
Werkgroep Inkoop Wmo-begeleiding      12 maart 2018 

Aanwezig: 
Annemie Lepelaars, Landjuweel De Hoeven en Boer & Zorg 
Ina Brinkhuis, Damhoeve en Boer & Zorg 
Thea Schreurs, Carinova  
Yda van oosten, Ribw 
Anja van Aartsen, Hulp die helpt 
Lot Ophof, Interaktcontour  
Fleur Vierstra, Andersom thuisbegeleiding 
José Bloo, Rosengaerde 
Erik Jan Vlietman, HHM 
Nico dam, HHM 
Celine Starke, gemeente Dalfsen 
Rik Bolhuis, gemeente Dalfsen 
Anneke Dollen, gemeente Dalfsen 
Ilse Veerbeek, gemeente Dalfsen 
Hanneke van Keulen, gemeente Dalfsen 

 
Afgemeld:  
Antoinette Kosse, Beter Thuis Wonen 
Irma Middelveld, Zes op Maat (ziek) 
 

1. Opening en mededelingen 

Rik Bolhuis opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.  

 

2. Verslag vorige vergadering 

Het verslag van 19 februari 2018 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

3. Reactie/standpunten gemeente Dalfsen 

In de huidige situatie heeft de gemeente Dalfsen een richting ingezet naar meer 

resultaatgericht werken.  

In het document “Dichterbij de Kern” hebben we als gemeente ook beschreven dat we willen 

veranderen vanuit inhoud en niet alleen vanuit financiën. De transformatienota gaat uit van 

het totale sociale domein en wordt in alle lagen doorgevoerd. De zorgaanbieders zijn blij dat 

er voor deze brede insteek is gekozen. Belangrijk is de focus te houden op wat de inwoner 

nodig heeft. De aanwezigen hebben behoefte aan transparantie van de ontwikkeling en 

inzicht in de huidige situatie.  

 

a. Nu geen “hoofdaannemer” 

Hier zijn de zorgaanbieders tevreden over. 

  

b. Wellicht (casus-)regie als aparte functie 

De zorgaanbieders geven aan dat je de cliënt meer centraal kunt stellen. Enkele 

zorgaanbieders hebben hier ervaringen mee. In Ommen-Hardenberg vinden ze het complex 

dat iemand van de generalisten de regie houdt, omdat diegene niet in de inhoud zit, maar 

daarboven hangt. In Dalfsen wordt er per casus gekeken wie het beste de regie kan houden 

en dat is veel prettiger.  

 

c. Invoering resultaatgericht werken, dus afstappen van producten 

Wat betekent dit voor de burger? Het ligt aan de doelgroep en het resultaat wat je bedoelt. 



De zorgaanbieders vinden het een mooi uitgangspunt en zijn positief over de keuze van 

Dalfsen om resultaatgericht te werken.  

d. Creëren van meer algemene voorzieningen (dagbesteding, huishoudelijke hulp) 

Als dit kan worden gecreëerd, dan zou dat een hele mooie ontwikkeling voor Dalfsen zijn.  

e. Raamovereenkomst, mogelijk ‘Open House’ 

Als er partijen willen komen die interessant zijn, moeten we ze nog kunnen contracteren.  

Er moeten dan wel criteria komen. De keuzevrijheid van de burger is hiermee ook het 

grootst. Samenwerkingen moeten we niet uitsluiten. Zorgaanbieders zijn fan van open house 

want dan is de keuzevrijheid voor de burger het grootst!  

 

Er wordt door zorgaanbieders over het geheel positief naar bovenstaande gekeken. De 

doorlopende leer-werklijn zit erin verweven en dat is wat we willen.  

 

4. Thema’s/actiepunten  

  

a. Definitie van resultaat(gebieden) 

 De ZRM is algemeen bekend bij de zorgaanbieders. 

 

 De ervaringen met resultaatsturing in Ommen/Hardenberg zijn over het algemeen 

heel positief. Voorwaarde is wel dat medewerkers zelf mee kunnen bewegen met de 

transitie en de inwoner centraal kunnen stellen. In Ommen/Hardenberg ben je ook 

methodisch aan het werk omdat je tot resultaten moet komen en de inwoner meer 

meeneemt in zijn verhaal. Het is wel belangrijk dat de gemeente kaders meegeeft. Bij 

de start in Ommen/Hardenberg waren er geen kaders en dat werkte niet goed.  

 

Vanuit de zorgaanbieders wordt gevraagd om meer voorbeelden aan te dragen en 

niet alleen naar Ommen/Hardenberg te kijken. Noord- en Midden-Drenthe is een 

voorbeeld evenals Wierden en Raalte. HHM zorgt voor voorbeelden (zie 

vervolgafspraken).  

 

b. Versterken algemene voorziening: HOE? 

 HH blijft (resultaat “regie huishouden” niet) 

Overweging: HH blijft algemene voorziening, resultaat “regie bij het huishouden” 

niet, dat wordt maatwerk. Dit wordt opnieuw gecontracteerd, de gemeente moet 

hier nog een besluit over nemen.  

 Deel dagbesteding i.c.m. welzijnswerk 

Welzijn en burger in verschillende buurthuizen. (Lemelerveld, Dalfsen, Nieuwleusen) 

Burgerkracht: geef een stuurgroep de opdracht om burgerkracht te initiëren. 

Gemeente is daar dan ondersteunend.  

c. Uitwerken kwaliteits- en beoordelingscriteria 

De set aan criteria willen we goed uitbreiden. Zijn daar voorbeelden van?  

RIBW geeft aan criteria te hebben opgesteld.  

5. Vervolgacties 

 ACTIE GEMEENTE: De gemeente toont de volgende bijeenkomst cijfers zodat een 

transparant beeld wordt geschetst van de huidige situatie. Het gaat dan over het 



aantal inwoners dat gebruik maakt van één of meerdere algemene voorzieningen of 

maatwerkvoorzieningen en mogelijke andere cijfers die beschikbaar zijn en van 

toegevoegde waarde kunnen zijn. (Gemeente). 

 ACTIE HHM: We presenteren de volgende keer een overzicht van verschillende 

inkoopmodellen. Ook meer noemen over de “Resultaattaal” (HHM). 

 ACTIE KERN DALFSEN: Denk eens na over de mogelijkheden van een stuurgroep 

Noaberhuus voor wat betreft de dagbesteding i.c.m. welzijnswerk. Hoe kan de 

gemeente daarin ondersteunen?  

 ACTIE ALLEN: Zelf nadenken over de mogelijkheden, als het Noaberhuus, in 

Nieuwleusen en Lemelerveld. 

 ACTIE GEMEENTE: Hoe kan welzijn bij bovenstaande actiepunt aanhaken?  

 ACTIE RIBW: RIBW stuurt kwaliteitscriteria toe.  


