
Vervolg 19 en 26  mei 
  
We zijn voornemens om in het najaar een grotere bijeenkomst te organiseren voor een 
aantal betrokken spelers, namelijk: 

-          Mensen werkzaam in de toeleiding/ toegang naar zorg en ondersteuning 

-          Mensen werkzaam bij aanbieders van zorg en ondersteuning 

-          Mensen die cliënten vertegenwoordigen 

-          Mensen die een adviesfunctie hebben binnen de gemeente 

  
Doel van deze bijeenkomst is om met elkaar te komen tot richtinggevende uitspraken over: 

-          Welk model willen we gezamenlijk uit gaan werken 

-          Willen we dat voor het geheel van Wmo en jeugd; al dan niet met subgroepen: of 
kiezen we voor eerst de een, dan de ander 

-          Wat volgt uit deze keuzes als het gaat om 

o   Tijdspad 

o   Praktische organisatie 

  
Deze richtinggevende uitspraken kunnen dan meegenomen worden in het advies naar 
/nadere besluitvormingsprocessen van gemeenten (college’s/gemeenteraden). 
Voor de volledigheid; in de inkoopnota’s voor 2016 (vastgesteld in oktober 2015) hebben 
gemeenten al aangegeven naar andere inkoopafspraken te willen, meer richting 
resultaatgerichte afspraken. 
Dit onderwerp zal ook weer opgenomen worden in de regionale paragraaf van de 
Wmo/jeugdbeleidnotities van de gemeenten. 
  
We maken dus even een pas op te plaats, om met name aanbieders ook de mogelijkheid te 
geven met alternatieve modellen te komen en deze gezamenlijk te bespreken. 
We hebben als  gemeenten aangegeven het belangrijk te vinden om hier gezamenlijk in op 
te trekken, dus dan willen we ook die ruimte bieden, met die ‘beperking’ dat het wel 
modellen zijn die passen binnen het uitgangspunt ‘met elkaar afspraken maken over 
resultaten ipv in te zetten technieken’. 
  
In het verlengde hiervan ontvangen we graag van jullie inkoopmodellen/inkoopafspraken die 
volgens jullie ook heel goed passen binnen het ‘met elkaar afspraken maken over resultaten 
ipv in te zetten technieken’. 
We hebben er tijdens bijeenkomsten al een aantal horen noemen, maar wellicht zijn er meer 
die wij nog niet kennen. 



  
Deze voorbeelden kunnen gemaild 
worden naar j.groenendijk@culemborg.nl en cjongh@buren.nl 
  
Tot slot, de samenwerkende gemeenten trekken dit onderwerp nu, maar we gaan deze 
grotere bijeenkomst ook in gezamenlijkheid voorbereiden, dus met vertegenwoordigers van 
verschillende spelers. 
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