AGENDA

Aanwezig:
Afwezig:

BESTUURSVERGADERING NVSI
14 oktober 2016, 10.00 uur-12.00 uur
Divosa, Koningin Wilhelminalaan 5, Utrecht
Jellemiek Zock, Desirée Curfs, Marcel van Druenen
Bas van Luxemburg, Truusje Spek
Alexandra Bartelds, Gerke Bos, Anita Nibbelink

1. Opening en vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
Gerke Bos heeft een nieuwe functie bij de gemeente Groningen en overweegt zijn lidmaatschap
van het NVSI-bestuur. Jellemiek neemt contact met Gerke op om dit te bespreken.
3. Verslag
Het verslag van de bestuursvergadering op 1 juli 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst: Jellemiek heeft Luc Severijnen gepolst voor NVSI-bestuur. Luc heeft een nieuwe
functie bij een woningbouwcorporatie, hij overweegt het bestuurslidmaatschap.
4. Eigen Kracht Wijzer
Per 1 oktober 2016 is het intellectueel eigendom van de Eigen Kracht Wijzer door de Stichting
EKI overgedragen aan de NVSI. De NVSI sluit een overeenkomst met de technisch beheerder
en met de afnemers van het product. De werkzaamheden van de stichting werden uitgevoerd
door een zelfstandige (Eef Botjes). Hij had zich graag voorgesteld tijdens deze vergadering,
maar kan helaas niet komen. Voor de voortzetting van zijn werkzaamheden ligt er een concept
inhuurovereenkomst klaar. Eef Botjes wordt uitgenodigd voor de ALV en de
bestuursvergadering op 16 december 2016.
5. Verlenging contracten NVSI/Mens Centraal
Gemeente Haarlem heeft besloten een aanbesteding te starten met als doel de aanschaf van
een regiesysteem voor het Sociaal Domein. Een aanbestedingstraject waarvoor Lost Lemon
uiteraard van harte wordt uitgenodigd. Haarlem wil het contract met NVSI verlengen met één
jaar, terwijl het standaard twee jaar is. Ook de gemeente Zaanstad en de gemeente Hoorn
hebben laten weten slechts tijdelijk te willen verlengen. De gemeente Haarlemmermeer heeft
gekozen voor ander product, er loopt een juridische procedure, ook in verband met de
aanbesteding waar Mens Centraal ook aan meegedaan heeft.
De NVSI werkt aan nieuwe contracten, samen met een jurist. Dit duurt langer dan gepland. De
vraag is nu hoe we reageren op verzoeken van gemeenten in afwachting van de nieuwe
contracten. Tot nu toe is er een contract van vier jaar, met een stilzwijgende verlenging van
twee jaar. Dat geeft aan beide kanten zekerheid. Het verzoek van Haarlem en Zaanstad om het
contract met een jaar te verlengen in ingewilligd. Met Haarlemmermeer is geen coulance, daar
loopt een rechtszaak. Het contract opzeggen of verlengen met een kortere termijn lijkt geen
tendens. De uiterste datum om op te zeggen (30 september) is al verstreken. Het formele
standpunt van de NVSI blijft stilzwijgende verlenging van het contract met twee jaar.
Vraag is waarom gemeenten een verkenning in de markt gaan doen. Is er meer
doorontwikkeling wenselijk of zijn er ontwikkelingen waar we op moeten anticiperen.
Gezamenlijke innovatie is een zorgenkindje. Leden van de regiegroep zijn meestal beheerders,
het is een soort gebruikersgroep geworden waar weinig aandacht en ruimte is voor innovatie.
Het gat tussen bestuur en regiegroep is te groot. Dit is een punt van aandacht, ook voor het
bestuur.

Acties
Marcel maakt, samen met Desirée, een afspraak met de commissie ICT van Divosa en de
commissie GBI G4 Wego4it (Anco Hamming).
Marcel maakt, samen met Jellemiek, een afspraak met Hester van der Kuur, zij bereidt de
regiegroep voor. Onderwerpen zijn het gat tussen bestuur en regiegroep en innovaties.
6. Nieuws uit de regiegroep

De afgelopen weken is een aantal gemeenten weer verder gaan werken aan het "echte"
regisseren. Erg leuk en een thema waarbij Bas steeds meer gemeenten aan tafel treft die
inzien dat ze nog slagen moeten maken om hun beleidsdoelstellingen rond transformatie
te behalen. Ook hebben ze door dat ICT hierbij wel belangrijk is, maar niet een leidend
topic, meer een middel is om het te laten slagen. Er wordt gewerkt aan het vertalen van
beleid naar uitvoering. Op alle aspecten van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Kan de
NVSI hier een prominentere rol in spelen.
De focus is dat vanuit breed perspectief wordt nagedacht. Van probleem tot oplossing of
een plan maken. Er is een aanpak gemaakt, die wordt nu met gemeenten gesproken.
Regisseren is iets anders dan opdracht geven. Er moeten keuzes gemaakt worden, dus
met er een scherpe doelstelling geformuleerd worden.
Gemeenten zitten midden in dit proces, hoe kunnen ze geholpen worden om stappen te
zetten. Dit is ook een thema in het programma vakmanschap. En Marcel is ook met
Movisie in gesprek over dit onderwerp. Uitvoeringsorganisaties werken nog niet goed met
een plan van aanpak. De inspectie constateert: teveel verplichtingen en te weinig kansen
en mogelijkheden van jongeren. En er wordt niet goed met het plan gewerkt.
Acties
Onderwerp agenderen voor de ALV op 16 december 2016.
Uitvragen hoe leden en volgend jaar plan verder uitwerken.
Jellemiek en Bas bereiden dit voor.

7. Stand van zaken aantal nieuwe innovaties
Steunwijzer, stand van zaken
Gemeente Zaanstad en Eindhoven werken met de Steunwijzer. NVSI houdt even pas op de
plaats.
-

GoOV, korte presentatie met toelichting door Marcel
Gaat om een app die mensen met een verstandelijke beperking kunnen gebruiken in het
OV. Verschillende gemeenten zijn hier mee bezig. Lijkt een interessant product met een
maatschappelijke functie. Er is een businessmodel.
Voorstel om een bijeenkomst organiseren om gemeenten te informeren wordt
aangenomen.

-

Pauzeknop
Nog geen voortgang.

-

ZoektCollega
App die contacten tussen werkgevers en werkzoekenden faciliteert.
Terughoudend omdat er veel van deze producten zijn.

8. Plan werkgevers certificeren voor begeleiding medewerkers met een beperking
Doel: bevorderen participatie van mensen met een beperking
Vraag is wat is er al op de markt is op dit gebied. In elk geval PSO-certificering en dit
instrument werkt goed.
VNO wil centrale afspraken over begeleidingsinstrumenten, het is al moeilijk om regionaal
afspraken te maken. Voorlopig stelt de NVSI zich terughoudend op. Desirée volgt de
ontwikkelingen bij VNO rond dit onderwerp en informeert NVSI.

SBCM ontwikkelt instrumenten om werknemers ondersteunen. De vraag is of zij voldoende
bereik hebben.
Het onderwerp komt volgende bestuursvergadering terug op de agenda.
9. Algemene Ledenvergadering op 16 december 2016
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 16 december 2016 van 10.0010.45 uur. Op de agenda staan in elk geval de volgende onderwerpen:
Samenstelling bestuur
Statutenwijziging
Tariefstructuur inclusief Voorstel Innovatiekas (Marcel en Bas maken een voorstel)
Begroting
Eigen Kracht Wijzer
Vertalen van beleid naar uitvoering: regie nemen (Jellemiek en Bas bereiden dit voor)
De leden moeten instemmen met de SLA.
Mededeling: tarief niet boven 6 procent.
Na de ALV is de NVSI-bestuursvergadering van 10.45 – 12.00 uur.
10. Rondvraag / Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering

