
Vergadering 

 Verslag  
besluitenlijst 

   
     

     

vergadering  van 21 juni 2016 van 9.00 – 11.00 uur 
locatie: Huis van de stad Gouda 

 
 

 
 

     

aanwezig  Trudy van der Boom (lelieZorg groep) 
Tjalling Vonk (leger des Heils) 
Pieter Beens (Eleos) 
Margo Hondebrink (Kwintes) 
Leendert ten Brink (ASVZ) 
Mary van Termeij (Kwintes) 
Irma Lodewijks (Sozorg) 
……………………………….. 
 
Lida Doornbusch (NSDMH) 
Judith Willemen (Gemeente Gouda) 

 

    

afwezig  -  

    

notulist  Danielle Jungbacker   

     

 
1.   Opening. 

Mevrouw Doornbusch opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
 

2. Verslag Fysieke Overlegtafel 29 maart 2016. 
 Blz 4, acties: 
 Punt 2, uitvraag uitstroom. De evaluatie was beperkt, er was niet veel informatie beschikbaar. Er 

is een beter monitoringsysteem nodig. In september 2016 volgt een contingentenoverleg waar 
de afdeling wonen van de gemeente ook bij aansluit.  
Punt 4, facturatie per 4 weken. De facturatieproblemen zijn in de werkgroep Stipter besproken. 
Gemist wordt in gezamenlijkheid met Stipter zoeken in oplossingen. De gemeente vraagt de 
zorgverleners die zitting hebben in de werkgroep dit onderwerp zelf te agenderen in de 
werkgroep. Gezamenlijk doel is om te komen tot een goedwerkend systeem. 
Kwintes geeft aan dat de facturatie nu goed loopt, alhoewel het de backoffice wel veel moeite 
kost. 
Leger des Heils geeft aan dat de facturatie nu goed loopt. Zij willen toe naar meer 
standaardisatie en omarmen de gemeentelijke beweging richting iWmo. De vertegenwoordigers 
van Eleos weten niet dat zij worden vertegenwoordigd in de werkgroep en kunnen derhalve ook 
niet aangeven waarom het reglement m.b.t. de pilot berichtenverkeer nog niet is ondertekend 
waardoor Eleos niet kan meedoen aan de eerste tranche van de pilot.  

 
Punt 5, toegang Wlz. Eleos geeft aan dat de casus WLZ nog niet is opgelost. Het probleem ligt 
in de grondslag van de cliënt. Zij zijn hierover nog in gesprek en denken aan sectorvreemd 
verblijf binnen Eleos.  

 
 Punt 9. Plan van aanpak betreft het project Gewoon thuis (voorheen Beschermd thuis wonen). 
 

Mary van Termeij wil toegevoegd worden aan de mailinglijst en vraagt om mails met betrekking 
tot de fysieke tafel te versturen vanuit de NSMDH mailbox. 

 
 Het verslag wordt vastgesteld. 



 
  

3. Bevoorschotting en facturatie 2016. 
 Tot 1 oktober 2016 wordt bekeken hoe de voortgang implementatie iWmo verloopt. Verloopt dit 
 goed dan wordt per 1 oktober 2016 met de bevoorschotting gestopt. Bevoorschotting bij jeugd is 
 al afgeschaft en dit heeft niet tot problemen geleid. 
 
 
4. Beoordelingssystematiek tariefskorting 5 % Beschermd Wonen. 

De aanwezigen geven complimenten voor de systematiek, deze is duidelijk en smart. In het 
kwartaalgesprek wordt de voortgang besproken. Na het einde van het jaar 2016 wordt er 
beoordeeld. 
 
Project Gewoon thuis (voorheen beschermd thuis wonen) is voor 2016 met de toevoeging van 
de pilot uitstroom verdubbeld qua omvang. Deze pilot richt zich op het bevorderen van de 
doorstroom uit beschermd wonen en op het in kaart brengen van de knelpunten die de 
doorstroom in de weg staan.  
 
Het Leger des Heils geeft als aandachtspunt voor de beoordelingssystematiek mee dat het een 
lastige doelgroep is voor een kwalitatieve evaluatie. Zij geven aan dat wanneer zij deze week 
niet reageren, zij akkoord zijn met voorgestelde beoordelingssystematiek. 
 
 

5. Project Gewoon thuis (voorheen Beschermd thuis wonen) 
 Eleos geeft aan dat de eerste casussen al in begeleiding zijn.  

Mevrouw Willemen heeft de sociale teams en Wmo loketten in de regio bezocht. Het project is 
ook daar goed ontvangen. Gebrek aan goedkope woonruimte en begeleid wonen initiatieven 
voor jongeren blijkt een regiobreed probleem.  

 De naam voor dit project is vanaf heden:Gewoon Thuis. 
 
 
6. Inkoopkader 2017 inclusief planning.  

Het concept inkoopkader wordt toegelicht met een presentatie. De sheets worden naar alle 
aanwezigen gemaild. Gemeente benadrukt dat het om een concept inkoopkader gaat dat nog 
aan het college van burgemeester en wethouders van Gouda moet worden voorgelegd. 
Eventuele reacties vanuit de aanbieders kunnen nog worden verwerkt in het definitief concept 
dat uiterlijk 13 september op de website van de NSDMH zal worden gepubliceerd. 
In de presentatie worden de 4 actielijnen uit het concept Regionaal kader maatschappelijke zorg, 
de financiële uitgangspunten, het nieuwe financiële systeem, voorbeeldarrangementen en 
vraagstukken besproken.  
Bij de nieuw op te stellen arrangementen gaat het ook om het vaststellen van een aanvaardbare 
kostprijs. De modulen staan niet vast, er is maatwerk mogelijk. Enkele gemeenten hebben 
specifiek voor beschermd wonen een modulaire aanpak ontwikkeld zoals gemeente Dordrecht 
en gemeente Enschede. ASVZ geeft aan dat Breda in samenspraak met aanbieders ook een 
modulaire aanpak heeft ontwikkeld. Het voorbeeld wordt aan de aanwezigen doorgestuurd. 

 Centraal in het inkoopkader staat de beweging van Beschermd Wonen naar een Gewoon Thuis. 
Partijen kunnen instemmen met de beoogde beweging, maar er zijn nog wel vragen over het 
gebruik van de term ‘realistische tarieven’, over het stopzetten van de bevoorschotting, over het 
loslaten van de NHC/NIC component en over de exacte invulling van het alternatief voor de 
zorgzwaartepakketten. Ook geven partijen aan dat er onvoldoende tijd is geweest om een goede 
blik te werken op het concept inkoopkader.  

 
 De aanwezigen wordt gevraagd uiterlijk 18 juli te reageren op het concept inkoopkader 2017. 

De aanwezigen wordt mede in relatie tot het concept inkoopkader 2017 gevraagd naar input 
over het wel of niet voortzetten van het innovatiefonds en het wel of niet voortzetten van de 
huidige aansturing op transformatie (de beoordelingssystematiek t.b.v. terugverdienen 5% extra 
korting). 

  
 
7. Lijst van partijen BW per 1 mei 2016. 
 De aanwezigen nemen kennis van de lijst van partijen. 
 
 
8. Rondvraag. 



 Er is geen rondvraag. 



 
9. Sluiting. 
 Mevrouw Doornbusch sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. 
 

 

Actie Gemeente 

1 Presentatie inkoopkader 2017 naar alle aanwezigen mailen. 

  

Actie aanbieder 

2 Facturatie agenderen in de werkgroep stipter 

3 Voor 18 juli reageren op concept inkoopkader 2017.  
 

  

4 ASVZ; voorbeeld Breda naar aanwezigen doorsturen. 

 
 

  
 

 


