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Programma bijeenkomst 
Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van de praatplaat en routekaart het traject inkoop Wmo en 
Jeugdhulp uitgelegd. Deelprojectleider Wmo, Jan Willem de Zeeuw en deelprojectleider Jeugdhulp, Marielle 
Eijkman, vertellen u de stand van zake van hun traject. 

 

Bespreekpunten en vragen 
Ervaringsdeskundigen 
Vanuit Wmo worden ervaringsdeskundigen die al deelnemen aan andere projecten benaderd. Cliëntenraden 
kunnen ook worden ingezet voor benadering van ervaringsdeskundigen. Advies; betrek de 
ervaringsdeskundigen ook bij het programma van Eisen en als er strategische keuzes worden gemaakt. 
Adviesraden geven aan dat via hun netwerk ervaringsdeskundigen kunnen worden benaderd. 
 
Blijft het een open einde financiering?  
De ambitie is om ook financieel gezien het best passende te bewerkstellen. Dat betekent doelmatig met 
middelen omgaan, maar niet onverantwoord snoeien in tarieven. Gemeenten zijn verplicht om een 
kostendekkend tarief te betalen. 
 
Betrokkenheid Adviesraad 
De Adviesraad geeft aan zeker betrokken te willen worden, maar vindt het op dit moment lastig om aan te 
geven hoe. Op dit moment is het traject nog niet inhoudelijk. Medio februari hoopt de projectgroep meer de 
diepte in te kunnen gaan. Of het handig is om Wmo en Jeugdhulp samen te pakken wordt bepaald op het 
moment dat echt de diepte ingegaan wordt. Het merendeel van deelnemers geeft aan dat zij graag zien dat 
Wmo en Jeugdhulp samen wordt opgepakt. 
 
Inkoopproces 
In sommige gemeenten in Nederland wordt ervoor gekozen om alles bij één grote aanbieder in te kopen.  Dit 
heeft niet de voorkeur van de adviesraden. Met één grote aanbieder wordt het vaak een “eenheidsworst” 
terwijl maatwerk belangrijk is. 
De huidige systematiek die Regio lekstroom op dit moment volgt, levert weinig inzicht over de resultaten. 
Ook is er weinig zicht op de integraliteit en samenhang tussen de diverse gemeenten. 
Tijdens dit inkoopproces gaan we vanuit visievorming en inhoud naar de keuze voor een systematiek van 
Inkoop. Het kan ook zijn dat er meerdere vormen van inkoop worden gekozen. Maar daar zijn we op dit 
moment nog niet en die keuzes zijn ook niet gemaakt. In de diverse werkgroepen is een selectie van 
medewerkers van de diverse gemeenten aanwezig. Hierdoor zijn alle gemeenten op de hoogte van de 
ontwikkelingen van het inkoopproces. 
 
Tip 
Contacteer gemeente Utrecht. Zij hebben ervaringsdeskundigen GGZ en NAH bij elkaar gebracht voor het 
opstellen van het Programma van Eisen en zijn met hen in gesprek gegaan over de aanbieders. 


