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BESTUURSVERGADERING NVSI
19-09-2014, 14.00 uur – 16.00 uur
Divosa, Kon. Wilhelminalaan 5, Utrecht
Jellemiek Zock (voorzitter), Alexandra Bartelds, Gerke Bos,
Geert van Dijk, Marcel van Druenen, Bas van Luxemburg,
Truusje Spek (verslag)
Eric Dorscheidt, Gerrit Vijlbrief

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
2. Mededelingen
NVSI is partner voor het najaarscongres in Zaandam. Duco Stuurman geeft
een presentatie over Mens Centraal.
Volgende bestuursvergadering precieze stand van zaken ledenaantal bij de
agenda.
Marcel is benaderd door een ICT leverancier die iets doet met edienstverlening en graag een gesprek wil met NVSI.
NVSI gaat niet in op dit soort verzoeken en ziet geen rol voor zichzelf in
contact met leveranciers. NVSI is er alleen voor producten die met publiek
geld ontwikkeld zijn. Dit antwoord kan standaard gegeven worden.
3. Notulen bestuursvergadering 23 mei 2014
De notulen van de bestuursvergadering op 23 mei 2014 worden vastgesteld.
Naar aanleiding van de notulen:
Alexandra en Jellemiek hebben een gesprek gehad met Tof Thissen (King).
Hij ziet wel mogelijkheden voor onderdelen waarop we kunnen samenwerken.
Dit heeft geleid tot een vervolggesprek met Pieter Hilhorst.
Pieter Hilhorst is samen met Nico de Boer door King gevraagd om het land in
te gaan om te kijken hoe het staat met de 3Ds. Op verzoek van de NVSI kijkt
Pieter Hilhorst bij gemeenten welke systemen zij gebruiken.
4. Eindpresentatie Instituut Gak
De NVSI heeft subsidie voor Gezinsaanpak gekregen van Instituut Gak.
Er is een eindpresentatie gegeven bij Instituut Gak. De resultaten worden
uitgebracht in een e-book en krijgen aandacht tijdens het Divosa
Najaarscongres op 27 november 2014.
In het voorjaar is er een reeks masterclasses gegeven over dit onderwerp,
plan is om in het voorjaar 2015 opnieuw een aantal sessies te organiseren.
Dit project sluit mooi aan bij het onderzoek van Divosa naar sociale wijkteams
en de rol van werk en inkomen daar binnen.
Bas zou de aanpak in een volgende stap meer wetenschappelijk willen laten
toetsen. Dit zat oorspronkelijk in de aanvraag, maar Instituut Gak heeft dit

onderdeel uit de oorspronkelijke aanvraag gehaald. Concept e-book wordt
onder embargo, ter informatie doorgestuurd.
5. Brief BKWI over wijziging uitvoering WWB-gegevens
BKWI en IB zijn van mening dat gemeenten voor de uitvoering van de WWB
gegevens via het IB moeten opvragen. Dit is in feite een verandering van de
spelregels die destijds golden bij de opzet van Mens Centraal. Daardoor moet
Mens Centraal als het ware concurreren met het IB. Het is niet nodig, voegt
niets toe en brengt extra kosten met zich mee.
Afspraak
NVSI schrijft een brief aan BKWI waarin de bezwaren aan de orde worden
gesteld en waarin wordt aangegeven dat het voor de NVSI niet acceptabel is
dat gemeenten voor de uitvoering van de WWB gegevens via het IB moeten
opvragen. Bas stuurt Jellemiek een eerste aanzet.
Indien nodig wordt het onderwerp aangekaart bij SZW. Alexandra zorgt
ervoor dat Evert Jan Slootweg dit onderwerp tijdens zijn gesprek met Jan van
Eck deze week, aan de orde stelt. Mocht een vervolggesprek nodig zijn dan
gaan Jellemiek, Gerke en Evert Jan Slootweg.
6. Intentieverklaring Metas
Marcel introduceert Roeland van Geuns. De vraag is of de NVSI het
screeningsinstrument van Metas Arbeidsmarkt Zelfredzaamheid aan haar
producten wil toevoegen. Voorstel is te beginnen met een intentieverklaring
en van daaruit te zoeken hoe dit vorm kan krijgen.
Op dit moment werkt er één gemeente met het screeningsinstrument. Er ligt
een voorstel bij Amsterdam en Rotterdam onderzoekt of dit het instrument is
waar ze mee willen werken.
Het screeningsinstrument is ontwikkeld met geld van gemeenten en uit het
budget Vakmanschap.
Onderhoud en doorontwikkelen kosten echter geld en daarom is het
screeningsinstrument niet gratis beschikbaar voor gemeenten. Er is een
prijssystematiek ontwikkeld voor het eerste jaar gebaseerd op deelname van
tussen 15 en 20 gemeenten van gemiddelde grootte. Als er meer deelnemers
zijn gaat de prijs omlaag. Prijsstelling staat op internet. https://www.metasscan.nl/
Metas verwacht dat het instrument door middel van de NVSI sneller verspreid
wordt, ook door meer publiciteit.
Na stemming gaan de bestuursleden unaniem akkoord met de
intentieverklaring, met de toevoeging dat gebruik van het Metas
screeningsinstrument gekoppeld moet worden aan het NVSI-lidmaarschap. De
intentieverklaring wordt ter plekke ondertekend.
Het uiteindelijke contract wordt door een jurist bekeken. Gerke verwacht dat
Groningen wel een jurist heeft die mee kan kijken. Anders zal Haarlem
gevraagd worden.
Er zijn ook andere instrumenten op de markt. In Groningen wordt gewerkt
met Quickscan. Met behulp van dit instrument wordt zichtbaar welke

dienstverlening een klant nodig heeft. Het is een wetenschappelijk
onderbouwde methode waar Groningen enthousiast over is.
7. NVSI Masterclasses Werk aan de Wijk
Voor de serie masterclasses in het najaar was onvoldoende belangstelling. De
masterclasses kwamen in plaats van de vier themabijeenkomsten.
De serie masterclasses zal opnieuw worden aangeboden in het voorjaar 2015;
de inhoud wordt geactualiseerd naar aanleiding van de stand van zaken op
dat moment. Daarnaast krijgt NVSI aandacht tijdens het Divosa
Najaarscongres.
8. Administratie NVSI
De administratie wordt op dit moment uitgevoerd door Stimulansz tegen een
nul euro contract. Hier staat in dat we automatisch doorgaan in 2015, deze
bepaling moet eruit. Voor 2015 worden alternatieven onderzocht.
Contract met Stimulansz afhandelen: actie Marcel.
Bas: vorig jaar heeft NVSI niet aan Zaanstad gefactureerd.
Financieel loopt het nog haperend, maar er wordt aan gewerkt.
Leveranciers moeten de debiteurenbewaking blijven doen, het systeem moet
strakker geregeld worden.
Actiepunt: administratie moet in jaarplan goed geregeld worden.
Volgende keer op agenda: goedkoper aanbod van Gerrit onderzoeken.
9. Samenstelling bestuur
Daniëlle Gelinck reageert niet op mail, telefoon en brief. Ze is alleen de eerste
vergadering geweest. We hebben dus een bestuurslid minder. Eric Dorscheidt
is nog maar een keer geweest. Jellemiek neemt contact op met Eric.
Misschien kan een collega uit Haarlem met meer tijd hem vervangen.
Voor uitbreiding van het bestuur heeft Jellemiek Louis Litjens gepolst, hij
heeft geen tijd. Suggesties: Hugo Aalders, Guido Eggermont en Irene Thuis,
directeur MEE Zuid Limburg. Jellemiek gaat hen benaderen.
10.Rondvraag / Sluiting
Geert merkt dat er in het veld nagedacht wordt over ondersteuning van
wijkgericht werken, niet in de dienstverlening, maar het faciliteren van eigen
initiatief. De vraag is hoe dit soort netwerken in beeld gebracht kunnen
worden. Iedereen is nu databases aan het uitproberen. Nadenken hoe NVSI
dit zou kunnen faciliteren. Mens Centraal heeft een netwerk app.
Bas en Alexandra hebben een gesprek gehad met Willem Brouwer en John
Velthuijs van Project Focus in Oss. http://www.programmafocus.nl/
Gedragstherapeuten gaan aan de slag met niet kunners en niet willers. Goede
resultaten, 85% uitstroom. Organisatorisch kunnen ze het concept niet
overbrengen, wellicht een goede samenwerkingspartner voor NVSI.
De volgende bestuursvergadering wordt gepland in Oss, dan krijgt het
bestuur een toelichting op Project Focus. Dit is op 7 november, 11.00 uur.

Marcel: via Vakmanschap is er budget voor e-learning.
Dit wordt samen met SBCM ontwikkeld. Er is geld voor het maken van tools,
maar niet voor de door-ontwikkeling daar van. Volgende vergadering op de
agenda om te bespreken of en zo ja, hoe NVSI hierin kan participeren. Met
onderbouwing.
Bas: de regiegroep heeft voorgesteld budget te reserveren voor
doorontwikkeling. Hoe kijkt het bestuur daar tegenaan. Contact opnemen met
Tom Uleman. Regiegroep wordt een vast agendapunt op de
bestuursvergaderingen.
Volgende vergadering is op 7 november, 11.00 uur in Oss.
Actie
Voortgang Screeningsinstrument.
Contract door jurist laten checken
Contract administratie Stimulansz

Vergadering
19 september

Wie
Marcel

19 september
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