
Reacties van dienstverleners (per mail of via de website) 

Verwerkt door Ids Bierma en Florence van der Heijden 

Datum: 1 juli 2014 

Per reactie zullen we hieronder aangeven wat ermee gedaan is of nog moet gebeuren. Samenvatting 

van reacties is overbodig, wel dient goed afgestemd te worden wie vragen beantwoordt en op welke 

wijze dit gebeurt.  

1. Mail namens In Harmony (1 juli 2014, mail aan Marcel) 

Gevraagd wordt naar de termijn waarop de aanvullende inhoudelijke randvoorwaarden verwacht 

worden.  

Antwoord per mail?: de aanvullende inhoudelijke randvoorwaarden zullen in augustus/september 

vorm en inhoud krijgen via de OT en na vaststelling door de afzonderlijke colleges opgenomen worden 

in de op individuele basis te sluiten dienstverleningsovereenkomsten.  

Verwijzing in artikel 8.2 onder d is aangepast conform opmerking. (kan zo teruggekoppeld worden) 

2. Mail namens Levanto groep (30 juni 2014, mail aan Marcel) 

De begrippen transitie en transformatie(-periode) zijn in artikel 1 opgenomen. Over de beschrijving 

hiervan dient nog afstemming (met Jeroen en/of kernteam) plaats te vinden.  

Gevraagd wordt welk soort aanbieder en zorg wordt bedoeld onder organisatorische uitgangspunten 

en in welke vorm de gemeente hieronder valt. Deze vraag kan wellicht beantwoord worden door 

Jeroen. De input voor deze tekst is immers door Jeroen aangeleverd.  

Teruggekoppeld kan worden aan Levanto per mail, dat: 

-de begrippen transitie en transformatie in de begrippenlijst zijn opgenomen; 

-de opmerkingen t.a.v. de toelichting zijn overgenomen; 

- m) is aangepast, in die zin dat er verwezen wordt naar rijksbeleid; 

- de rol van sociale teams nog uitgekristalliseerd dient te worden; 

- het begrip dienstverlener aangepast is; 

- art. 2.3 niet aangepast is, aangezien nieuwe dienstverleners zich bij toetreding eveneens dienen te 

conformeren aan de samenwerkingsovereenkomst en de nog op te stellen kwaliteitscriteria uiteraard 

ook voor nieuwe dienstverleners zullen gelden, hetgeen in de toelichting ook expliciet vermeld is.  

- art. 3.5 is aangepast; 

- art. 6.2 en 6.3 niet zijn aangepast, omdat voor geïnteresseerden juist artikel 6.4 geldt; 

- art. 9.1 niet is aangepast, omdat daarvoor de woorden ‘of zoveel vaker..’ zijn toegevoegd.   



 

3. Site, reactie van Ira Bongers namens Trajekt 

Geeft aan een gesprek te willen. Reactie? 

4. Site, reactie van Janine Kleijnen namens Stichting Artidé Zorg 

Geeft uitgebreid thema’s aan voor long list en meldt zich aan voor OT. Reactie? 

5. Site, nogmaals reactie van Janine Kleijnen 

Via de site kan hierop gereageerd worden, dat: 

- dienstverleners idd via de weg van de OT kunnen adviseren over uitgewerkte voorstellen, 

alvorens deze door colleges vastgesteld worden; 

- het begrip uitgewerkt voorstel in die zin is aangepast; 

- de aanvullende inhoudelijke randvoorwaarde in augustus/september vorm en inhoud zullen 

krijgen via de OT en na vaststelling door de afzonderlijke colleges opgenomen worden in de 

op individuele basis te sluiten dienstverleningsovereenkomsten; 

- de verwijzing in artikel 8.2 aangepast is; 

- tav het onderscheid tussen PGB en ZiN verwezen wordt naar de toelichting bij 3.2 en voor het 

overige dit nog onderwerp in een OT zal zijn. Geel omdat ik dit niet zeker weet.  

 

6. Site, reactie van Vera Jansen namens Coach-ster 

Geeft aan te willen deelnemen aan OT. Reactie? 

7. Site, reactie van Dorothe van der Zanden namens SGL 

Geen reactie op de samenwerkingsovereenkomst, maar wel uitgebreid op het verslag van 11 juni. Zij 

geeft daarbij hun visie tav de kwaliteitseisen, de OT’s, de budgettering en de inrichting van het 

proces. Laatste zin kan opgevat worden als wens om deel te nemen aan de OT. Reactie? 

8. Site, reactie van Anja Pijls namens RvB Xonar 

Via de site kan hierop gereageerd worden, dat: 

- het voorstel tav de aanvullende inhoudelijke randvoorwaarden is overgenomen door 

aanpassing van de daarop betrekking hebbende tekst in de samenwerkingsovereenkomst; 

- het begrip klant vervangen is door burgers; 

- de samenwerkingsovereenkomst vooral ziet op het proces om samen te werken en uitvoering 

nog verder uitgewerkt dient te worden via de OT’s en zijn beslag zal krijgen in de 

dienstverleningsovereenkomst; 

- de aanvullende inhoudelijke randvoorwaarde in augustus/september vorm en inhoud zullen 

krijgen via de OT en na vaststelling door de afzonderlijke colleges opgenomen worden in de 

op individuele basis te sluiten dienstverleningsovereenkomsten; 



- voorstellen/reacties op basis van artt 6.1 t/m 6.3 altijd besproken zullen worden via de weg 

van de fysieke OT en voorstellen op basis van artikel 6.4 in eerste instantie door gemeenten 

beoordeeld zullen worden in de voorbereiding op de eerstvolgende OT; 

- voor een uitleg van artikel 3.5 verwezen wordt naar de toelichting; 

- voor een uitleg van de artikelen 3.5 en 5.4 verwezen wordt naar de toelichting; 

- het voorstel tav artikel 8.2 lid i is overgenomen. 

 

9. Site, nogmaals reactie van Anja Pijls 

Geeft aan te willen deelnemen aan de OT. Reactie? 

10. Site, reactie nogmaals van D. van der Zanden namens SGL.  

Geeft aan te willen deelnemen aan de OT. Reactie? 

11. Site, reactie van Ronald Smits namens Cicero thuis 

Reactie? 

12. Site, reactie van Carla van Herten namens Zorgboeren 

Geeft aan te willen deelnemen aan de OT. Reactie? 

13. Site, reactie nogmaals van Ira Bongers namens Trajekt 

Geeft aan te willen deelnemen aan de OT. Reactie? 

14. Site, reactie van Ron Walthouwer namens Thuiszorg Groot Limburg 

Geeft aan zich te willen voorstellen. Reactie? 

 

Op de overige reacties is al via de site gereageerd en deze zijn niet meer in deze lijst opgenomen.   

 

 

 

 

 

 


