
 
   
 
 

Informatiebrief voor leden Fysieke Overlegtafel 
 
 

Inleiding 
De Fysieke Overlegtafel is vanwege de corona uitgesteld tot 30 juni. Om u op de hoogte te houden 
van de laatste ontwikkelingen brengen we deze informatiebrief uit. Voor het overleg van 30 juni 
kunt u nog agendapunten aandragen. 
 
In korte tijd is veel veranderd. We hopen dat u straks de weg weet te vinden in het ‘nieuwe 
normaal’ en dat de inwoners op een goede manier ondersteund zullen worden. We rekenen op 
vindingrijkheid en creativiteit. Bij de volgende overlegtafel komen wij hier graag op terug. 
 
Zoals we eerder al hebben toegezegd informeren wij u hierbij over enkele onderwerpen die aan de 
fysieke overlegtafel terugkomen.  
 

Contractverlenging 
Aangezien college en raad van de gemeente SWF nog een besluit moeten nemen over de wijze van 
inkoop van de Wmo-maatwerkvoorzieningen en deze aanbesteding daardoor niet tijdig gereed kan 
zijn, wil de gemeente SWF het contract betreffende de Wmo-maatwerkvoorzieningen met een jaar 
verlengen. De re-integratie dienstverlening wordt wel opnieuw aanbesteed. 
Ook De Fryske Marren verlengt het contract met een jaar. Volgens planning start volgend jaar de 
aanbesteding voor de nieuwe inkoop op basis van resultaatsgericht werken en financieren.  
Met het oog op de verlenging is het mogelijk om de overeenkomsten op onderdelen nog aan te 
passen. Suggesties kunt u aan ons doorgeven. 
 

Tarieven 2021 
We hebben u toegezegd dat we bij de volgende fysieke overlegtafel met een voorstel komen over 
de tarieven 2020 en 2021. We hebben eerder al de lijn ingezet van het jaarlijks indexeren van de 
tarieven gebaseerd op het OVA-percentage. Op dit moment overwegen we hoe we omgaan met de 
tussentijdse CAO-aanpassingen. We streven er naar om bij de volgende fysieke overlegtafel te 
komen met een uitgewerkt voorstel. 
 

Stand van zaken inkoop SWF 
Een zorgvuldig inkoopproces kost meer tijd dan gepland. We verwachten dat de gemeenteraad 
begin juli zal besluiten over de wijze van inkoop. Vervolgens nodigen we  zorgaanbieders en 
adviesraden uit om met ons mee te denken wat in het bestek opgenomen moet worden. Begin 2021 
zal het bestek worden gepubliceerd. Op 1 juli 2021 willen we de gunning rond hebben. Dan is er 
voldoende tijd voor zorgaanbieders en gemeente om te implementeren, zodat we op 1 januari 2022 
van start kunnen. 
 

  



Stand van zaken pilots 
 

Súdwest-Fryslân: 
 
Pilot Beeldbellen (SWF) 
In verband met de corona crisis is duidelijk geworden hoe belangrijk beeldzorg kan zijn op het 
moment dat andere mogelijkheden niet mogelijk zijn. Daar waar al beeldzorg geleverd werd is, in 
deze tijd hier veelvuldig gebruik gemaakt van deze vorm van ondersteuning. Klanten en 
medewerkers zijn beeldzorg veel meer gaan omarmen. Onze ervaring is dat het deels de face-to-
face contacten kunnen vervangen.  
 
Daar waar het destijds als pilot is opgezet, is het nu een voorloper in ondersteuning op een andere 
manier die wel veilig is. Vanuit klanten en medewerkers horen we dat er meer belangstelling is om 
dit uit te rollen, het wordt als positief ervaren en niet als iets wat opgelegd is. Dit biedt kansen 
voor de nabije toekomst, om beeldzorg meer en nog beter uit te rollen, zeker nu we nog langer op 
een verantwoorde en veilige manier de ondersteuning moeten bieden die er iets anders uitziet dan 
voor de corona crisis, positieve ontwikkelingen op dit moment. 
 
Pilot De Compaan (SWF) 
Zoals ook in de eerdere afstemming al is aangegeven heeft de Corona crisis ook invloed op verloop 
van dit project. Positief in de zin dat innovatie meer dan voorheen wordt gewaardeerd en als meer 
gebruikelijk wordt ervaren en negatief dat het vertraging geeft op verloop van het project in het 
kader van meten is echt weten. 
 
Korte stand: 
De tussenmeting zoals deze gepland is in april in de infographic van 22-2 wordt verschoven naar de 
maand mei i.v.m. de Corona crisis.  
Door alles wat hierom heen speelt hebben de collega’s niet de mogelijkheid gehad om de metingen 
uit te voeren.  
Het eindresultaat blijft staan in oktober, alleen de tussenmeting wordt verplaatst.  
 
Door de huidige tijd zie je dat beeld bellen meer als gewoon wordt ervaren, daarnaast wordt het 
sociale netwerk vergroot. 
Toegang met de buitenwereld door de Compaan i.v.m. Corona wordt meer gewaardeerd.  
Belangrijke eerste indruk lijkt dat het aantal momenten dat er direct contact is door zorgverleners 
lijkt af te nemen. De totale resultaten moet nog bekeken worden.  
 
 
Pilot Samenwerking tussen zorgaanbieders en voorliggend veld (SWF) 
Sinds de Corona crisis is alles ‘on hold’ komen te staan. We hadden in maart een inspiratiemiddag 
georganiseerd met dhr. Ben Koenen. Hij is een specialist in samenlevingsopbouw en community 
werk.  
Het doel van de inspiratiemiddag was om met elkaar te onderzoeken en inspiratie op te doen hoe 
we een volgende stap zouden kunnen zetten in het verder verbinden van ‘het voorliggend veld’ en 
de 2e lijns zorg.  
Daarnaast wilden we gaan kijken of het mogelijk is een soort van basis model te ontwikkelen om de 
innovatie groep in andere gebieden uit te rollen.  
 
De innovatiegroep is niet meer bij elkaar geweest van wege de Corona crisis. Ook zijn er geen 
online bijeenkomsten geweest. De reden hiervoor is dat de kracht van de groep zit in het kunnen 
brainstormen, vrij denken en de ruimte hebben om tot andere inzichten te komen dan vooraf 
bedacht. Hiervoor is een online bijeenkomst minder geschikt, dit werkt veel beter als je elkaar 
fysiek kunt aankijken en op elkaar kunt reageren.  
 
Doordat niet bekend is hoelang het nog duurt, wil ik op korte termijn wel een online afspraak gaan 
maken. Dit om met elkaar te kijken naar de voortgang van de groep. Afhankelijk van hoe het verder 
gaat met de werkgroep kan de stuurgroep ook nog een keer digitaal bij elkaar komen. 
Bij de vorige overlegtafel is er ook aangegeven dat er de wens is om een budget te ontwikkelen voor 
bemoeizorg. Bemoeizorg is nu belegd bij het Fact+ team als ik het goed heb. Zorgaanbieders zouden 



wel willen werken met een budget waaruit ze contacten kunnen leggen met zorgmijders die nog 
niet gemotiveerd zijn voor hulp, maar die wel open staan voor het opbouwen van contact. 
 
Het is heel jammer dat alles on hold staat, maar het is nu niet anders.  
 
 
Pilot Samenwerking tussen zorgaanbieders onderling (SWF) 
De pilot Samenwerking tussen zorgaanbieders is niet van de grond gekomen omdat er te weinig 
casussen bleken te zijn die voor deze pilot in aanmerking kwamen. De pilot is derhalve gestopt. De 
werkgroep heeft wel ideeën voor een nieuwe pilot maar door de intrede van de Corona crisis is dit 
tot op heden niet verder gekomen. Als een en ander weer in wat rustiger vaarwater is gekomen zal 
de werkgroep weer bijeen komen om een vervolg pilot te onderzoeken.  
 

De Fryske Marren 
 
Pilot Schaduw draaien (DFM) 
De Pilot schaduwdraaien voor De Fryske Marren is inmiddels van start op beperkte omvang. Begin 
maart zijn de betrokken aanbieders en het interne team bij elkaar geweest en hebben 
werkafspraken gemaakt. Concreet houdt dat in dat de aanbieders voor de cliënten die nu in 
ondersteuning zijn een Excel- lijst krijgen en deze zullen voorzien van de volgens de beschrijvingen 
voorgestelde profielindeling, de intensiteit, de klasse en de duur van de inzet.  
Dat proces wordt ook intern door een pilot team van de Sociale Wijkteams op dezelfde wijze 
uitgevoerd.  
Uiteraard zijn deze processen vanwege de Coronamaatregelen wat vertraagd, maar in overleg met 
alle betrokkenen is toch besloten dat het streven is om eind mei met de uitkomsten te komen. Doel 
is om deze uitkomsten van het interne proces en het proces bij de aanbieders in juni met elkaar te 
vergelijken, zowel op uitkomsten als op ervaringen in het werkproces van indelen. Overeenkomsten 
en verschillen worden dan besproken in gezamenlijke sessies. We hopen daardoor een goede 
procesgang en heldere kaders te kunnen formuleren voor de indeling in profielen. Door de interne 
en externe ervaring goed te verbinden moet dit leiden tot een door alle partijen aanvaarde 
werkwijze, al zullen er altijd bespreekpunten blijven. Als deze fase is afgerond, en dat is nog niet 
helemaal planbaar doordat de Coronamaatregelen nog niet voorbij zijn, kunnen we met de “2e golf” 
aanbieders uitbreiden en hen betrekken in een vervolgstap in het proces. 
 
Pilot Resultaatgericht werken (DFM) 
Het is afhankelijk van de realisatie van de pilot schaduwdraaien of, en op welke wijze, deze pilot 
kan worden ingezet. We hopen dat we toch rond 1 september ook deze stap kunnen concretiseren 
en tot eventuele afstemming kunnen komen over de processen en administratieve 
randvoorwaardelijkheden. De vraag is of dat ook al in een praktijktoets met een beperkt aantal 
aanbieders ingevoerd kan worden. Hierover kan de pilot schaduwdraaien meer informatie 
opleveren. 


