
  

Fysieke Overlegtafel 29  mei 2018 

 Datum : 29 mei 2018 

 Tijd : 15:00 tot 17:00 uur 

 Locatie : Gemeentehuis gemeente Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek,       
                   vergaderzaal 10 + 11     

Agenda  

Nr. Onderwerp 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Opening en mededelingen 

- Voorzitter Jelle Metz opent het overleg en heet een ieder welkom 

- Voorstelronde dienstverleners, beleidsmedewerkers en  

Projectondersteuner H6 + VIV (vrij inzetbare voorzieningen Zoetermeer).  

 

 

 

2. Verslag fysieke overlegtafel 21 november 2017 

Er zijn geen ingekomen stukken 

Er zijn geen opmerkingen, hierbij wordt het verslag definitief. 
De website Toekomst Sociaal Domein (TSD, zowel de nieuwe + de oude) is goed te 
bereiken. Na de zomervakantie gaat de vernieuwde website TSD officieel live. 
www.toekomstsociaaldomein.nl 

 

 

 

3. Implementatieplan ‘Doorontwikkeling maatwerkvoorziening 

begeleiding H6 2018-2019’ 

Toelichting door Jelle Metz. 

De deelprojecten worden doorgenomen met de dienstverleners.  

Deelproject 1) Regisseren van innoveren, leren en veranderen. 

Er worden  drie pilots gestart.   

Bij het voorbereiden van de pilot met het product begeleiding light is gebleken dat er nog 

wat haken en ogen aan dit product zitten. Dienstverleners wilden dit organiserenmet inzet 

van de regeling dienstverlening aan huis  

( Alphahulp). Dit wordt door degemeenten op advies van het ministerie afgeraden. 

Gemeente Lansingerland denkt nu na over verdere invulling van deze pilot. Aanbieders 

met interesse kunnen zich melden.  

De pilot voor begeleiding in kleine groepjes is gestart met een eerste brainstorm. 

 

De pilot voor Zorgmijders is nog het minst ver gevorderd. Er moet nog goed verkend 

worden wat het probleem is.    

Limor geeft aan om vooral niets dubbel te doen, zij voeren o.a. de ‘42-uur’ trajecten uit .  

Eerste stap in de pilot is om knelpunten te inventariseren. Dienstverleners die mee willen 

denken kunnen dit melden op TSD 

 

Creeeren leercirkel 

Dit is vooral voor mensen in het veld, om elkaar beter leren kennen, er wordt aangegeven 

dat zij hier behoefte aan hebben. 

1 of 2x per jaar een half dagdeel? Met 1 actueel thema om te behandelen. 

Het gaat hier vooral om elkaar te zien, te spreken en om ideeen uit te wisselen. 



  

 

We moeten wel opassen dat we niet teveel gaan overleggen, er is niet veel tijd om te 

overleggen, en we moeten vooral niet iets gaan organiseren dat al bestaat.  

 

Optie: misschien wel overleggen in kleiner verband? Per wijk, per doelgroep (klein 

houden)? Maar het moet dan wel een meerwaarde hebben. Moet niet op clientniveau, 

maar op thema. 

 

Florence: Er wordt veel uitgegeven aan administratieve lasten. Maak het systeem 

simpeler. 

agenderen voor volgend overleg: Welke administratieve lasten ervaren de aanbieders nu 

en hoe kan dat beter. 

 

Deelproject 2) Afstemmen van gezamenlijke werkwijze resultaatgerichte 

ondersteuningsplannen 

Gaat om het realiseren van een ‘keten’ van: 

- Resultaten uit de deelovereenkomst opnemen in de beschiikking 

- Resultaten delen met de aanbieder 

- Periodiek met klant en aanbieder bespreken in welke mate de resulaten behaald 

zijn en of de beschikking aangepast moet worden  

 

Dienstverleners willen vooral geen extra administratie en geen extra rapportages. Daarom 

is het nodig om hierover op hoofdlijnen afspaken te maken.  

 

Deelproject 3 

Het zou prettig zijn als er 1 set KPI’s is. 

Dienstverlener geeft aan dat Lansingerland een ander format voor de accountgesprekken 

heeft dan de andere gemeenten. Dit wordt nagekeken, is namelijk niet de 

bedoeling.Lansingerland heeft inderdaad een afwijkend format verstuurd. Intern wordt nu 

besproken hoe we dit in het vervolg kunnen voorkomen en de formats weer gelijk kunnen 

trekken. 

 

Deelproject 6 

Meerdere dienstverleners hebben ervaring met een preventieve controle van de GGD. De 

ervaringen lopen uiteen van prima tot bureaucratisch en veel werk.  

 

Agenderen: Bij welke dienstverlener is de GGD langsgeweest en wat zijn de 

bevindingen? 

 

 

4. 

 

Update Risicoparagraaf: 

Het ontstaan van wachtlijsten o.a door personeelstekort wordt toegevoegd aan de 

risicoparagaaf.  

 

5. 

 

 

 

 

Ontwikkelingen Beschermd Wonen 

(n.a.v. FO 21 november 2017) 

Val niet onder de H6.  De H6 werken met 4 verschillende centrumgemeenten. Het is wel 

goed om de ontwikkelingen te volgen.  

 

6. 

 

 

7. 

Inventarisatie agendapunten volgende vergadering (27 november 

2018 a.s.) 

Iedereen: agendapunten mailen.  

Wvttk en rondvraag. 

Er zijn geen vragen en het overleg wordt gesloten.  



  

 


