
Welkom 

Digitale overlegtafel

jeugd

September 2020

• Na 13:35 laten we geen deelnemers meer toe

• We verzoeken iedereen om bij aanvang de microfoon te dempen. 

• Gezien het aantal deelnemers en de digitale vorm van deze overlegtafel is 
de kans aanwezig dat niet iedereen in de gelegenheid is te spreken of te 
reageren. Wij vragen u dan ook actief gebruik te maken van de Chat. Indien 
noodzakelijk zullen wij achteraf reageren.

• Wanneer u graag wil spreken is er virtueel de mogelijkheid een ‘hand’ op 
te steken. Dit doet u door te klikken op het handje. De organisator zal u 
aanspreken zodra u kunt spreken.

We starten om 13:30



1. Verslag van vorige vergadering

2. Corona
• Ontwikkelingen
• Effecten

3. Contractverlenging 2021
• Indexatie 
• Lastenverlichting

4. Inkoop 2022 
• Koersdocument
• Impactanalyse
• Innovatieteam inkoop 2022 Lekstroom

5. Van cijferanalyse naar getransformeerde inzet
• Wie wil meedenken en kijken in 2021

6. Rondvraag en sluiting

Opening, mededelingen en vaststelling agenda 



Verslag vorige vergadering



Corona

• Ontwikkelingen 

• Effecten



Contractverlenging 2021

• Indexatie

• Lastenverlichting



Inkoop sociaal domein 2022

September 2020



Aanleiding - I
202020192018

KOERSDOCUMENT  (Okt 2018 – okt 2019)

Benoemt belemmeringen huidige inkoopsystematiek
• Er is te weinig ruimte voor het leveren van maatwerk
• ‘Blinde’ doorverwijzingen
• Aanbieders worden niet uitgedaagd om te innoveren, om samen te 

werken en om af te schalen
• Er is geen stimulans om samen te werken (integraal, sector 

overstijgend)
• Huidig systeem kent beperkingen in het voeren van regie over inzet 

van hulp en ondersteuning
• Huidig systeem is administratief bewerkelijk

Beschrijft uitgangspunten nieuwe inkoopstrategie
1. De ondersteuningsbehoefte is richtinggevend
2. Er is professionele ruimte voor het ‘hoe’
3. Doen wat nodig is
4. De hulp is integraal, effectief en efficiënt
5. Zakelijk partnerschap
6. Eenvoud
7. Binnen financieel kader

Adviseert overstappen op ondersteuningsprofielen/ arrangementen 
met outputfinanciering om echte verandering te bereiken.

Etc.
Advies om nog allerlei andere verbeteringen op te pakken.



Aanleiding - II
202020192018

IMPACTANALYSE (okt 2019 – maart 2020)

Hoofdvragen:
• Optimaliseren huidige inkoopsystematiek
• Voorwaarden werken met cliëntprofielen
• Samenhang met en relevantie van regionale trajecten voor inkoopstrategie

Bevindingen
• Effectievere regionale samenwerking randvoorwaarde voor 

doorontwikkeling sociaal domein en samenwerken met aanbieders
• Gemeenten moeten samen met aanbieders sturen op kwaliteit en resultaat
• De productindeling van aanbodgericht naar ruimte voor integraliteit, 

samenhang en zorg op maat
• Overeenkomst en verordening die handvatten geven om te sturen op 

kwaliteit en tevens kunnen meebewegen met de doorontwikkeling van het 
sociaal domein

• Ontwikkelpunten sociaal teams en eenduidige toegang in de regio 
Lekstroom

• Samenhang met en relevantie van regionaal trajecten voor inkoopstrategie

Maar ook:
• Kleine en geleidelijke stappen door te ontwikkelen
• Betere samenhang tussen uitvoering, beleid en inkoop
• Stevige en effectieve projectorganisatie
• Optimaliseren van de regionale samenwerking binnen het sociaal domein.



2022
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Stand van zaken
Innovatieteam Inkoop

Lekstroom 2022



Van cijferanalyse naar getransformeerde inzet

Wie wil er meedenken en kijken in 2021



Rondvraag en sluiting



Bedankt voor de bijdrage


