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Verslag van de 40e Overlegtafel Wmo en Participatie gemeenten Súdwest-Fryslân en  
De Fryske Marren  
 
Datum 

 
: 

 
16 maart 2021 

Tijdstip : 09.00 – 10.30 uur 
Locatie 
 

: Online, via Teams 
 
 

1. Opening 
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. 
Notulen door gemeente SWF. 
 

 

2. Mededelingen en aanvullingen agenda 

Afmeldingen:   

• Limor / De Noorderbrug / MindUp / Van Hien Zorg / Zorgboerderij Jeltehof 
 

Er is een gezamenlijke agenda van SWF en DFM 
 

 
 

3. Corona-ervaringen   

 
Er vindt uitwisseling plaats van ervaringen m.b.t. corona.  
- De eerste effecten van het vaccineren worden inmiddels merkbaar, er zijn minder 

besmettingen;  
- De organisaties zijn er inmiddels op ingeregeld waardoor veel zaken soepeler verlopen dan 

aan het begin van de coronaperiode;  
- De zorgverlening gaat wel door, waar nodig in een aangepaste vorm;  
- Versnelling van de digitale ontwikkeling is merkbaar; 
- Sprake van extra werkzaamheden bij een corona-uitbraak op dagbestedingslocaties – het 

heeft veel consequenties voor de cliënt maar ook voor de familie.  
- Er worden extra kosten gemaakt, o.a. voor preventiemiddelen en testen; 
- Er is een hoger ziekteverzuim merkbaar onder werknemers (aanleiding vooral klachten na 

vaccinatie en aanwezigheid van coronabesmetting in privé-omgeving);  
- Wmo platform SWF merkt op dat zij door de fysieke afstand laat en weinig om advies wordt 

gevraagd.  
 

Een aantal onderwerpen worden nader besproken: 
 
1. Ziekteverzuim werknemers gerelateerd aan de vaccinaties/privé-omgeving werknemers: 

Om bezettingsproblemen te voorkomen is het verstandig om (indien mogelijk) het 
personeel verspreid te laten vaccineren. Verder blijft het erg moeilijk te sturen indien 
bijvoorbeeld het thuisfront van werknemers in quarantaine moet. Het geeft veel druk op de 
planning van de zorgaanbieders en hierdoor op hun medewerkers. Tot nu toe heeft het 
geen consequenties voor de cliënten die daarentegen veelal flexibel zijn omdat ze ook 
thuiszitten. 
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2. Toename van agressiemeldingen: 

Dit is herkenbaar, bij sommige cliënten is de rek er echt uit. Voor de komende periode 
wordt verwacht dat hierdoor de te behalen doelen bij cliënten zullen toenemen. Er is niet 
sprake van uitgestelde zorg, er wordt nu al op ingezet. Voor de werknemers is er 
momenteel sprake van taakverzwaring omdat er meer van hen wordt verwacht. 

 
3. Versnelling van de digitale ontwikkeling: 

Deze ontwikkeling valt dit jaar nog onder deze overlegtafel. Vanaf 2022 zal dit onder de 
nieuwe inkoop verder gaan. Voor beide gemeenten telt dat het zorgaanbieders is 
toegestaan om digitale ondersteuning als aanvullende ondersteuning te gebruiken.  
 

4. Mate van zorg en thuissituatie van cliënten:  
Gemeente: is de afstemming zorgvraag/zorgaanbod momenteel op peil of wordt er voor de 
komende maanden een toename van deze zorgvraag verwacht? En is de thuissituatie van de 
klant in beeld ondanks alle coronamaatregelen? Vanuit de zorgaanbieders wordt 
aangegeven dat zij dit niet zo ervaren, zij zijn inmiddels anders ingericht en verwachten 
geen grote hausse de komende periode.   
 

 
4. Coulanceregeling en meerkostenregeling 
Coulanceregeling: 
De coulanceregeling liep tot 1 juli 2020 (landelijke grens). Na 1 juli 2020 was de reguliere zorg 
weer mogelijk met eventueel de nodige maatregelen.  
 
Meerkostenregeling: 
De meerkostenregeling is momenteel bij DFM reeds vastgesteld, bij SWF zal dit de op korte 
termijn ook gebeuren. Beide gemeenten trekken gezamenlijk op om eenduidigheid te bieden aan 
de zorgaanbieders en hanteren dezelfde regeling.    
Dit geldt ook voor de regeling omzetgarantie en alternatieve zorg. 
DFM verzoekt om voor 1-3-2021 met facturen te komen. 
De meerkostenregeling loopt door tot 31-12-2021. 
Vanuit de zorgaanbieders komt de vraag aan de gemeente om een Q&A op te stellen, dit kan 
meer structuur en duiding bieden.  
 

 

5. Rondvraag  
DFM: de gemeente vraagt namens de zorgadministratie aandacht voor de:  

- iWmo start/stopberichten; 
- Veel zorgaanbieders declareren nog op uurtarief, DFM declareert in minuten; 
- Bij een retourbericht altijd een reactie geven, anders is er geen facturatie mogelijk. 

 
DFM: de nieuwe contractmanager Aafke Cornelisse wordt voorgesteld.  
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De voorzitter sluit de vergadering om 10.25 uur. 
 
 

De volgende overlegtafel: dinsdag 8 juni 2021 van 09.00 – 11.30 uur 
 

Locatie: Gemeente Súdwest-Fryslân, Bestjoershûs, Marktstraat 1 te Sneek 
 
 

 

 

Aanwezig: 
Voorzitter Mark Waaijenberg  
 
Gemeente SWF 
Gemeente DFM  
 
Zorgaanbieders: 
Alliade/WIL 
Antonius Zorggroep 
Bezinn 
Connecting Hands 
J.P. van den Bent 
MIEP B.V. 
Patyna 
Philadelphia Zorg Noord 
Suver Thús 
Wmo platform SWF 
WWB cliëntenraad SWF 
Zienn 
 
 
 
 
 
 




