
 

                 RBL is een samenwerking van de gemeenten Houten, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein en Vijfheerenlanden 

Verslag digitale overlegtafel Wmo 
 

Datum: 17-06-2021 

Tijd:   14:00 – 15.00 uur   

Locatie:  Online via MS Teams  

 

Aanwezig:  39 personen 

 

 

1. Opening en mededelingen  

 

Tibor Korozsi heet iedereen welkom en stelt zichzelf voor, coördinator Inkoop van de 

Regionale Backoffice Lekstroom (RBL). Hij geeft aan dat er een verslag wordt gemaakt en dat 

de overlegtafel wordt opgenomen. Er wordt geen bezwaar gemaakt tegen het opnemen. 

 

2. Ontwikkelingen bij RBL 

 

Eric van Eijk is sinds ruim een jaar teammanager RBL. Hij geeft aan dat de RBL het afgelopen 

jaar verder is gegaan met professionalisering op contractmanagement. Ook binnen het data 

gedreven werken is RBL aan het professionaliseren.   

 

Op personeelsgebied zijn er ook veranderingen. Er is een kentering van externe inhuur naar 

vast personeel.  

Tibor Korozsi is vorig jaar gestart als coördinator. Op contractmanagement is Hans Conde y 

Nieto vorig jaar gestart en er zijn daarnaast 2 nieuwe contractmanagers bijgekomen, Naomi 

Janssen per 1 juni en vanaf 1 juli Serge Slisser. Naomi zet zich in voor Jeugd,  Serge voor 

Wmo en Hans begeleidt hun tijdens het inwerken en zal straks op beide domeinen worden 

ingezet. 

 

3. Addendum 

 

Tibor Korozsi geeft aan dat de overlegtafel niet bedoeld is voor vragen over de inkoop. 

Mochten er vragen zijn, dan kunnen ze gesteld worden in de chat en volgt er later een reactie.  

De overlegtafels worden 2x per jaar georganiseerd en vanmiddag willen we met jullie 

bespreken dat het inkoopproces wat vertraging heeft opgelopen. Het inkoopproces willen we 

zorgvuldig doen en inhoud gedreven. Dit alles zorgt voor vertraging. De huidige contracten 

willen we een half jaar verlengen middels een addendum, tot 1 juli 2022.   

 

Tibor Korozsi vraagt akkoord op het addendum en geeft aan dat als er iemand bezwaar heeft, 

dit in de chat kan worden aangegeven. Niemand maakt bezwaar en Tibor Korozsi stelt vast 

dat iedereen akkoord gaat met het addendum voor een half jaar. 

 

W. van Wijk (Timon) vraagt hoe er om wordt gegaan met cliënten van organisaties die niet 

inschrijven of die het niet gegund krijgen. 

Hans Conde y Nieto reageert dat er altijd sprake is van overdracht van cliënten en dat dit 

punt wordt meegenomen. 

 

Tibor Korozsi geeft aan dat er uit het vorige addendum nog 2 punten openstaan. Het 

tarievenonderzoek en de administratieve lastenverlichting. 

Als reactie op de uitvraag bij het tarievenonderzoek heeft RBL 5 formats ontvangen. Dit is 

niet representatief, daarom gaan we graag in september verder het gesprek over de tarieven. 



 

                 RBL is een samenwerking van de gemeenten Houten, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein en Vijfheerenlanden 

Tibor Korozsi vervolgt dat er ook begin oktober een, hopelijk fysieke, bijeenkomst komt om 

verder te praten over administratieve lastenverlichting. Hierover is er al input ontvangen, 

maar er kunnen nog meer mensen meedenken.  

Wie hierover mee wil denken kan dat aangeven in de chat.  

 

De volgende zorgaanbieders denk graag mee over administratieve lastenverlichting: 

- Abrona 

- ASVZ (bij Jeugd al aangemeld) 

- DUO 

- Kwintes 

- Leger des heils  

- Lister  

- Reinaerde  

- Santé Partners/Vitras 

- Stichting Nedereind (bij Jeugd al aangemeld) 

- Timon (bij Jeugd al aangemeld) 

- Tussenvoorziening  

- Zorg-Vuldig 

 

Bovenstaande zorgaanbieders krijgen in augustus een uitnodiging om mee te denken over de 

administratieve lastenverlichting. De contactpersonen van de zorgaanbieders zijn bekend bij 

de RBL. De gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste helft van oktober 2021. 

 

Tibor Korozsi geeft aan dat het verslag over uiterlijk 2 weken wordt gestuurd.  

 

Tibor Korozsi legt de procedure t.a.v. het addendum uit. Het addendum wordt naar de 

zorgaanbieders opgestuurd en er wordt gevraagd om akkoord te geven voor het verlengen 

van het huidige contract voor een nieuw half jaar. 

 

4. Pilot Recreatieve Activering Nieuwegein:  

 

Lilian Petter, beleidsadviseur en programmamanager van de gemeente Nieuwegein, geeft een 

presentatie over de pilot Recreatieve Activering. 

 

In Nieuwegein zijn we bezig met een andere vormgeving van dagbesteding, een 

laagdrempelige toegankelijke voorziening in de wijk. Het idee komt voort uit de 

Transformatieagenda, waarbij het gaat om versterken van het voorliggend veld, 

zelfredzaamheid en participatie. 

 

De visie op dagbesteding is dat we uitgaan van wat iemand kan en niet vanuit de beperking, 

waar wel oog voor is. 

Het gaat om een laagdrempelig, preventief aanbod in de wijk.  

Dit gedachtengoed sluit aan op Visie inkoopstrategie lekstroom. Het is een lerende pilot voor 

de andere gemeenten. 

 

De recreatieve activering start op 1 juli 2021. Er is een samenwerking met 6 zorgorganisaties 

en de lokale welzijnsorganisatie. Het gaat om een algemene voorziening, dus er is geen 

indicatie nodig. Het gaat om activiteiten in de wijken van Nieuwegein, waarbij we uitgaan van 

talenten van inwoners i.p.v. beperkingen, maar we houden er wel rekening mee. Zorgpartijen 

en welzijn werken intensief samen. 
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De doelgroep zijn de inwoners met een beperking en/of chronische en/of psychosociale 

problematiek (OMD 1 en deel OMD 2, maatwerk). Uitgangspunt; inwoner maakt gebruik van 

de algemene voorziening, tenzij… 

 

Er wordt gestart met inwoners die nu een indicatie hebben en een goede of betere plek hebben 

binnen de recreatieve activering en inwoners die nieuw zijn. 

 

Welzijn blijft bestaan als algemene voorziening. Recreatieve activering is een mix tussen 

welzijn en zorg. Het is een veilige plek voor ontmoeting en activiteiten met daarbij 

ondersteuning van een zorgprofessional.  

De huidige dagbesteding, OMD3 blijft bestaan, daarvoor is nog steeds een indicatie nodig. 

 

Arbeidsmatige activering blijft bestaan voor inwoners met een beperking en/of een afstand 

tot de arbeidsmarkt. 

Werksetting en werk gerelateerde doelstellingen. 

 

Er is een communicatieplan gemaakt om de overgang van inwoners waarvoor deze 

verandering lastig kan zijn in goede banen te leiden en bekendheid te geven aan de 

recreatieve activering. 

Uitgangspunten van het communicatieplan zijn afgestemd met de communicatiestromen van 

partijen, wordt aangesloten op bestaande structuren, maatwerk per doelgroep en een 

gezamenlijke communicatiekalender.  

 

Er is een subsidieregeling Recreatieve Activering tot stand gekomen met zorgaanbieders. Dit 

biedt kaders voor de op te zetten voorziening. Samenwerking met meerder partijen is 1 van 

de voorwaarden.  

 

Fase 1: 1 juli t/m 31 december 2021; er wordt gefaseerd gestart met klein aantal aanbieders 

en voor klein aantal inwoners (ongeveer 55 van de 160) 

Fase 2: 1 januari 2022; vervolg met een grotere groep aanbieders en voor een groter aantal 

inwoners. Meerdere aanbieders kunnen dan inschrijven op dit product. 

De huidige dagbesteding m.n. OMD3 blijft voor een kleine groep intact en blijft gefinancierd 

worden vanuit de regionale inkoop 

 

Lilian is benieuwd of er vragen zijn. 

 

W. van Wijk (Timon) vraagt zich of hoe de indicatie vrije toegang van de Recreatieve 

Activering in verhouding staat tot de aanbieders.  

Lilian Petter antwoord dat PxQ de financiële onderlegger voor deze nieuwe voorziening is, 

maar dat de financiering tijdelijk gebeurt vanuit de subsidie. Deze voorziening moet 

uiteindelijk uitvloeien naar de inkoop.  

De huidige contracten voor dagbesteding worden nog verlengd en blijft hetzelfde contract. 

 

Hans Conde y Nieto vult aan dat het bij de huidige contracten Wmo gaat om zelfredzaamheid 

en dagbesteding.  

Eerst komt de zelfredzaamheid in de aanbesteding waarbij de intentie 1 april 2022 is. Voor 

de zekerheid wordt er een addendum voor 6 maanden afgesproken. In de tussentijd loopt de 

pilot in Nieuwegein voor recreatieve dagbesteding. 

 

Voor de contracten dagbesteding gaat het om een addendum voor 12 maanden. Het gaat dan 

om een deel OMD2 en OMD3 specialistische en arbeidsmatig, als producten. 
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Nieuwegein gaat voor OMD1 en deels OMD2 geen nieuwe contracten meer afsluiten, want 

daarvoor gaan ze gebruik maken van de nieuwe vorm van recreatieve activering. 

 

Hans Conde y Nieto geeft aan dat OMD1, 2 en 3 voor de andere 4 gemeenten behouden 

blijven en dat de huidige contracten met 12 maanden verlengd worden. De andere 4 

gemeenten kijken ondertussen mee met de pilot in Nieuwegein. 

 

Lilian Petter vult aan dat de regio heeft aangegeven dat ze de visie en het gedachtengoed 

van de pilot omarmen, maar meer tijd nodig hebben. Het is wel verknoopt met de 

inkoopstrategie en het kan een model zijn. 

 

5. Rondvraag 

 

D. van Doorn (Wederkeer was en strijk) geeft aan dat zij in kader van de nieuwe inkoop zijn 

meegenomen in de hele lekstroom regio.  

Hans Conde y Nieto reageert dat hij dat heeft gedeeld met alle ambtenaren en dat het op zijn 

netvlies staat. 

 

W. van Wijk (Timon) wil weten wanneer het document voor de kostprijs aanvraag eerder is 

gestuurd.  

Hans Conde y Nieto beantwoord dat deze uitvraag tot tweemaal toe eerder is gedaan bij 

zorgaanbieders en dat de documenten alleen zijn gestuurd naar de geïnteresseerde die mee 

wilde denken. Bij het verslag wordt het document meegestuurd.  

 

C. Besamusca (Abrona) wil weten waarom er niet met een jaar kan worden verlengd tot 1 

januari 2023. Dit scheelt werkzaamheden halverwege het jaar, o.a. het bijstellen van de 

begroting.  

Hans Conde y Nieto geeft aan dat de intentie was om te starten per 1 januari 2022. Er is nu 

3 maanden uitloop. In het nieuwe systeem is sprake van een enorme administratieve 

lastverlichting. Het lijkt veel, met 2 systemen in 1 jaar werken, maar als het per 1 april lukt 

om te starten, dan zorgt dat voor 9 maanden lastenverlichting. Maar we nemen deze vraag 

mee, want die is al  eerder gesteld. 

Tibor Korozsi vult aan dat we momenteel als regio kijken naar het starten van de nieuwe 

contracten voor Wmo individuele begeleiding op 1 juli 2022. 

 

H. Bakker wil weten of het een verplichting wordt om zorg te bieden in de 5 plaatsen of kan 

het ook alleen lokaal. 

Hans Conde y Nieto reageert dat het ook alleen lokaal kan. Een goed dekkend zorgaanbod in 

alle gemeenten is belangrijk, maar we willen niet iedereen de verplichting op leggen om in 

alle 5 de gemeenten te moeten werken.  

 

Tibor Korozsi bedankt iedereen en rondt af met de mededeling dat er in september/oktober 

weer een overleg komt over het tarievenonderzoek, vaststellen van het addendum met OVA-

index en over de administratieve lastenverlichting.  

 

Opmerkingen en vragen uit de chat die nog niet beantwoord waren: 

 

- P. Fopma (IBASS): Wij werken met zzp-ers en invullen is dan niet te doen. 

- N. Esser – Frank: Graag meesturen met notulen, dan reageren we alsnog.  

- J. van Dam (Tussenvoorziening): Half jaar verlenging is overigens prima, maar 

waarom niet gelijk tot eind 2022. Geeft wat meer rust naar elkaar. Zo’n half jaar 

meenemen in de begroting in noch handig voor jullie, noch voor ons als aanbieders. 
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- T. Tabak (Reinaerde): Wil meedenken bij administratieve last. We hebben vragen over 

reistijd en afstand Vijfheerenlanden. Hier willen we graag eerder afspraken over 

maken. 

- M. van Termeij (Kwintes): Doet graag mee met tarievenonderzoek en gesprek 

lastenverlichting. 

- C. Besamusca (Abrona) eens met J. van Dam (Tussenvoorziening): Heeft voordelen 

ingang per 1 januari - qua inrichting. 

- M. van Straalen (DUO) wil graag meedenken tarievenonderzoek. 

 

 

 


