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Resumé: 
De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van het koersdocument integrale inkoop 
Jeugd en Wmo. We zijn erg positief over de sfeer van het stuk en de focus op integraal, vraag- en 
resultaatgericht werken. Ook de eigen regie van de zorgvrager en het inzetten op meerjarige 
contracten heeft onze aanbeveling. De zorgverlener kan daadwerkelijk het gesprek over 
zorgvragen aangaan waarmee een zorgvrager zit. Het document, dat goed opgebouwd en prettig 
leesbaar is, laat duidelijk de Twentse stip op de horizon zien en daarnaast de mogelijkheden voor 
couleur locale. Een uitermate belangrijk punt van aandacht is de monitoring en borging van de 
kwaliteit van de dienstverlening. Hoe zorgen we ervoor dat de zorgvrager echt centraal staat 
binnen de voorgestelde werkwijze? Het koersdocument integrale inkoop Jeugd en Wmo krijgt van 
de ASD een positief advies. Hieronder de reacties op het koersdocument integrale inkoop Jeugd en 
Wmo vanuit de leden van de ASD: 
 
 
Tarieven en procedures: 
• Op pagina 2 wordt benoemd dat er wordt uitgegaan van reële tarieven. We gaan ervan uit dat 

dit marktconforme tarieven zijn waarmee aanbieders kwalitatief goede zorg kunnen leveren. 
• Bladzijde 9: Toelating, uitsluiting en beëindigen overeenkomsten werken we voor de 

besluitvorming in april 2017 verder uit. Opmerking: de ASD neemt aan eer dit koersdocument 
goedgekeurd wordt? 

• Bladzijde 9: De afgelopen jaren is in de inkooptrajecten gewerkt met relatief kortdurende 
overeenkomsten, wat tot onzekerheid bij aanbieders heeft geleid … Opmerking: dit geldt zeker 
ook voor de zorgvrager! 

• De ASD pleit ervoor dat we moeten oppassen dat sterke focus op geld en bezuinigingen niet 
ten koste gaat van de zwakkeren in onze gemeente en dat menselijkheid voorop moet staan. 
Iedereen heeft recht op zorg welke hij/zij nodig heeft ongeacht geloof, sekse, huidskleur etc.  

• De ASD adviseert tijd te nemen voor het invoeringsproces. Betrek hier de gemeenteraad, de 
verwijzers, de aanbieders van zorg, lokale organisaties en de ASD bij. Kwaliteit gaat voor 
snelheid van invoering; desnoods een gefaseerde invoering en daarmee niet geforceerd sturen 
op 01-01-2018. 

 
 
Kwaliteit: 
• We willen sterk benadrukken dat er bepaald moet worden wat men verstaat onder kwaliteit. Wat 

wordt beoogd en wat betekent dit voor de verantwoordelijkheid en het handelen van alle 
betrokkenen in de praktijk ? Op pagina 6 wordt bijvoorbeeld benoemd dat er geen gebruik wordt 
gemaakt van een bonus-malus afrekening bij het al dan niet bereiken van resultaten. Hierbij 
wordt opgemerkt dat het een te zware belasting legt bij toegangsmedewerkers en een te groot 
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risico legt bij de zorgaanbieders. De realiteit leert dat resultaten niet altijd geboekt kunnen 
worden en dat de aanbieder daar niet altijd invloed op heeft. Dit bevreemdt ons en we vragen 
ons af wie dan wel(ke) invloed heeft op de resultaten als dit niet bij de aanbieder ligt. Dit moet 
aan de voorkant geregeld worden. Leg duidelijk vast wat er onder kwaliteit wordt verstaan, 
vastgelegd in duidelijke doelstellingen, prestatie-indicatoren en verantwoordelijkheden met een 
duidelijke (tijdgebonden) cyclus waarin structurele evaluatie (PDCA) een plek krijgt. 

• In de samenvatting staat: We stellen duidelijke selectie- en kwaliteitseisen en gaan hier ook 
meer op toezien. Maar er staat niet hoe zij dat doen. Punt van aandacht! 

• Ook staat er in de samenvatting (idem op bladzijde 6): Bij wanprestatie of fraude betalen we 
vanzelfsprekend niet. Maar hoe een en ander teruggedraaid en/of betaald moet worden, staat 
er niet. 

• Bladzijde  5: Na goedkeuring is het de taak van de regisseur om de kwaliteit van de uitvoering 
van het ondersteuningsplan te bewaken, de tevredenheid van betrokkenen periodiek te 
evalueren en het plan bij te stellen wanneer dit nodig is. De ASD pleit voor een bijlage waarin 
een en ander verwoord wordt en met welke instrumenten de kwaliteit bewaakt wordt en hoe er 
geëvalueerd wordt. 

• Bladzijde 10: Tegelijkertijd nemen we in de bestekken een beknopte en concrete set 
kwaliteitseisen op en zullen we prestaties van aanbieders meer gaan monitoren. Dit ziet de 
ASD graag als bijlage bij dit document. Met name om onaangename reacties achteraf te 
voorkomen. 

• Bladzijde 12: Een helder overzicht. Alleen bij: uitbuiting onderaannemers zou de ASD in het 
document (als bijlage) aangegeven willen zien hoe de gemeente daarop wil reageren. Of waar 
zij terecht kunnen (ombudsman/vertrouwenspersoon/klokkenluider). 

• De zorgaanbieder heeft in de nieuwe werkwijze meer vrijheid m.b.t. de in te zetten 
interventie/methodiek. Hoe wordt geborgd dat dit in goed overleg met de zorgvrager en 
passend bij zijn/haar behoeften tot stand komt?  

 
Verantwoordelijkheden en rollen: 
• De ASD  vindt het van belang dat er goed wordt omschreven welke verantwoordelijkheid er bij 

welke partij ligt en hoe kwaliteit gestimuleerd gaat worden. We vinden het goed dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van een bonus malus-afrekening, maar vinden het riskant om volledig te 
varen op de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders. Mooier zou zijn als ‘good practises’ 
beloond worden. Maar dan moet wel eerst goed worden bepaald wat kwaliteit is.   

• De rol van de gemeente als verbinder. Er moet voorkomen worden dat zaken dubbel worden 
gedaan of dat zorgvragers teveel belast worden doordat er in het toegangsproces en in het 
hulpverleningsproces dezelfde vragen gesteld worden.  

• De ASD wil benadrukken dat er nog altijd inwoners zijn die niet (goed) in staat zijn om eigen 
regie te voeren en niet voldoende overzicht kunnen krijgen en houden over de eigen zorg. We 
zien daarin een noodzaak tot een regievoerder die, met respect voor (de privacy van) de cliënt, 
overzicht houdt over de benodigde en verleende zorg.  

• Bladzijde 6: Afrekening richting aanbieders vindt niet plaats op basis van de “producten of 
diensten” die binnen een ondersteuningstraject zijn ingezet, maar er is sprake van vaste prijzen 
per ondersteuningsbehoefte. Opmerking: dit vereist goed overleg om te voorkomen dat er 
financiële gaten gaan ontstaan. 
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• Bladzijde 7: Als de gemeente in samenspraak met de inwoner en aanbieder de ondersteunings-
behoefte vaststelt, kan de gemeente in het integrale plan ook resultaten benoemen die 
aansluiten op Passend Onderwijs en de Participatiewet. De aanbieder kan in die gevallen dan 
bijvoorbeeld ook een coördinerende rol krijgen bij de afstemming met scholen, jobcoaches, 
schuldhulpverleners, et cetera. Daarnaast  mag best de opmerking geplaatst worden dat 
hiermee voorkomen kan worden dat er meerdere hulpverleners komen die naast elkaar werken, 
maar nu juist samen. 

• Op de bladzijden 4 en 8 wordt bij de uitgangspunten de keuzevrijheid van de cliënt genoemd. 
Houdt dit ook een keuze in die rekening houdt met de identiteit van de cliënt? 

• Bladzijde 5 en verder. We hebben begrepen dat de lokale toegangsmedewerker in de 
gemeente Rijssen-Holten de WMO- of jeugdconsulent of regisseur is. Wie heeft de 
eindbeslissing over welk aanbod de cliënt ontvangt? 

• Hulpverleners en zorgaanbieders tijdig meenemen in informatiestrekking m.b.t. deze 
verandering om weerstand te voorkomen. 

• Op welke wijze kan de burger in aanraking komen met een hulpverlener die een zorgvraag 
helder kan krijgen. Gaat dat via het zorgloket, via de wijkverpleegkundige of de 
praktijkondersteuner van de huisartsen (POH). Deze disciplines zouden moeten werken met 
een holistische visie om zorgvragen duidelijk en onderbouwd te krijgen om vervolgens samen 
met de cliënt (en zijn/haar naaste) te bepalen welke zorg ingezet kan worden of juist niet. Met 
holistische visie bedoelt de ASD in dezen informatie krijgen omtrent het lichamelijke, 
geestelijke, sociale en functionele functioneren van een hulpvrager. De ASD adviseert om 
zogenoemde anamnesegesprekken (raakvlakken met het keukentafelgesprek) samen te 
voeren met de hulpvrager en een naaste van deze hulpvrager. De zorgvrager wordt in zijn 
kracht gezet en zodoende kan hij/zij zelf regie voeren. 

• De ASD is van mening dat verbinden een belangrijk (werk)woord is in deze en denkt dat de 
gemeente hierin een belangrijke rol kan/moet hebben. Breng de POH, wijkverpleegkundige en 
de medewerker van het zorgloket bij elkaar om snel te komen tot uniformiteit m.b.t. de 
verheldering van een hulpvraag. 

• Laat verschillende disciplines kennis maken met elkaar om te gaan leren in welk opzicht 
disciplines elkaar kunnen versterken/samenwerken. Denk hierbij o.a. aan thuiszorgorganisaties, 
logopedisten, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, welzijnsmedewerkers, vrijwillige 
thuiszorg etc. Wanneer een hulpverlener weet waar men welke zorg vandaan kan halen, kan 
deze hulpverlener de zorgvrager beter(e) informatie verschaffen. Op deze wijze is het mogelijk 
om lokale hulpverleners in te zetten in het aanbieden van zorg.  

• Bij multiple problematiek vindt de ASD het van belang dat één hulpverlener de regie voert. 
Deze persoon houdt in de gaten of zorgafspraken nagekomen worden. Op deze wijze kunnen 
hulpverleners een compliment krijgen wanneer zorg goed verloopt, maar ook kunnen 
hulpverleners aangesproken worden op gemaakte afspraken.  

• Het is erg belangrijk dat consulenten en regisseurs goed toegerust worden. 
 
 
Regionaal versus lokaal: 
• In de inleiding staat: Het aandachtspunt dat het vaakst naar voren komt is dat gemeenten op 

zoek zijn naar diensten en voorzieningen die aansluiten bij de leefwereld van inwoners.  Dat 
impliceert volgens de ASD  ook dat de gemeente Rijssen-Holten een eigen invulling hieraan 
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kan geven. Maar aan de andere kant staat in de inleiding dat de 14 gemeentes gezamenlijk 
optreden. Dat lijkt in tegenspraak te zijn. 

• Op bladzijde 19 worden alternatieven genoemd waardoor een bepaalde gemeente ineens op 
de rem kan gaan staan. De ASD adviseert om in ieder geval niet in te zetten op het hanteren 
van een van die alternatieven.  

• De ASD vindt dat we ons vooral moeten concentreren op wat we in de eigen gemeente nodig 
hebben. Contracten met de 14 gemeentes zijn prima, maar we zien bijvoorbeeld dat we op 
gebied van maatwerk- en leerlingenvervoer ook uit de grote bus zijn gestapt. Goed kijken naar 
wat we in onze gemeente nodig hebben en waar willen we naar toe. Als dit in samenwerking 
met de 14 Twentse gemeente kan en het levert wat op, dan is dit vanzelfsprekend uitstekend. 
Maar gezien het feit dat elke gemeente anders is, lijkt het zinvol om met die bedrijven te gaan 
praten die ook daadwerkelijk zicht hebben op de behoeften in onze gemeente.  

 
 
Wanneer u nog vragen heeft, zijn we altijd bereid hierover van gedachten te wisselen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


