Verslag
Datum:
Aanwezig:

Overlegtafel Toegang
14 september 2017
Astrid van Doorn-Naaktgeboren (‘s Heerenloo), Janet Zwanenburg (Amaris),
Jelle van de Kraats (GGZ Centraal), Annet Wiersinga (Youké), Roel Terwijn
(Stimenz), Roland Olieman (Leger des Heils), Harry Zegerius (Philadelphia),
Helma de Vries (Eleos), Richard Koelewijn (SustVarius), Arina de Korte (Icare)

Gemeente:

Paul Peter Lindner, Siemen Fuite (gedeeltelijk), Judith van Malenstijn, Amber
van Veldhuizen.

1. Opening / vaststellen agenda
Iedereen wordt welkom geheten en de agenda wordt doorgenomen en vastgesteld.
2. Verslag overlegtafel d.d. 22 juni
Alle verslagen / bijlagen van alle overlegtafels staan op de website, dit is vanaf mei 2017. U
kunt dit vinden op www.nijkerk.eu/inkoop
3. Ter informatie: Ontwikkelingen met betrekking tot de gebiedsteams
t/m 31 december 2018
Vorige week is er in alle gebiedsteams een presentatie gegeven over de evaluatie van de
gebiedsteams. Deze presentatie wordt ter vergadering uitgereikt. We zitten in een proces
waarin aan de ene kant de werking van de gebiedsteams op dit moment geëvalueerd wordt
en waarin aan de andere kant de nieuwe vorm en organisatie vastgesteld gaat worden. Deze
moet per 1 januari 2019 doorgevoerd zijn. Op dit moment is echt nog niet bekend hoe vorm
en organisatie er uit zullen gaan zien. Uitgangspunt is dat wat goed is vooral behouden moet
blijven. De gemeente wil zo vroeg mogelijk in 2018 een besluit nemen. Wellicht kan in
februari 2018 dit besluit al vallen, maar dit kan niet met zekerheid gezegd worden.
(zie voor inhoud het bijgevoegde document).
Er wordt opgemerkt dat de vergoeding die de aanbieders per medewerker in de maand
ontvangen, te weinig is. Het onderzoek is nog niet gestart, maar deze opmerking wordt hierin
meegenomen. Judith van Malenstijn vult aan dat er bij de evaluatie 15 casussen uitgehaald
worden en deze worden doorgenomen met de medewerker, hierdoor komt een duidelijk
inzicht in efficiëntie en effectiviteit op casus-niveau. Dit vindt plaats binnen het aantal door de
gemeente ingekochte uren.
Sommige aanbieders moeten de beslissing nemen of contracten verlengd moeten gaan
worden, dit omdat ze anders een vast contract moeten gaan aanbieden. Op dit moment kan
de gemeente daar niks over zeggen. Dit is de keuze van de aanbieder zelf. Mocht dit zich
voordoen nádat het definitieve besluit over organisatie en inrichting genomen is, dan is het
verzoek contact op te nemen met de gemeente. Het is namelijk ook in het belang van de
gemeente om goede medewerkers te behouden.
Het is overigens niet zo dat het onderzoeksbureau adviseert aan het college. Het
onderzoeksbureau rapporteert aan een stuurgroep. Uiteindelijk komt er een advies en dat
wordt geschreven door de stuurgroep.

In de overlegtafel Toegang wordt iedereen voortdurend geïnformeerd over de stand van
zaken op dat moment.
Onlangs is er naar een aantal aanbieders een uitnodiging uitgegaan om deel te nemen aan
een drietal interviews evaluatie gebiedsteams. Hierover wordt door meerdere aanbieders
opgemerkt dat men beslist bereid is om deel te nemen aan interviews, maar dat 3x 3 uur een
te zware belasting is. Er wordt gevraagd of er gekeken kan worden naar een andere manier,
zodat ze wel kunnen deelnemen en het minder tijd vergt.
Volgende week worden ze hierover geïnformeerd door Paul-Peter Lindner.
4. Ter informatie: Leerhuis
Het leerhuis krijgt de aankomende maanden meer aandacht. Daar valt ook onder SKJ,
intervisie etc.
5. Ter informatie: stand van zaken facturatie / contractering 2018
Siemen Fuite zegt dat de facturen niet altijd volgens het contract aangeleverd worden. Graag
aandacht richting de aanbieders hiervoor. Er wordt afgesproken dat als zich dit weer
voordoet er een e-mail gaat naar de administratie van de aanbieder met in de CC de
leidinggevende. Vanaf 1 oktober a.s. verlaat Siemen Fuite de gemeente Nijkerk.
Met betrekking tot de beschikking voor volgend jaar, hierover worden jullie twee maanden
van tevoren geïnformeerd. Aanvulling van Paul-Peter hierop: mocht er een indexatie zijn,
dan gaat die 1 op 1 naar jullie doorgezet worden. [Inmiddels is na de vergadering bekend
geworden dat het percentage 2,5% is].
6. Pitch Eleos
Helma de Vries geeft een boeiende pitch over haar organisatie en waar deze voor staat.
Volgende keer is de pitch van Richard Koelewijn van SustVarius.
7. W.v.t.t.k.
Voor de vervanging van Janny Eggens is er tijdelijk een nieuwe gebiedsteam coördinator. Dit
is Hannah van Nordennen en zij is tot 1 maart 2018 de coördinator van gebiedsteam
Centrum en Paasbos. Janny Eggens is daarnaast ook nog de coördinator, maar heeft op dit
moment afgebakende taken.
De driegesprekken worden doorgezet naar volgend jaar, tenzij er bijzonderheden zijn. Dan
kan dit aangekaart worden.
Paul-Peter heeft in een overzicht gezet welke kwaliteitsslagen de afgelopen twee jaar
gemaakt zijn. Dit wordt voor de volgende keer op de agenda gezet.
De gemeente heeft een schenking gehad met 40 dozen speelgoed. Deze dozen worden op
dit moment verdeeld onder de gebiedsteams. Het speelgoed is in de leeftijd van 0-12 jaar.
8. Rondvraag en sluiting
n.v.t.

Volgend overleg is op: donderdag 23 november van 13:00-15:00 uur,
bij SustVarius (Vetkamp 28, Nijkerk)
***

