
(Concept)Verslag inkooptafel gemeente Dalfsen 
5 maart 2019 
Locatie: De Trefkoele+ 
 
Bijlagen:  
- aanwezigheidslijst 5 maart 2019 
- PowerPointpresentatie inkooptafel (inclusief presentatie verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld) 
- PowerPointpresentatie Mantelzorgondersteuning 
- Gespreksformulier Transformatie  
 
 
Welkom 
Ilse heet iedereen welkom. 
 
 
Verslag vorige keer 
Verslag is na de vorige inkooptafel conform de nieuwe afspraken vastgesteld. 
 
 
Nieuwe contractpartijen per 31-12-2018 
InKontakt 
Heeft kennis van verschillende psychosociale en psychiatrische problematiek, van wonen, opgroeien 
en opvoeden en van onderwijs en arbeidstoeleiding. 
 
Tactus verslavingszorg 
Als specialist in verslavingszorg biedt Tactus hulp en advies aan jongeren en volwassenen voor elke 
vorm van verslaving, ook in combinatie met andere problematiek (dubbeldiagnose). We zoeken naar 
de best passende zorg of begeleiding voor iedere cliënt, al is het nog zo ingewikkeld. We kennen vele 
mogelijkheden online, (poli)klinisch en met zelfhulpgroepen. We zijn er ook voor naasten. 
 
Ambachtelijke pottenbakkerij Anne Alink 
Creatieve dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, NAH (niet aangeboren 
hersenletsel), ouderen, chronisch zieken, etc. 
 
Reest-Art 

Reest-Art biedt kleinschalige dagbesteding aan iedereen boven de 18 jaar met 
- een verstandelijke- of lichamelijke beperking, 
- een niet-aangeboren hersenletsel (NAH),  
- ouderen, en 
- chronisch zieken. 

 
 
Uitleg implementatie nieuwe inkoop Wmo begeleiding (door Carin Oostenbrink) 
Nu met 58 zorgaanbieders een contract.  
 
Vanaf oktober 2018 zijn er 290 indicaties omgezet. In dit proces is er door de consulent nauw contact 
geweest onderling gedurende 2 x per week. Een deel van de indicaties is administratief omgezet en 
een deel is wel middels een huisbezoek of anderszins omgezet. Alle indicaties zijn inmiddels 
afgegeven.  
Hoofd- en onderaannemerschap is nieuw en iets waar mensen aan moeten wennen. Indicaties gaan 
nu allemaal via het Vecozo berichtenverkeer. Doelen worden bepaald door de gemeente, de manier 
waarop de indicatie wordt uitgevoerd wordt nu bepaald door de zorgaanbieder. 
 
Vraag vanuit de zaal: Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de indicaties. 
Indicaties worden niet afgegeven in dagdelen maar we merken toch dat klanten wel binnen komen 
met de verwachting dat ze recht hebben op meerdere dagdelen.  
Antwoord: Bij oude cliënten kan dit voorkomen door gewenning vanuit eerdere indicaties. Dit zou niet 
zo moeten zijn bij nieuwe cliënten. Wij zullen deze ervaring teruggeven aan onze consulenten en dit 
nogmaals onder de aandacht te brengen. 
 



Vraag vanuit de zaal: Werken met hoofd- en onderaannemer is bij de Marktconsultatie gesproken en 
daar hebben aanbieders aangegeven dat ze dat niet wilden. Nu merken we dat dit toch voorkomt.  
Antwoord: De verwarring is wellicht ontstaan doordat we hebben afgesproken niet te willen werken 
met hoofd-en onderaannemerschap bij de toekenning van een contract. Zoals in sommigen 
gemeente, waar maar een beperkt aantal aanbieders een contract krijgt.  
Dit was in het begin een van de opties, maar aangezien dit niet wenselijk werd gevonden door de 
zorgaanbieders is ervoor gekozen om deze optie niet verder te onderzoeken. Er is toen gekozen voor 
de huidige variant, waarbij alle aanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria in aanmerking komen 
voor een contract met de gemeente voor de Wmo begeleiding.  
 
Uit de zaal: Aanbieders geven aan dit niet zo begrepen te hebben. Er wordt aangegeven dat de 
tarieven wel laag zijn om de extra kosten uit te dekken die het hoofdaanbiederschap met zich mee 
brengt.  
Antwoord: Dit onderwerp zal zeker meegenomen worden in de werkgroep monitoring begeleiding 
Wmo.  
 
Vraag vanuit de zaal: Het oude budget is beëindigd halverwege een periode en het nieuwe budget is 
gestart halverwege een periode. Dit levert administratieve problemen op.  
Antwoord: Dit laatste zou niet voor moeten komen. We hebben namelijk geprobeerd de indicaties zo 
soepel mogelijk om te zetten. Mocht dit toch zijn voorgekomen dan is het advies om contact op te 
nemen met de betreffende consulent van de gemeente om dit alsnog op te lossen. 
 
Ilse laat tot slot nog even de vernieuwde website zien: www.samendoenindalfsen.nl Deze website is 
aanzienlijk gewijzigd en verbeterd. Op deze website zijn bijna alle zorgaanbieders te vinden. Hiervoor 
is eind 2018 nog een extra oproep gedaan om je als aanbieder aan te melden hiervoor. Heb je dit nog 
niet gedaan, meld je dan nu alsnog aan, want dit is de plek waar inwoners kunnen zoeken naar een 
geschikte zorgaanbieder. Daarnaast is er op deze website ook informatie te vinden over de 
contractering Wmo begeleiding. Dit is te vinden onder het kopje “Professionals” onderaan de 
webpagina:  https://www.samendoenindalfsen.nl/is/footer/professionals-2  
 
 
Uitleg monitoringswerkgroep begeleiding 
Deze werkgroep start op korte termijn en daarin zullen actuele onderwerpen worden besproken. Over 
de uitkomsten hiervan wordt terugkoppeling gegeven in de inkooptafel. 
 
 
Presentatie Huiselijk geweld: Nieuwe meldcode per 1-1-2019 (door Inge Nooijen) 
Zie Powerpoint. (bijlage) 
 
 
Presentatie Mantelzorgondersteuning (door Ilja Bomers) 
Zie aparte PowerPoint (Bijlage) 
 
 
Uitwisseling nieuwe producten zorgaanbieders (tip uit vorige inkooptafel) 

- Buurboerderij werkt samen met scholen om informatie te geven over dementie. 
- RIBW GO heeft cliënten die momenteel in gesprek zijn met gemeente over een 

inloopvoorziening / zelfregiecentrum. 
 
 
Format transformatie 
Er worden door gemeente jaarlijks accountgesprekken gevoerd met zorgaanbieders. In deze 
gesprekken worden een aantal standaard onderwerpen besproken, maar heeft het onderwerp 
transformatie ook een belangrijke plek. Wij hebben hiervoor een gespreksformulier ontwikkeld dat 
dient als leidraad bij dit gespreksonderwerp. 
 
  

http://www.samendoenindalfsen.nl/
https://www.samendoenindalfsen.nl/is/footer/professionals-2


Het voorstel is om dit gespreksformulier te testen bij de eerste vijf accountgesprekken en dan te 
evalueren om te kijken of dit werkbaar is voor beide partijen en om te kijken of dit de juiste informatie 
oplevert. Het formulier is meegestuurd bij dit verslag. Heeft u opmerkingen m.b.t. dit formulier dan 
horen wij dit graag via de mail: inkoop@dalfsen.nl.  
 
 
Rondvraag 
Ideeën voor onderwerpen voor de volgende inkooptafel: (Jose Bloo, Rosengaerde en Jaap 
Hagedoorn, Philadelphia denken hierover mee) 

• Toezichthouder kwaliteit Wmo door GGD (o.a. calamiteitenmelding) 
• Samenwerking bevorderen, hoe kom je nog beter met elkaar in verbinding 
• Gezonde voeding / Streekproducten (Rosengaerde) 
• Wet verplichte GGZ per 2020 (Inge) 
• Kennis van Voorliggend veld 
• Uitleg aanspreekpunt gemeente, incl. presentatie nieuwe MDT’s 

 
 
Nieuwe datum: 
De volgende inkooptafel in 2019 vindt plaats op dinsdagochtend 15 oktober 2019, 10:00 uur. In de 
Trefkoele+ te Dalfsen 
 

mailto:inkoop@dalfsen.nl

