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Verslag Adviesgroep Wmo Westerkwartier  

 
Datum: 10 juni 2021  
Tijdstip: 10.00 uur – 11.20 uur  
Vorm: Teams-vergadering 
 
Aanwezig: 
Erna van Bezoen (DNZT), Jasper Otter en Herma Hemmen (Haute Equipe), Hetty Osseforth 
(BTWT), Esther Ellen (De Zijlen), Joep Schuringa (De Schans), Dieneke de Boer (Adviesraad 
sociaal domein Westerkwartier), Gert Piers (Veldzicht), Pankaja Bours (De Weide Blik), 
Petra Griffioen (Cosis), Mirjam van der Spek (Kuijpers en Houtman), Theo Wieldraaijer 
(Coöperatie Dichtbij),  Elza Kregeler (Vlot ), Marlous Elderman en Carola van Engeland 
(gemeente Westerkwartier) 
 
Afwezig m.k.: 
Vredewold, Factor 5, Paletzorg 
 
1. Welkom en mededelingen 
Marlous opent het overleg. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Verslag overleg 29 april 2021 
Vlot stond ten onrechte niet bij de afwezigen genoteerd. De eindtijd in het verslag klopt 
niet. Was 11.30 uur in plaats van 10.30 uur. De aanbieders hebben inmiddels de 
opzeggingsbrief ontvangen. 
 
3. Voortgang Inkoopstrategie 
- Uitkomsten analyse 
- Ondersteuningsaanbod 
- Planning 
 
Herma geeft een presentatie: Inkoopstrategie sociaal domein. Inwoner centraal, 
ondersteuning dichtbij en samenwerken zijn de waarden die in de gesprekken naar voren 
zijn gekomen.  
Binnen de Wmo zien we vooral een grote vraag naar hulp bij het huishouden. Gemeente 
Westerkwartier sluit zich voor Jeugd aan bij het regionale proces. 16,4 % van de cliënten zal 
dan onder de lichte producten vallen die de gemeente zelf gaat inkopen (356 unieke 
cliënten op dit moment). Hier kent vooral individuele begeleiding een grote afname. 
 
In het Westerkwartier ligt de grijze druk hoger dan in andere Groninger gemeenten. Er is 
sprake van verdubbeling van dementie. Hier moeten we rekening mee houden in de inkoop.  
 
Je moet eigenlijk per leeftijdsfase kijken of we de samenwerkingsstructuren/overlegvormen 
goed hebben ingericht.  
 
Waar liggen de kansen? Er is behoeft om het ondersteuningsaanbod voor ouderen anders in 
te richten, zonder indicatie. In het voorliggend veld is behoefte om tot collectieve 
voorzieningen te komen. Goed afbakenen met elkaar wanneer iemand in aanmerking komt 
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voor een indicatie. Zorgen voor een integraal ondersteuningsaanbod. Zet hierbij in op 
preventie! Inclusieve samenleving en positieve gezondheid als vertrekpunt nemen. Toegang 
moet duidelijk worden ingericht.  
 
In de inkoopstrategie nemen we het volgende op: wat gaan we inkopen, voor wie, hoe en 
hoe gaan we dat betalen? Het is nog niet helemaal geland bij inwoners en bij de gemeente 
dat het recht op voorzieningen niet meer bestaat.  
 
Inkoopstrategie wordt nu uitgewerkt. Wordt eind juni aan het college voorgelegd. 
September 2021 in de gemeenteraad ter besluitvorming. Rond oktober start eerste 
inkoopprocedure.  
 
De punten die aanbieders hebben aangegeven n.a.v. het preventieprogramma zijn 
herkenbaar voor Herma. Herma loopt de punten kort bij langs.  
 
Reacties aanbieders: 
Erna van Bezoen: We hebben meer willen doen met elkaar. Vooral het samenspel met 
elkaar en met De Schans is belangrijk. Je moet tot een soort arrangement komen dat 
passend is voor de inwoner. Erna heeft presentatie gehad van een wetenschapper die 
aangaf dat we heel anders oud worden dan vroeger. In verhouding zal er volgens hem 
minder een beroep worden gedaan op ondersteuning.   
 
De andere mindset is een belangrijk onderdeel in het preventieprogramma van het 
Westerkwartier. Je moet de inwoner faciliteren om zijn probleem op te lossen. De inwoner 
moet zelf met zijn netwerk een plan maken.  
 
Joep Schuringa geeft aan dat het heel belangrijk is om dit te communiceren naar de 
inwoners. We moeten de andere mindset allemaal gaan uitstralen naar de inwoners. 
 
Esther Ellen: We zetten ook mensen weer terug naar het voorliggend veld. De verbinding 
met het voorliggend veld is belangrijk. 
 
Pankaja Bours: Herkent wat de collega’s aangeven. Mensen moeten zich verantwoordelijk 
voelen voor hun eigen leven. Is het een idee om een onafhankelijke goed opgeleide buddy 
te hebben die mensen helpt om bij hun eigen kracht te komen? De buddy is een 
vertrouwenspersoon voor de inwoner en kan op afroep beschikbaar zijn. De buddy is goed 
op de hoogte van de sociale kaart. Welllicht kan je d.m.v. een buddy de omslag maken naar 
een samenleving die uitgaat van eigen kracht. Pankaja wil hier graag over meedenken. 
 
Dieneke de Boer: de collega’s van De Schans moeten sterk genoeg zijn om het proces met 
de inwoner aan te gaan. Kijk als gemeente kritisch naar nieuwe wetten die uitgevoerd 
moeten worden.  
 
Joep Schuringa: de essentie van Positieve gezondheid is waar wij het nu over hebben. Je 
kijkt wat de inwoner zelf kan en wil, wat heeft hij in zijn omgeving om daaraan bij te 
dragen? Pas daarna wordt gekeken naar professionele ondersteuning. De inwoner moet 
volledig de ruimte krijgen om te ontdekken wat hij zelf kan. 
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Marlous vraagt of alle aanbieders nog willen reageren op de vragen vanuit het 
Preventieprogramma.  
 
Herma haalt de financiële gegevens uit de presentie en dan wordt het onder iedereen 
verspreid. 

 
- Kostprijsberekening 
Bij verlengen van de overeenkomst moet de gemeente ook voldoen aan de AMvB reële 
kostprijs. De gemeente heeft voor de kostprijsberekening een offerte gevraagd bij het 
bureau van Herma. Kan in september worden opgeleverd. In oktober kan dan in de 
adviesgroep worden gesproken over het voorstel van de tarieven voor januari tot juli 2022.  
 
4. W.v.t.t.k  
Erna van Bezoen heeft een aantal knelpunten in het i-Wmo systeem. Overgang van vier 
weken naar maand zorgt voor afkeur in bepaalde gevallen. Lopen de andere aanbieders hier 
ook tegenaan? 
Bij HH is het tarief niet deelbaar door 60, daardoor afrondingsverschillen. Goed voor Herma 
om mee te nemen voor wellicht andere financieringssystematiek. 
Marlous stemt dit af met collega Alies van Weperen. Marlous plant dan een afspraak in, wie 
wil kan hierbij aanschuiven. 
 
Als inwoners overgaan naar de WLZ ontvangen zij soms een intrekking vanuit de Wmo met 
terugwerkende kracht. Speelt vaak bij HH. Verzoek aan de gemeente om dit op tijd aan te 
geven bij de aanbieder  
 
Marlous: we zijn bezig met het werkproces Wmo. We hebben parallel hieraan de nieuwe 
inkoop. Willen we voor een jaar nu nog het werkproces Wmo aanpassen? 
Erna geeft aan dat het niet haaks op elkaar staat, we kunnen wellicht nog stappen hier in 
zetten. De gemeente stemt dit intern af en komt hier op terug. 
 
5. Sluiting  
Marlous geeft aan dat ter zijner tijd een uitnodiging volgt  voor een nieuw overleg. Na dank 
aan iedereen voor de inbreng sluit Marlous de vergadering. 
 
 
Actiepuntenlijst: 
1. De gemeente plant een overleg over I-Wmo zaken en nodigt de adviesgroep hiervoor uit. 
2. De gemeente informeert de adviesgroep over de wijzigingen in het werkproces Wmo.  
3. De gemeente plant een nieuw overleg voor de adviesgroep. 
4. Aanbieders die nog niet hebben gereageerd op de vragen uit het Preventieprogramma, 
reageren hier indien gewenst nog op. 
 
 
 
 


