
Samenwerkingsoverleg 
Jeugd & Wmo 

 

 



Agenda 

• Opening 

• Aanpassing leveringsvoorwaarden 

• Van koers naar uitvoering 

• WVTTK 

• Afsluiting 



Opening 

• Voorstelronde 

• Interne ontwikkelingen RBL 

 

 



Aanpassing leveringsvoorwaarden 

• Proces verloop 

• Waar staan we nu 

• Bepalen gezamenlijke vervolgstappen 

 

 



Impactanalyse 

Uitvoeren van 
de impactanalyse 

• Optimaliseren van de huidige inkoopsystematiek 
 

• Voorwaarden werken met ondersteuningsprofielen 
 

• Samenhang tussen relevante regionale  
     ontwikkeltrajecten en de inkoopstrategie 



Impactanalyse 

BPSDL november 2019 

Impactanalyse januari / 
februari 

Afstemming & uitwerking 
februari 

Besluitvorming maart 

Start werkgroep  Medio december 

Strategie voor inkoop 
& ontwikkeling april 

Waar staan we nu 



Opzet 
impactanalyse 

Deel 1 – Het advies 

• Inleiding  

• Samenvatting 

• Conclusies & Advies 

 

Deel 2 – De analyse  

• Regionale samenwerking 

• Van koers naar uitvoering 

• Samenwerking, sturing en kwaliteit 

• Productindeling 

• Contractopbouw 

• Toegang & Sociaal teams 

• Vervolgstappen 

 

Deel 3 - Bijlagen 



Van koers  
naar uitvoering 

Impactanalyse Inkoop / doorontwikkeling Contractfase 

Resultaten 
• Inzicht optimaliseren huidige 

inkoop 
• Inzicht randvoorwaarden 

werken met 
ondersteuningsprofielen 

• Inzicht en samenhang 
ontwikkeltrajecten 

 
 

Resultaten 
• Contracten gericht op geleidelijk 

doorontwikkelen 
• Gerichte keuze voor aantal aanbieders 
• Slimme inrichting productindeling 
• Geoptimaliseerd obv impactanalyse 

 
 

Resultaten 
• Stapsgewijs doorontwikkelen zorg en contractafspraken: bijvoorbeeld ontwikkelen 

ondersteuningsprofielen. 
• Gericht op effectief sturen en samenwerken 
• Blijven meebewegen met ontwikkelingen lokaal, regionaal en landelijk 

 
 

 
 

Sturen op 
integraliteit, 

samenhang en 
resultaten 

1. Optimalisatie huidige 
inkoopsystematiek 

2. Randvoorwaarden 
ondersteunings- 

      profielen 

De volgende stap  
(uit te werken in de 
strategie voor inkoop 
en doorontwikkeling) 

In februari een 
advies over: 

Hoe zorgen we dat de impactanalyse een goed advies bevat voor de vervolgstap? 
Hoe zorgen we dat de vervolgstap een goede tussenstap vormt naar het einddoel 

(Sturen op integraliteit, samenhang en resultaten)? 



Planning impactanalyse 
Actie Datum 

Start project Eind oktober 2019 

Deadline impactanalyse  21 februari 2020 (i.v.m. het inroute brengen bij de 
verschillende overlegtafels en colleges Regio Lekstroom) 

Vaststellen impactanalyses in een projectplan, waarop akkoord 
programmaleiders, BPSDL en opdrachtgevers  

Oktober/ November 2019 

  

Vaststellen en organiseren bijeenkomst werkgroep December 2020 

Afstemming en uitwerking impactanalyse Januari/ februari 2020 

Toelichting impactanalyse   

Fysieke overlegtafel jeugd & Wmo 11 februari 2020 

GSO 13 februari 2020 

RTO 13 februari 2020 

RBL 18 februari 2020 

Wmo Lekstroom & AOJ 18 & 20 februari 2020  

Programmaleiders 3 maart 2020 

Adviesraden 4 maart 2020 

BPSDL 5 maart 2020 

Programmaleiders 17 maart 2020 

Colleges 24 maart 2020 

Duurzame doorontwikkeling inkoopstrategie regio Lekstroom April en verder 



Impactanalyse 

Vervolg-  en 
werkafspraken 

• Hoe ziet u een rol vanuit de zorgaanbieder bij de 
doorontwikkeling van de inkoopstrategie? 
 

• Welke samenwerkingsvorm kunnen we hierin vinden 
     en wat betekent dit dan? 
 
• Wmo tarievenonderzoek 



Afsluiting 

• WVTTK 

• Vervolgafspraken 


