
Verslag Adviesgroep Wmo Westerkwartier 

 

Datum: 6 april 2021  

Tijdstip: 15.00 uur – 16.45 uur  

Vorm: Teams-vergadering 

 

Aanwezig: 

Erna Muntendam, Marlous Elderman en Carola van Engeland (gemeente Westerkwartier),  

Elza Kreleger(Vlot), Gert Piers (Veldzicht), Goos Knol en Erika Wassink (Vredewold), Dieneke de Boer 

(Adviesraad sociaal domein Westerkwartier), Wouter Vogel en Esther Ellen (De Zijlen),  

Theo Wieldraaijer (Coöperatie dichtbij), Petra Griffioen (Cosis), Harriet Wetering (Cosis), Aafke 

Oostijen (Factor 5), Herma Hemmen en Jasper Otten (Haute Equipe), Jacob Mulder (Paletzorg), 

Mirjam van der Spek (Kuijpers en Houtman), Hetty Osseforth (BTWT), Pankaja Boers (De Weide Blik), 

Erna van Bezoen (DNZT) en Anouk Pentinga ( De Schans) 

 

1. Welkom en mededelingen 

Marlous opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er volgt een korte voorstelronde. Er zijn 

geen mededelingen. 

 

2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Proces nieuwe Inkoop (door Herma Hemmen) 
Herma deelt haar presentatie Inkoopproces sociaal domein. De presentatie wordt achteraf met 
de notulen meegestuurd.  

   

4. Voorlopig voorstel verlenging en beëindiging overeenkomst 

Carola licht mondeling het voorlopige voorstel van de gemeente tot verlenging en beëindigen van 

de Deelovereenkomst Wmo toe. Er wordt o.a. door Carola toegelicht dat de gemeente kiest voor 

meer integraliteit voor de nieuwe Inkoop Sociaal Domein. Om deze is het van belang dat de 

Deelovereenkomst een half jaar langer doorloopt. 
Petra Griffioen (Cosis) vraagt zich af of we de juiste datum hanteren voor beëindiging. 
Afgesproken is dat de gemeente hier nog eens goed naar kijkt. Terugkoppeling volgt later aan de 
leden van de Adviesgroep.  

 

5. Evaluatie huidige Inkoop  

De zorgaanbieders is gevraagd om voorafgaand aan deze vergadering een evaluatieformulier in te 

vullen dit gaat over de ervaringen van de huidige inkoop. Met dit formulier wil de gemeente een 

goed beeld krijgen van zowel de positieve ervaringen als aandachtspunten met betrekking tot de 

huidige inkoop. Nog niet alle aanbieders is het gelukt om het formulier in te vullen. Afgesproken is 

dat de aanbieders die dit nog niet gedaan hebben het formulier binnen een week alsnog 

inleveren. Vervolgens zal de gemeente de uitkomsten op een rij zetten. Waar nodig zal er contact 

gezocht worden met een aanbieder voor een nadere toelichting.  
 

6. Preventieprogramma Sociaal Domein (door Erna Muntendam) 

Erna deelt haar presentatie Preventieprogramma. De presentatie wordt meegestuurd. Erna vraagt 

collega Peter Rebergen om informatie over de genoemde pilots. Dit wordt later nagestuurd.  



De gemeente denkt na hoe zij vorm kan geven aan de inbreng van aanbieders voor 

transformatie/pilots. De gemeente heeft aangegeven hier graag over in gesprek te gaan met 

aanbieders. Aan het einde van de presentatie van Erna wordt er een aantal vragen aan aanbieders 

gesteld. Afgesproken is dat deze vragen achteraf via de mail door de aanbieders beantwoord 

worden.  

Gert Piers geeft aan graag verder betrokken te worden bij dit onderwerp. Verder wordt er 

voorgesteld om de ideeën van aanbieders te koppelen aan de verschillende klantprofielen die 

gebruikt gaan worden bij de Inkoop/preventieprogramma. Herma gaat dit bespreken met Erna 

Muntendam en Peter Rebergen van het Preventieprogramma. 

  

7.  W.v.t.t.k. 

Jacob Mulder adviseert de gemeente om niets zelf te gaan bouwen voor ICT. Hij adviseert gebruik 

te maken van bestaande systemen en pakketten. 

 

8. Sluiting 

Marlous bedankt de deelnemers voor het prettige eerste digitale overleg en sluit de vergadering.  

 

Actiepuntenlijst: 

1. De gemeente checkt juridisch datum opzegging Deelovereenkomst; 

2. De gemeente onderzoek hoe aanbieders te betrekken bij het preventieprogramma; 

3. Zorgaanbieders geven per mail antwoord op de vragen presentatie preventieprogramma; 

4. Zorgaanbieders mailen het ingevulde evaluatieformulier huidige inkoop voor 16 april; 

5. Na te sturen stukken: Presentatie Inkoop proces, presentatie preventieprogramma, overzicht 

pilotprojecten gemeente. 

 


