dat met betrekking tot het innovatiefonds aanbieders uiterlijk half januari 
kostenspecificaties aanleveren per project. Ook is het van belang dat per aanbieder wordt aangegeven 
wat het aandeel in een bepaald project is geweest, als dat nu gezamenlijk is bekostigd. Zo kan per 
addendum een contract worden opgesteld.  
 
 

5. Rapport RIGO 
 
Iedereen heeft het rapport RIGO ontvangen als bijlage. Naar aanleiding daarvan heeft Hans van 
Elzakker de aanbieders om hun reactie gevraagd. Specifiek om de volgende vragen: 
- Herkent u zich in het geschetste beeld en kunt u de analyse onderschrijven? Zo nee, op welk 
onderdeel niet en waarom niet? 
- Hoe kunt u vorm geven aan de aanbevelingen waarmee u volgens RIGO aan de gang moet? Welke 
vervolgstappen ziet u voor uw organisatie? 
- Welke rol wilt en kunt u hierbij vervullen?  
 
Speciale aandacht wordt in de aanbevelingen besteed aan: monitoring, afbouw beschermd wonen, 
opbouw beschut wonen buiten Gouda.  
 
 

6. Planning fysieke overlegtafel 
 
Er is vanuit zorgaanbieders de behoefte om de fysieke overlegtafel BW in stand te houden in 2018. Met 
elkaar zijn de volgende data afgesproken: 
 

Dinsdag 13 maart 
Dinsdag 11 september 
Dinsdag 27 november 

 
Tijd: 10:00 tot 11:30. Er zullen agendaverzoeken worden verstuurd.  
 

7. Rondvraag 
 

Deelnemers hebben niets aangedragen voor de rondvraag.  
 
 

8. Sluiting 
 

De fysieke overlegtafel is gesloten om 14:20. 
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Afspraken: 
- Judith vraagt na of dagbesteding kan worden losgekoppeld van de indicatie voor beschermd 

wonen. 
- Er wordt een sessie “Zorglandschap beschermd en beschut wonen” georganiseerd in het 

eerste kwartaal van 2018 gaat plaatsvinden. 
- Kwintes agendeert wijziging Artikel 18 Social Return voor de fysieke overlegtafel WMO.  
- Judith gaat de mogelijkheden voor een kwalitatief clienttevredenheidsonderzoek.  
- Judith vraagt na hoe zorgtoewijzing in 2018 werkt en koppelt dit terug? 
- Judith gaat bestuurlijk  na wat er mogelijk is m.b.t. indiceren van reistijd voor Gewoon Thuis 

cliënten.   
- Judith gaat bestuurlijk voorleggen of het 3% voorstel ten aanzien van de transformatiekorting 

akkoord is.  
- Aanbieders sturen uiterlijk half januari kostenspecificaties voor projecten gewoon thuis, zodat 

addenda per aanbieder kunnen worden opgesteld.  


