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het netwerk van vier lokale raden en het wmo-platform SWF is
hét officieel en onafhankelijk adviesorgaan van het gemeente
heeft alléén de belangen van de (potentieel) kwetsbare inwoners voor ogen, en
is aanspreekbaar als dé levendige organisatie van de vraagzijde

pilot dorpen rond Sneek: “langer thuis wonen”
zorgsteunpunten/dementie/mantelzorg / onderzoek: een nul-meting
vooraf
In de periode mei-october 2014 werd de “inkoop” wmo&jeugd voor de gemeenten SWF, DFM en Littenseradiel
voorbereid.
Dit bestuurlijk aanbestedingsproces vond tweewekelijks plaats in een vaste groep (vertegenwoordigers van) de
“aanbodzijde”; de gemeente (ambtelijk) en “de georganiseerde vraagzijde” (wmo-platform SWF). De “inkooptafel”. Raamovereenkomst, deelovereenkomst en procedure-afspraken hebben geleid tot 5-jaar contracten
tussen gemeente<>aanbieders.
Alle deelnemers aan dit intensief overlegtraject hebben blijk gegeven
-van “óver de eigen schaduw denken”;
-van de wens te redeneren vanuit het belang van de zorgvrager en
-van het inzicht dat in de nabije toekomst de transities én de transformatie moeten leiden tot innovatieve-,
nieuwe- en vooral maatwerk-producten als antwoord op een zorgvraag.
Op veel punten is gesteld: dit vraagt om nadere uitwerking: werkgroep instellen, en agenderen voor 2015.
Dit was het geval bij een nadere uitwerking van het begrip “resultaatfinanciering”.
Alle betrokkenen zien dit als een doel om naar te streven.
Het instrument “zelfredzaamheidsmatrix” ware daarbij te hanteren. “Co-creatieve oplossingen en innovatieve
samenwerkingsvormen tussen aanbieders en voorliggend veld” werden voorzien.
De werkgroep is niet tot een afrondend “zo doen we dat” advies gekomen naar de “inkooptafel”. Recherche
wordt gedaan naar resultaten elders.
In de bijeenkomst van 24 maart is wel akkoord gegeven aan de uitwerking van een tweetal pilots, waarover op
9 juni nader gerapporteerd zal worden:
1. (dag)opvang/activiteiten sociaal psychiatrische cliënten in Sint Nic na terugtrekken van GGZ Fryslân uit die
opvang en met inschakeling van het voorliggend veld (daarbij kan het project Waldrikhiem/Workum onder
auspiciën van het wmo-platform SWF, mede als voorbeeld dienen)
2. “langer thuis wonen”: zorgsteunpunten / dementie / mantelzorg>>>een nul-meting in één gebied.
Deze notitie betreft een eerste uitwerking van laatstgenoemde pilot.
schets van de doelstelling
Wat is de betekenis van het begrip “langer thuis (verzorgd)wonen” voor:
 een duidelijk te definiëren groep inwoners: (beginnende)dementie
 van een duidelijk te definiëren leefomgeving: dorpen op het platteland
 in een duidelijk te definiëren gebied dorpen rond Sneek, dit gebied is tevens:
o het werkgebied van één gebiedsteam (uitvoering wmo, jeugd, participatie)
o het werkgebied van één lokale raad: georganiseerde vraagzijde
o meerdere vergelijkbare initiatieven: zorgsteunpunten
o gebaseerd op de wensen vanuit het dorp zelf
o meerdere aanbieders, en (wellicht van belang)
o duidelijke oriëntatie op één relatief grote stad met voorzieningen.
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De pilot wil het begrip “langer thuis wonen” plaatsen in de context van:
 het vasthouden van leefbaarheid in de dorpen;
 de vraagstelling van dorpen zélf daaromtrent inventariseren
 en waar mogelijk faciliteren.
In deze context wordt langer thuis wonen ook mede een aandachtspunt van de (wijk)dorpsgemeenschap.
De pilot wil met de keuze voor een duidelijk te definiëren groep inwoners: (beginnende)dementie, bereiken
dat:
 deze groep zonder meer geconfronteerd wordt met de noodzaak om langer thuis te blijven wonen (extra
muralisering en scheiding wonen<>zorg)
 deze groep vanuit een (veelal) geleidelijk groeiende zorgvraag, op meerdere punten ondersteuning
behoeft, en die ondersteuning zeer divers van aard is:
o de fysieke woonomgeving: beschikbaarheid geschikte & betaalbare woningen
o dorpsvoorzieningen
o ondersteuningspunten
 deze groep per definitie ook een “vindplaats”(zie bijl.) van mantelzorg(ondersteuning) is (en dit een
speerpunt van aandacht voor het wmo-platform en het gemeentebestuur is)
 deze groep per definitie ingevolge de vergrijzing en ontgroening, een groeiende groep zal blijken te zijn die
aanspraak op ondersteuning maakt.
De pilot is gericht op het in kaart brengen van --aantallen, --bestaande activiteiten en voorzieningen, en -plannen die op de plank liggen. Een dergelijke nul-meting is noodzakelijk voor de veelheid van “monitoringactiviteiten” die de gemeente wil uitvoeren en waarover nog besluiten (visie op doelstelling monitor, kader
waarbinnen, uitvoeringsmethode) moeten worden genomen.
De pilot wil de veelheid aan “nieuwe” ontwikkelingen en verschijningsvormen van de decentralisaties in de
zorg, verbinden op het niveau van de dorpsgemeenschap.
Voor de zorgvrager is de directe woon- en leefomgeving het meest nabij en het is zaak díe gemeenschap
centraal te stellen in de organisatie van de maatwerk-ondersteuning.
het onderzoeksgebied: cluster Heeg/Woudsend
De gemeente SWF heeft in de 3D-operatie gekozen voor gebiedsgericht-werken, uit te voeren door zes teams
(GT’s) in evenzoveel “gebieden”.
Daarnaast kent de gemeente clusters: gebiedsindelingen waarin de noodzakelijke “verdiepings-slag naar de
burger” ingevolge de bestuurlijke schaalvergroting (herindeling), vorm en inhoud moeten krijgen.
Het wmo-platform SWF heeft zich per 010115 eveneens langs de lijn van die “gebieden” georganiseerd. In elk
van de gebieden is een “lokale raad” werkzaam: --aanspreekbaar voor de zorgvrager, --signaleren van zaken die
goed gaan/beter kunnen, --natuurlijk gesprekspartner van het GT, --altijd betrokken bij de (on)gevraagd
adviezen van het platform. Het platform presenteert zich als dé georganiseerde vraagzijde en is als zodanig
aanspreekbaar.
Het wmo-platform heeft (het vinden van) mantelzorgondersteunings-vragen een speerpunt van aandacht
gemaakt. Het gemeentebestuur onderschrijft dit. Een actieve werkgroep en deskundigheid op dit terrein kan
door het platform worden ingezet.
Het gebied van het GT & lokale raad wmo-platform “dorpen rondom Sneek”, bestaat uit de clusters
Heeg/Woudsend en kernen-rond-Sneek; resp.
-Hommerts-Jutrijp, Heeg, Idzega, Indijk, Koufurderrige, Oudega, Sanfirden, Smallebrug, Woudsend, Ypecolsga,
Gaastmeer
-Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Ysbrechtum, Folsgare,
IJlst.
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De gemeenteraad heeft vastgesteld dat het cluster Heeg/Woudsend een experimenteer-status heeft.
Zorggroep Tellens heeft in de dorpen Oosthem, IJlst, Heeg, OudegaW, Blauwhûs en Woudsend in nauw overleg
met de dorpsbelangen activiteiten ondernomen om de zorg naar de dorpen te brengen in enigerlei vorm.
Zorgsteunpunten (bijl.2) zijn opgezet.
In Gaastmeer wordt onderzocht op welke wijze enkele ondersteunings-initiatieven gericht op ouderen kunnen
worden geformuleerd en uitgevoerd. Mogelijkheden voor externe financiering van dergelijke initiatieven
worden onderzocht.
Dit gebied kenmerkt zich verder door een langjarig zogenoemd “breed overleg”. Een overleg van de vele
vrijwilligers-, kerkelijke-, cliënten- & patiënten-organisaties en dorpsinitiatieven. Voorzien wordt dat dit
overleg onderdeel wordt van het netwerk: GT, lokale raad, vrijw.org., dorpsbelangen.
Bij de verdere uitwerking van deze pilot dient gesproken te worden over de vraag op welke wijze de hele
procesgang, nul-meting, samenwerkingsresultaten en project-rapportage, begeleidt zal worden door een
extern bureau/hbo-instelling/werkplaats.
Met de NHL, wmo-werkplaats bestaat hierover contact.
Bijzonder aandachtspunt dient te zijn: hanteerbaarheid van de zelfredzaamheidsmatrix bij het aangaan van
nieuwe/vernieuwende contracten met zorgaanbieders.
stand van zaken….hoe nu verder
De stand van zaken rond de opzet van deze pilot is:
 werkgroep “resultaat financiering” d.d. 24 februari en 12 maart
 eerste discussie over een mogelijke pilot: vergadering lokale raad dorpen-rondom-Sneek, d.d. 6 maart
 accoord van het “inkooptafel” d.d. 24 maart 2015 voor nadere uitwerking
 contacten (16.03/08.04) met de betrokken wethouders over -deze pilot, -het speerpunt “mantelzorg”
 gesprekken binnen het dorp Gaastmeer inzake financieringsmogelijkheden initiatieven (03&10.04)
 gesprekken met de lokatiemanager, de heer M. van der Meulen van de Zorggroep Tellens (03.04)
 afspraken 04.11’14, 05.02’15 en meerder overleg met de wethouders en de ambtelijke staf om in april
2015 te komen tot invulling van de gedachte: netwerk GT, lokale raad, breed overleg.
hoe nu verder
In de contacten die scribent dezes heeft gehad, is één houding van allen naar voren gekomen:
 dóén, voortgang maken: basisgedachte is goed
 werkende weg nadere invulling geven; maar
 laat het proces het proces, en
 zorg voor goede verslaglegging en (wetenschappelijk verantwoorde)rapportage.
financieringsbronnen
 uitvoeringsprogramma zorgeconomie, ad procesinnovatie
 project wmo-platform: wlz en Zv betrekken in regulier gemeentelijk adviestraject
 SWF: clusteragenda en -begroting
 SWF: zorginnovatie budget 2015
 SWF: mantelzorgondersteuningsbudget
 initiatieven Gaastmeer.
voorstel tijdplanning
Toezending van dit voorstel aan de AB vergadering van het wmo-platform: 9 april.
Nadere bespreking van het voorstel in de vergadering van de lokale raad: 16 april
Betrekken van e.e.a. in een “breed overleg” bijeenkomst: begin mei
Herschrijven van dit voorstel en opstellen begroting: tbv “inkooptafel” 9 juni en eventueel presentatie van
e.e.a. in de Commissie B&M van juni.
Gaastmeer, egg, 05.04’15
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