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De colleges van burgemeester en wethouders van de zes samenwerkende gemeenten hebben de 

Inkoopstrategie Wmo en Jeugd Regio Rivierenland (juni 2021) vastgesteld.  

In de inkoopstrategie is op basis van de beschrijving van de sturingsinstrumenten en de afwegingen die daarbij 

aan de orde zijn, gekozen voor een groeimodel voor de komende inkoopperiode (2023 e.v.). Met dit 

groeimodel wordt er vanuit de huidige werkwijze in pilots onderzocht welke inrichting op de verschillende 

segmenten het meest passend is. In dit groeimodel is ruimte voor meerdere keuzes in inrichting en 

tempoverschillen tussen de gemeenten. Iedere gemeente heeft immers haar eigen lokale kenmerken, 

aanbieders en voorkeuren. De keuze voor het groeimodel betekent dat er gekozen wordt voor een andere mix 

van sturingsinstrumenten dan de huidige. Om deze keuze zorgvuldig en weloverwogen te kunnen doen is een 

werkwijze met pilots gewenst. Door het uitvoeren van pilots wordt bepaald welke mix van 

sturingsinstrumenten in de verschillende segmenten uiteindelijk het best passend is. 

1. Doelstelling pilots 

De pilots hebben als doel te leren over de inzet van inkoopinstrumenten en hoe deze kunnen bijdragen aan het 

verbeteren van de kwaliteit tegen beheersbare kosten op het gebied van Wmo/jeugd in de zes 

regiogemeenten. 

 

2. Focus pilots in het kader van Inkoopstrategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Dimensies voor doorontwikkeling en innovatie 

In bovenstaand figuur is weergegeven welke dimensies er zijn in het kader van doorontwikkeling van 

zorg, inkoop en samenwerking. De pilots die we graag willen opstarten in het kader van de 

inkoopstrategie Wmo-Jeugdzorg 2023 hebben vooral betrekking op de onderwerpen: 

Aanbiedersmarkt, Financiën en Zorglogistiek. 
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3. Brainstormtafels Marktconsultatie 7 december 

Voor de bijeenkomst van 7 december hebben we een aantal probleemstellingen en ideeën voor 

mogelijke pilots ontwikkeld. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de input van zorgaanbieders 

en gemeenten van de afgelopen maanden en op basis van de schriftelijke reacties op de uitnodiging 

voor de marktconsultatie van 7 december. In de marktconsultatie van 7 december willen we met 

zorgaanbieders gaan brainstormen op basis van deze thema’s.  

Brainstormtafel 1:  Samenhangend ondersteuningsaanbod voor 70+ ers 

Brainstormtafel 2:  Hulp voor jongeren met meer dan één ondersteuningsbehoefte 

Brainstormtafel 3:  Jongeren met complexe/zware problematiek 

Brainstormtafel 4:  Vrije pitchtafel doorontwikkeling stelsel 

 

Brainstormtafel 1: Samenhangend ondersteuningsaanbod voor 70+ ers 

De groep 70+ ers zal de komende jaren snel in omvang toenemen. Gelukkig zijn veel senioren steeds 

langer gezond en kunnen zij (daardoor) langer zelfstandig wonen. Toch is de verwachting dat deze 

groep een groter beroep op Wmo-voorzieningen zal gaan doen dan nu het geval is. Vanuit de huidige 

producten (percelen) geredeneerd, ligt het voor de hand dat er onder andere een groter beroep 

gedaan zal worden op individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband, dagbesteding en/of 

vervoersvoorzieningen. 

Deze voorzieningen worden momenteel vaak los van elkaar geïndiceerd door de gemeenten, en 

daardoor vindt de ondersteuning in veel gevallen ook los van elkaar plaats. Wij denken dat het goed 

zou zijn wanneer het ondersteuningsaanbod een meer lokaal en integraal karakter krijgt. Te denken 

is aan de volgende ‘opdracht’: 

- Ontwikkel logische combinaties van ‘producten’ waar 70+-ers frequent gebruik van maken. 

- Organiseer dit op lokale schaal (kernniveau), om vervoersbewegingen te beperken. 

- Indien mogelijk gecombineerd met algemene voorzieningen. 

Doelgroep: inwoners van 70 jaar en ouder woonachtig in de regio Rivierenland 
Doel: het ontwikkelen van een integraal ondersteuningsaanbod voor de doelgroep.  
Financieringswijze: taakgericht. 

 

Brainstormtafel 2: Hulp voor jongeren met meer dan één ondersteuningsbehoefte 

Er zijn heel wat jongeren in onze regio die op meer dan één domein een ondersteuningsbehoefte 

hebben. We zien gelukkig dat deze ondersteuningsvragen veelal ‘lichter’ van aard zijn. Daarmee is 

niet gezegd dat het ‘allemaal niet zo erg’ is, want het gaat hier vaak om ondersteuning die langdurig 

of soms zelfs structureel van aard is. Tegelijkertijd is er veel kennis over de 

ondersteuning/behandeling beschikbaar en kunnen veel aanbieders die ondersteuning bieden. Deze 

problemen ontregelen de thuissituatie niet zo (ernstig) dat een uithuisplaatsing aan de orde is of te 

verwachten valt. Te denken is aan stoornissen in het autisme spectrum en/of ADHD/ADD, 

opvoedproblematiek en dergelijke.  Het is in deze situaties wel belangrijk om de gezinssituatie in de 

gaten te houden: natuurlijk lijdt het gezin als geheel ook onder de problematiek van één van de 

gezinsleden. 



Het goede nieuws is, zoals gezegd, dat er veel aanbod is. Wat we echter ook zien, is dat de 

verschillende vormen van ondersteuning vaak nog steeds los van elkaar worden gegeven. Wij denken 

dat: 

- meer afstemming, bijvoorbeeld in de vorm van een integraal arrangement,  

- Indien mogelijk gecombineerd met algemene voorzieningen en het onderwijs, 

een verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning zou kunnen bewerkstelligen. 

 

Doelgroep: kinderen van 4 tot 18 jaar (?)met een ondersteuningsbehoefte op meer dan één 
domein.  
Doel: het ontwikkelen van een integraal ondersteuningsaanbod voor de doelgroep.  
Financieringswijze: taakgericht. 

 

Casus 
 
Cas is een jongen van 9 jaar oud. Op school valt hij de juf steeds meer op door onrustig en druk 
gedrag. Hij leidt kinderen af en is storend in de les. Er volgt een gesprek met ouders. Zij geven aan 
het gedrag te herkennen en ook thuis moeite te hebben om Cas “in het gareel” te houden. Hij is 
druk, heeft steeds vaker een grote mond en luistert niet. Op advies van de school gaan ouders 
naar de huisarts voor een verwijzing voor onderzoek waar het gedrag van Cas door komt. De 
verwijzing volgt, Cas belandt een aantal maanden op een wachtlijst. Zijn gedrag verergert in de 
tussentijd. Spanningen lopen thuis op en gedrag en resultaten op school gaan achteruit. 
Uiteindelijk volgt de diagnose ADHD. Ouders, school en Cas hebben na deze diagnose 
ondersteuning nodig om te leren omgaan met de diagnose en wat dit betekent voor (de omgang 
en aansturing van) Cas. Ouders zijn in de tussentijd vanwege alle oplopende spanningen 
overbelast geraakt en moeten ontlast worden.  
 
Er volgt een indicatie, waarbij 3 zorgaanbieders los van elkaar worden ingezet. Cas gaat naar een 
zorgboerderij ter ontlasting van ouders. Hij krijgt daar ook individuele begeleiding (combi van 
producten nodig). Daarnaast krijgt Cas behandeling (JGGZ). Verder wordt er individuele 
begeleiding thuis ingezet, waarbij ook het gezin wordt betrokken en school. De zorgaanbieders 
werken los van elkaar. Vanuit de gemeente wordt geprobeerd regie te voeren over de totale inzet.  
 
Wat zouden we willen voor Cas en zijn gezin? In de aanloop naar zorg en binnen de zorg die 
aangeboden wordt? Welke kansen zien zorgaanbieders hierbij en wat is er dan nodig aan 
randvoorwaarden (samenwerking, contactafspraken, tarieven en wijze van bekostiging?)  
 

 

  



Brainstormtafel 3: Jongeren met complexe/zware problematiek 

Waar we zien dat er voor jongeren met een relatief lichte problematiek veel aanbod beschikbaar is, is 

dit voor de zwaardere/complexere vormen anders. We spreken hierbij bijvoorbeeld over jongeren 

met een combinatie van LVB-problematiek, gedragsproblematiek en/of GGZ-problematiek. Er is 

sprake van een hoger risico op escalatie van problemen en het ontstaan van een crisis. 

Zorgaanbieders zijn hierdoor soms terughoudend in het ‘aannemen’ van een jongere, omdat ze niet 

alle specialisaties in huis hebben om de benodigde zorg te bieden. Een gevolg is dat de problemen 

vaak gefragmenteerd behandeld worden of één voor één door meerdere behandelaars. Er zijn 

wachtlijsten, waardoor jongeren geregeld langer dan wenselijk moeten wachten op hulp. Dit zorgt 

niet zelden voor verergering van de problematiek. Wij denken dat een andere aanpak, waarin  

- de ondersteuningsvraag van de jeugdige en zijn systeem leidend is (het kind centraal), 

- er sprake is van een goede triage, diagnostiek en behandelplan aan de voorkant met een 

integraal karakter, 

- één behandelaar de volle breedte van de problematiek aanpakt, of in ieder geval één 

behandelaar coördineert wanneer er meerdere behandelaars zijn, 

- het ‘systeem om het kind’ (gezin, familie, school) wordt betrokken bij de behandeling, 

tot een sneller en beter resultaat leidt 

Doelgroep: kinderen van 10 tot 23 jaar met een complexe ondersteuningsbehoefte op meer dan 
één domein.  
Doel: het ontwikkelen van een integraal ondersteuningsaanbod voor de doelgroep, waarbij een 
combinatie tussen intra- en extramurale zorg van belang is  
Financieringswijze: taakgericht. 

 

Casus 
 
Bram is 16 en heeft LVB en autisme. Hij woont bij een residentiële instelling voor jongeren met 
LVB en gedragsproblemen. De laatste tijd gaat het hard achteruit met Bram. Hij zit niet lekker in 
zijn vel en heeft steeds vaker flinke woedeuitbarstingen. Ook kampt hij met suïcidale gedachten. 
Zijn GGz-problematiek  staat momenteel dermate op de voorgrond dat de residentiële instelling 
hem niet meer de zorg kan bieden die hij nodig heeft. Bram mag daarom nog maximaal 6 
maanden in de instelling blijven terwijl er wordt gezocht naar een beter passende plek voor hem. 
Volgens de instelling zou Bram het beste op zijn plek zijn in een klinische GGz-setting, van waaruit 
hij kan uitstromen naar een vorm van (begeleid) wonen. Er worden meerdere GGz-instellingen 
benaderd, maar daar ziet men helaas geen mogelijkheden om Bram te behandelen omdat hij 
vanwege zijn LVB beperkt leerbaar is en hij een beperkt reflectievermogen heeft. Alle onzekerheid 
over zijn woonsituatie en het uitblijven van de best passende zorg, maken dat Bram steeds verder 
achteruit gaat.  
 
Wat zouden we willen voor Bram? Hoe wordt er gekeken naar het proces waar hij doorheen gaat? 
Welke kansen zien zorgaanbieders hierbij en wat is er dan nodig aan randvoorwaarden 
(samenwerking, contactafspraken, tarieven en wijze van bekostiging?)  
 

 

  



Brainstormtafel 4:  Vrije Pitchtafel voor pilots gericht op doorontwikkeling aanbiedermarkt, 

financiën, zorglogistiek. 

 

De onderwerpen op Brainstormtafels 1 t/m 3 zijn tot stand gekomen op basis van huidige knelpunten 

geïnventariseerd bij gemeenten en zorgaanbieders. Echter in het kader van doorontwikkeling van de 

inkoopstrategie willen we geen kans onbenut laten.  

Wanneer u als aanbieder op basis van ervaringen elders bij andere regio’s of gemeenten interessante 

en concrete ideeën heeft opgedaan of zelf een goed idee heeft in het kader van de doorontwikkeling 

van de inkoopstrategie nodigen we u uit om deze te delen aan deze 4e tafel.  

Wederom de pilotideeën zullen hierbij gericht moeten zijn op de betrekking op de onderwerpen: 

Aanbiedersmarkt, Financiën en Zorglogistiek. 

Wanneer u deel neemt aan deze brainstormtafel verwachten we dat u een concreet idee kort kunt 

pitchen in de groep. Vervolgens bespreken we met elkaar in hoeverre de ideeën bijdragen aan 

doorontwikkeling van de inkoopstrategie. 

 

 


