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Verslag van het overleg: 39e Overlegtafel Wmo, Jeugd en Participatie 
 
Datum 

 
: 

 
29 september 2020 

Tijdstip : 09.00 – 11.30 uur 
Locatie 
 

: Atrium (Cultureel Kwartier), Oud Kerkhof 11 te Sneek 

 
1. Opening 

De voorzitter heet alle deelnemers welkom.    

 
2. Mededelingen en aanvullingen agenda 

Er zijn geen mededelingen of aanvullingen op de agenda. 

 
Gezamenlijke agendapunten SWF/DFM 

3. Leren door corona 
Dit onderwerp staat op de agenda om een gezamenlijk beeld te krijgen van de feitelijke impact van 
corona en de gevolgen daarvan. Als voorzet geeft de voorzitter een aantal onderwerpen: 

 Cliënten 
o Vraagstukken van cliënten: verlichting/verzwaring/andersoortig. 
o Aanmeldingen: zijn er meer/minder/andersoortige aanmeldingen. 
o Omgeving van de cliënt: het sociaal vangnet van de cliënt. 

 Dienstverlening 
o Continuïteit: voldoende medewerkers, locaties, vervoer, etc. 
o Maatregelen: waren/zijn aanpassingen nodig en mogelijk geweest. 

 Deelovereenkomst 
o Ruimte binnen overeenkomsten voor (aanpassingen in) dienstverlening. 

 Waar liggen de (gezamenlijke) uitdagingen? 
 Wat zijn positieve ervaringen? 

 
Vervolgens startten we met een rondje langs de zorgaanbieders waarbij gevraagd wordt om de 
situatie een cijfer te geven op een schaal van 1 op 10 in vergelijking met de situatie voor 13 maart. 
 

 WMO Platform SWF: een 5. 
 WIL/Alliade: een 6. 
 Zienn: het kost moeite om de roosters rond te krijgen. Als mensen klachten krijgen kunnen 

ze niet werken. In de zomer ging het best wel goed. Tot nu toe heeft Zienn nog weinig 
besmettingen op locaties. 

 Patyna: een 4. Door corona gingen de ontwikkelingen op inkoopvlak ineens heel snel. Een 
stukje betrokkenheid in dit kader is door Patyna wel gemist. Op cliëntniveau is het vervoer 
naar dagbesteding lastig. Het gaat vaak om vrijwilligersvervoer, waarvan de vrijwilligers 
soms angstig zijn of zelf tot de risico groep horen. De uitbraak in de Flecke heeft een 
enorme impact gehad. 

 Connecting Hands: in het begin was er veel onrust bij cliënten. Zij vonden het lastig door de 
afstand. Op dit moment biedt Connecting Hands eigenlijk weer zorg op een normaal niveau 
en is het cijfer een 8. Met de extra maatregelen is het afwachten wat dit nu weer gaat 
doen.  

 Zorgboerderijen SWF/DFM/Bezinn: sluit zich aan bij wat al gezegd is. De contacten en 
communicatie over de inkoop is een gemis. Qua zorg is er op dit moment zo’n grote vraag 
aan dagbesteding dat er een wachtlijst is ontstaan. De dagbesteding zit nu op het niveau 
van een 8.  

 GGZ Friesland / MindUp: bieden veel verschillende vormen van ondersteuning en per 
ondersteuningsvorm een wisselend beeld in wat wel/niet door kon gaan. Bij begeleiding 
thuis zijn mensen waar mogelijk bezocht, maar is ook veel gebruik gemaakt van 
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beeldbellen. Verder is continue geprobeerd om alles zoveel mogelijk door te laten lopen. 
De dagbesteding is gewoon open geweest. Het cijfer was aan het begin een 4/5 en is nu 
een 7. Er wordt nog niet gewerkt op hetzelfde niveau en er is beperktheid in ruimtes qua 
aantallen. Cliënten kunnen niet altijd de volledige zorg krijgen, zoals met hen is 
afgesproken. 

 Suver Thûs: de hulp in het huishouden is voor de cliënt redelijk doorgegaan, een 7. Er is nu 
weer wat onrust na de persconferenties. Medewerkers moeten zich verplicht ziek melden 
bij verkoudheid, daardoor worden medewerkers soms 4 tot 5 dagen gemist. Het wordt dan 
heel moeilijk om het rooster rond te krijgen. De ziekteverzuimpercentages zijn hoog. Suver 
Thûs maakt zich daar wel zorgen over. Cliënten hebben de situatie nu wel geaccepteerd: 
van een 9 naar een 7 en nu een 8. Het personeel gaat meer van een 5 naar een 4. 

 
De voorzitter vat samen wat de genoemde uitdagingen zijn: 
- beschikbaarheid van medewerkers; 
- vervoer; 
- wachtlijsten; 
- niet de zorg kunnen leveren die is afgesproken. Dit gaat op een gegeven moment knellen. 
Uit de gegeven cijfers valt de veerkracht en flexibiliteit van de zorgaanbieders op. 

Aanvullende opmerkingen van de zorgaanbieders over dit onderwerp 
Zorgboerderijen SWF/DFM/Bezinn: de vrijheid die de gemeente geeft wordt gewaardeerd. Die 
vrijheid en ruimte voor inzet van alternatieve oplossingen/zorg helpt. 
 
Patyna: de dagbesteding wordt in een kleinere setting uitgevoerd. Dat er meer eenheid kwam in 
het beleid vanuit de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren was mooi om te zien. Er kon 
snel geschakeld worden en het was duidelijk. Patyna roept op om ook de komende periode uit te 
gaan van vertrouwen om de uitdaging voor het bieden van alternatieve zorg aan te pakken.  
 
WIL/Alliade: verwacht voor het vervoer op de langere termijn een stijging in de kosten. Er wordt 
minder gereden en de tijden zijn aangepast. Dit kan op de lange termijn niet uit, want er wordt 
vaker gereden. 
 
GGZ Friesland / MindUp: hebben sinds drie weken samen met een aantal andere zorgaanbieders 
een eigen teststraat voor medewerkers. Inmiddels is er ook een team  binnen de organisatie actief 
die cliënten testen. Voor de continuïteit van de zorg is dit erg belangrijk. Binnen een dag is er een 
uitslag. Dit helpt in de bezetting. 
 
Als mogelijke oplossing voor de wachtlijsten wordt het uitwisselen van cliënten met andere 
organisaties genoemd die nog wel ruimte hebben in de dagbesteding. Bijvoorbeeld voor cliënten 
waarvoor structuur belangrijk is of waar de mantelzorg het zwaar heeft. Wel ontstaat bij meer 
bewegingen weer meer risico op besmettingen. Daar moet wel rekening mee gehouden worden. 
Maar flexibeler omgaan met de voorwaarden helpt zeker. Een oplossing kan ook zijn thuis 
dagbesteding inregelen.  
 
WIL/Alliade benoemt dat door corona veel mensen meer fysiek gingen bewegen. Dit is een 
positieve ontwikkeling. Cliënten komen vaker buiten. 
 
Aanvullende vragen vanuit de gemeenten 
Gemeente Súdwest-Fryslân vraagt hoe het gaat met de mantelzorgers. Hier maakten de 
gemeenten zich in het begin zorgen over. Er zijn nog belrondes geweest. Hebben de zorgaanbieders 
hier zicht op? 
GGZ Friesland / MindUp: wanneer mensen meer thuis zijn, komt er extra druk op de thuissituatie. 
Bij GGZ Friesland / MindUp zijn nog geen signalen binnengekomen dat het uit de hand loopt. Er is 
ook veel contact. Bij een nieuwe lock down zijn de effecten waarschijnlijk wel groter. 
WIL/Alliade: we lopen er tegen aan dat sommige cliënten het echt niet begrijpen of willen 
begrijpen. Cliënten gaan gewoon in de testfase de straat op. Dit beeld wordt herkend door de 
andere zorgaanbieders. Sommige cliënten houden echt geen afstand. 
Patyna: als dit langer duurt is het belangrijk om respijtzorg beter in te regelen. Als vangnet voor de 
verdubbeling van de ouderen, maar ook voor uitgestelde zorg. 
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Gemeente De Fryske Marren vraagt zich af of er nieuwe afspraken moeten worden gemaakt over 
de huidige overeenkomst. Er ligt nu een contract en daar staan voorwaarden in. Moeten er 
gezamenlijke kaders komen als dit een langdurige situatie wordt? Bijvoorbeeld over alternatieve 
oplossingen, het betrekken van het voorliggende veld etc. 
Patyna vind dit een goed punt. Voor onderwerpen waar meer afstemming in nodig is, is het 
misschien goed om gezamenlijke kaders op te stellen. 
Gemeente De Fryske Marren geeft aan dat het wel goed is om de speelruimte er in te houden, 
maar rechtmatigheid speelt ook een rol. Hier moet zeker over gesproken worden. Er zijn een aantal 
varianten en ideeën. Dit gaan we met elkaar bespreken. 
Patyna: een andere inzet moet gerapporteerd worden. We moeten het met elkaar hebben over 
wat de bespreekpunten en grenzen zijn. Kan het via de huidige overeenkomst en als dat niet kan: 
kan het dan via een alternatief? 
 
De gemeenten pakken dit punt op korte termijn op met de zorgaanbieders en het komt op de 
agenda voor de volgende overlegtafel.  
 
Gemeente Súdwest-Fryslân spreekt complimenten uit naar de zorgaanbieders over de flexibiliteit 
waarmee zij alles hebben opgepakt.  
 
 

4. Meerkostenregeling 
Gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren willen graag weten hoe aanbieders tegenover de 
meerkostenregeling staan. De meerkostenregeling is één van de uitwerkingen van het Ministerie 
om kosten die gemaakt moeten worden om te voldoen aan de maatregelen van het RIVM te 
compenseren. Op dit moment is er nog weinig vraag bij beide gemeenten binnengekomen voor een 
vergoeding van meerkosten. Hoe staan de zorgaanbieders hierin? Waar lopen de organisaties tegen 
aan? Gaat het over kleine of grote uitgaven?  
 
Vanuit Patyna wordt benoemd dat het Sociaal Domein Fryslân een meerkostenregeling heeft. Het is 
goed om te kijken naar de ervaringen. Patyna zelf geeft aan dat het soms een zoektocht is naar wat 
je bij welke regeling moet indienen. Bij het organiseren van de corona teststraat is eerst contact 
gezocht met de zorgverzekeraar. Bij alle kosten wordt steeds de afweging gemaakt of het gaat om 
kosten vanuit de Wlz of het sociaal domein. Zo zijn kosten voor mondkapjes en 
hygiënemaatregelen bijvoorbeeld verdeeld. Bekendheid en op de hoogte zijn van alle regelingen is 
wel belangrijk.  
 
Gemeente Súdwest Fryslân stelt de vraag of er behoefte is aan de meerkostenregeling. Patyna 
geeft aan dat als zorgaanbieders van gemeenten de vrijheid blijven krijgen op het gebied van de 
creatieve inzet van de zorg, er minder meerkosten zijn. GGZ Friesland / MindUp geeft aan dat op 
basis van een verdeelsleutel de bedragen soms dusdanig laag zijn, dat het meer administratieve last 
kost dan het qua bedrag oplevert.  
 
Gemeente De Fryske Marren geeft aan dat extra kosten, zoals voor vervoer dat bij het agendapunt 
‘leren door corona’ is genoemd, meerkosten zijn in het kader van corona. Ook een teststraat 
inregelen of extra capaciteit inhuren zijn meerkosten. Vanuit de Zorgboerderijen SWF/DFM/Bezinn 
komt ook de oproep om de meerkostenregeling structureel in te regelen, omdat de verwachting is 
dat alles langer gaat duren. Op de langere termijn verwacht ook Suver Thûs meerkosten.  
 
De voorzitter bedankt de aanbieders voor hun input. De gemeenten gaan hier verder mee. De input 
wordt door de gemeenten meegenomen bij de verdere uitwerking van de meerkostenregeling. 
 
 

5. Tarieven 2021 
Met de informatiebrief van juni zijn de tarieven 2021 toegestuurd. Aanbieders konden hier voor 30 
juni op reageren. Er zijn geen reacties binnengekomen en de zorgaanbieders kunnen zich vinden in 
het voorstel. Het college van gemeente De Fryske Marren heeft de tarieven 2021 al vastgesteld en 
gaat dit volgend jaar op dezelfde manier doen. Het college van gemeente Súdwest-Fryslan 
vergadert vandaag over de tarieven en de verwachting is dat zij conform voorstel besluiten. 
Volgend jaar is voor gemeente Súdwest-Fryslân een andere verhaal in verband met de 
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aanbesteding.  
 

6. Verslag van DFM van 25 februari 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
Gemeente De Fryske Marren plaatst de verslagen van het deel van gemeente De Fryske Marren 
voortaan op haar eigen website. In verband met de privacy moeten de verslagen worden 
geanonimiseerd. Daarom worden er alleen nog organisatienamen genoemd in het verslag.  
 

 
7. Stand van zaken pilots DFM 

De projectleider voor gemeente De Fryske Marren voor de resultaatsturing en aanbesteding, geeft 
een presentatie over de stand van zaken. De presentatie is als bijlage van dit verslag toegevoegd. 
Hieronder een samenvatting op hoofdlijnen plus de vragen/antwoorden tijdens de presentatie. 
 
Door de omstandigheden rondom corona heeft de planning van de pilots vertraging opgelopen en 
is de planning aangepast.  
 
Op dit moment is de pilot schaduwdraaien in de afrondingsfase. In deze pilot is eerst door een 
werkgroep van het Sociaal Wijkteam en vervolgens door de zes betrokken aanbieders een eerste 
indeling gemaakt van de clienten die ondersteuning krijgen van deze aanbieders. Dit is gedaan op 
basis van de nieuwe profielen, complexiteit en intensiteit en is onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. 
De uitkomsten zijn daarna gespiegeld en per aanbieder met hen doorgesproken op 
overeenkomsten en verschillen. Dit leverde een aantal interessante leerpunten op zowel voor de 
gemeente als voor de aanbieders. Deze inzichten worden meegenomen bij de volgende fase. 
 
De pilot resultaatgericht werken is in de voorbereidingsfase. Daarin komen best lastige 
vraagstukken naar boven, vooral over de procesgang en de juridische implicaties. Belangrijk is de 
vraag in welke mate cliënten nu al iets moeten meekrijgen van onze nieuwe methoden die we in 
deze proef op de achtergrond uitvoeren. Het kan tot verwarring leiden. Deze pilot wordt 
voortgezet met de zes betrokken aanbieders. Er wordt naar gestreefd bij elke wijziging voor een 
cliënt de nieuwe methoden toe te passen in de interactie tussen wijkteam en de aanbieder. Daarbij 
horen ook tussentijdse evaluaties van de gekozen doelen en resultaten voor de cliënt. 
We onderzoeken nog de wijze van de formele afhandeling richting de cliënt (de beschikking) en de 
aanbieder (het berichtenverkeer). 
Naast de pilots spelen er in gemeente De Fryske Marren ook nu al enkele onderwerpen die van 
belang worden voor de inkoop. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteitsverbetering van het zorgplan waar 
de wijkteams mee bezig zijn. Meer resultaatgerichte doelen stellen.  Ook blijkt dat de grens tussen 
het wat en hoe weerbarstig is. Het wijkteam gaat bij resultaatsturing over het wat, de aanbieder 
over de hoe. Daarom wordt er ingezet op tijdig evalueren: worden de resultaten op de juiste 
manier ingezet? Is de inzet passend? Worden afspraken ook uitgevoerd/gehaald? 
 
Voor het onderdeel nieuwe inkoopproces resultaatgericht werken wordt ook een nieuwe planning 
gemaakt. Naar verwachting zal dit proces starten rond 1 april 2021 en indien mogelijk voor de 
zomer 2021 worden afgerond. In het nieuwe inkoopproces wordt de gemeente selectiever in het 
aantal aanbieders. Hoe en hoeveel wordt de komende tijd uitgewerkt. Er moeten wel voldoende 
aanbieders zijn die kwalitatief kunnen voldoen aan het contract. Het wordt dus een selectief 
inkoopproces. De gunningsfactoren van het inkoopproces moeten nog uitgewerkt worden, maar 
vooral kwaliteit wordt een belangrijk aandachtspunt.  
 
Onderdeel van de pilots is ook intern kijken wat het resultaatgericht werken betekent voor de 
interne organisatie en haar processen. En wat betekent het voor de cliënt? Dit is best wel 
ingewikkeld en er komen veel vraagstukken boven. 
 
Patyna: is de verwachting dat het sociaal wijkteam mogelijke een andere rol krijgt? Bij gemeente 
Súdwest-Fryslân zit het gebiedsteam bijvoorbeeld meer in het voorliggende veld. 
Er wordt inderdaad gekeken naar een bredere rol van het sociaal wijkteam. Bijvoorbeeld vanuit een 
pilot voorzorg waarin het voorliggende veld nog meer wordt betrokken en waarbij het sociaal 
wijkteam in sommige situaties zelf ondersteuning geeft. 
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In de presentatie is een voorlopig ontwerp opgenomen hoe de profielen er uit kunnen zien. Daaruit 
blijkt ook een onderscheid naar complexiteit en intensiteit van mogelijke inzet. Er moet nog 
gekeken worden wat dit in de praktijk betekent, maar het geeft een beeld van wat het idee is. De 
profielen zijn een hulpmiddel. Het is geen doel op zich, maar een middel dat ons moet helpen om 
de goede doelen te stellen en heldere resultaten af te spreken. 
 
Patyna: in het proces loop je tegen veel facetten aan. Het zou mooi zijn wanneer dit uiteindelijk van 
complexiteit naar eenvoud kan.  
Tot slot benoemt de gemeente dat er tot nu toe zes aanbieders betrokken worden bij de pilots. In 
een eerdere fase hebben meerdere partijen aangegeven mee te willen denken. Op termijn kunnen 
die aanbieders de vraag van de gemeente verwachten om verder mee te denken of mee te werken 
aan een onderdeel van de pilot. 

 
Rondvraag DFM 
Geen rondvraag voor gemeente DFM.  

 
Sluiting gedeelte met DFM 
De voorzitter sluit het gedeelte van de vergadering van DFM. 
 
De presentatie van DFM wordt als bijlage van het verslag meegestuurd en op de website 
gepubliceerd. Het verslag van het agendadeel van gemeente De Fryske Marren vindt u op de 
website van gemeente De Fryske Marren. Het verslag van gemeente Súdwest-Fryslân vindt u op de 
website van gemeente Súdwest-Fryslân.   
  
Volgende overlegtafel: dinsdag 24 november 2020 van 9.00 – 11.30 uur.  
Locatie: nog nader te bepalen. 
 
 
Presentielijst 
Voorzitter 
WIL / Alliade 
Patyna 
GGZ/MindUp 
Wmo Adviesraad 
Suver Thús 
Connecting Hands 
Zorgboerderijen SWF/DFM/Bezinn 
Zinn 
Gemeente Sudwest Fryslân  
Gemeente De Fryske Marren 
 
Met kennisgeving afwezig 
Adviesraad Sociaal Domein DFM 
Cliëntenraad WWB van SWF 
Hof en Hiem 
JP van den Bent 
 
  


