
Werkgroep Inkoop Wmo-begeleiding      26 maart 2018 
 
Aanwezig: 
Annemie Lepelaars, Landjuweel De Hoeven en Boer & Zorg 
Ina Brinkhuis, Damhoeve en Boer & Zorg 
Yda van oosten, Ribw 
Anja van Aartsen, Hulp die helpt 
Ruth Ophoff, 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 
Esther Hageman, Boer & Zorg 
Irma Middelveld, Zes op Maat  
Antoinette Kosse, Beter Thuis Wonen 
Melanie Timmerman, Zgr 

 
Afwezig:  
Thea Schreurs, Carinova 
 

1. Opening en mededelingen 
Rik opent de vergadering 
Er zijn twee nieuwe deelnemers: Melanie Timmerman van Zgr en Esther Hageman van 
Coöperatie Boer en Zorg.  
 
Toevoeging aan de agenda: Anneke geeft uitleg van een mogelijk “Dalfsens model”.  
 
Na deze vergaderingen hebben we nog twee vergaderingen samen. Op dinsdag 17 april is er 
een inkooptafel.  
 

2. Verslag vorige vergadering 
Vastgesteld, geen opmerkingen  
 

3. Presentatie volume en financiën (Ilse Veerbeek) 
Zie Sheets.  
Er is een toename van begeleiding te zien de afgelopen jaren en die lijn gaat zich naar 
verwachting onveranderd doorzetten, met name als gevolg van de vergrijzing. 
Er ontstaat enige discussie over de rol van de (veranderingen mbt de) Eigen Bijdrage bij 
resultaatsturing; claimgedrag van burgers of stopzetten als resultaat bereikt? 
 

4. Presentatie 3 modellen met resultaatsturing (HHM) 
Zie Sheets. 
Doel is dynamiek op gang brengen. We willen meer stabiliteit en met minder geld meer 
mensen helpen.  
 
Sturing vanuit de gebiedsteams is belangrijk. Redeneren vanuit de driehoek: inwoner – 
consulent gebiedsteam – professional die ondersteunt. Ruimte nodig voor vernieuwing en 
voor verbinding met welzijn en maatschappelijk veld (kerken, verenigingen). 
 
Naar aanleiding van discussie over het resultaat van ‘preventie’ volgt een voorbeeld uit 
Raalte. Deelnemers kunnen zonder indicatie meedoen in een groep. Ze worden ondersteund 
door vrijwilligers. Op deze manier kun je mensen laagdrempelig laten deelnemen. Het is een 
groot succes. De groep is hecht en vertrouwd met elkaar. Het is nu lastig deelnemers met 
indicatie over te laten gaan naar een geïndiceerde groep. Er wordt nu gekeken of er een 



combinatie gemaakt kan worden tussen mensen die niet geïndiceerd zijn en wel waarbij 
vrijwilligers en professionals beiden de groep ondersteunen.  

 
5. Presentatie mogelijk “Dalfsens model” (Anneke Dollen) 

Opgesteld naar aanleiding van een congres over het model van Noord- en Midden- Drenthe 
geweest en een werkbezoek aan de gemeente Ommen-Hardenberg. Gedachte is de 
domeinen van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) en de vijf niveaus met domein te gaan 
hanteren. Bij elke ‘overgang’ kan worden bekeken wat vanuit Eigen Kracht en netwerk, vanuit 
voorliggende en Algemene Voorzieningen mogelijk is en wat door maatwerk moet worden 
aangevuld. 
Het “Dalfsens model” is een eerste aanzet en is niet tot in detail uitgewerkt. 
 
Reacties en opmerkingen op het “Dalfsens model”:  
- Je kunt hem heel cliëntgericht invullen, zonder doelgroepen te onderkennen; 
- Eerste indruk is goed; 
- Blij dat jullie kiezen voor ZRM en niet weer iets nieuws; 
- Mooi die ontschotting van verschillende wetten. Geeft veel extra mogelijkheden; 
- Advies: blijven doorontwikkelen/aanpassen in overleg met zorgorganisaties. Evt. via 

Addendum toevoegen; 
- Evaluatiepunt: hoe blijf je alle doelgroepen bedienen?  
 
Voorlopige conclusie is dat het model met de resultaatgebieden van Ommen-Hardenberg het 
meest aansluit bij dit model, met enkele nuances.  
 
Bekostiging van resultaten 
In Ommen-Hardenberg wordt gekeken naar de:  
Complexiteit: Hoe ingewikkeld is de cliënt?  
Intensiteit: Hoe vaak moet de medewerker ernaartoe.  
Duur: Hoe lang heeft iemand zorg nodig? 
 
Een subgroepje gaat het “Dalfsens model” verder uitwerken en vertalen naar financiën.  
 

6. Vervolgafspraken en overige acties 
 
-Uitwerken kwaliteitscriteria 
Werkgroepje; op donderdag 5 april, 09:30 – 10:30 uur 
Ruth Ophoff, Irma Middelveld, Annemie Lepelaars, Jose Bloo, Nico Dam, Ilse Veerbeek 
 
-Uitwerken tariefstructuur 
Werkgroepje; op donderdag 5 april, 10:30 – 12:00 uur 
Fleur Vierstra, Jelger (via BTW), Jose Bloo, Marjan (Zes op Maat), Esther Hageman, Nico Dam, Ilse 
Veerbeek, Ina Brinkhuis 
 
-Uitwerken functie casusregie 
Welke partij kan hier het beste regie voeren?  
Hoe vullen we dit in? Per casus, per gemeente, per zorgaanbieder?  
Denk ook aan het voorbeeld van het makelaarsmodel en het reizigersmodel?  
Dit wordt opgepakt door de gemeente met de gebiedsteams 
 
-Uitwerken resultaatgericht indiceren 
Niet iets waar we voor de zomervakantie iets mee doen. Parkeren we even.   
 
-Hulp bij het huishouden 
We maken afspraken met de huidige aanbieders, maar staan ook open om met andere partijen 
afspraken te maken.  

 
-Voorliggende voorziening Noaberhuus  
Vanuit de werkgroep wordt aangegeven dat de steungroep Noaberhuus weer opnieuw tot leven is 
gekomen.  

 



-Subsidieaanvragen Zorginfrastructuur 
We zijn met drie organisaties hierover in gesprek. Carinova, Zgr en Rosengaerde + welzijn.  
 
 

7. Afsluiting  
 
  


