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Waar komen we vandaan?

In de Achterhoek werken gemeenten en zorgaanbieders aan een optimale uitvoering van Jeugdhulp, Wmo
en Beschermd Wonen. De deadline is 1 januari 2022. Wat is er al gedaan en bereikt? Waar gaan we naartoe?
Hoe ziet het proces eruit? Op deze informatieplaat beginnen we bij het begin: de decentralisaties.

2015
1 januari 2015: Decentralisaties
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdhulp en Beschermd Wonen. Deze
taken en verantwoordelijkheden zijn overgeheveld vanuit het Rijk (Wmo, Beschermd Wonen) en de provincie (Jeugdhulp) naar
de gemeenten. We noemen deze overheveling ook wel: decentralisaties.
De decentralisaties brengen een ingrijpende stelselwijziging teweeg. Voor gemeenten betekenen ze een enorme uitdaging. In de
Achterhoek pakken de gemeenten de uitdaging vanaf dag één in samenwerking op. De continuïteit van de zorg krijgt in onze regio
prioriteit, ondanks alle onduidelijkheden die er ook zijn.
Inkoop via Open House
Net als veel andere gemeenten in Nederland kiezen de Achterhoekse gemeenten voor het zogeheten Open House inkoopmodel.
De gedachte is dat via Open House maximale keuzevrijheid voor inwoners ontstaat. Immers, de deur staat open voor alle aanbieders die voldoen aan de algemene en kwaliteitseisen. Per zorgproduct gelden vastgestelde tarieven, de financiering gebeurt op basis
van ‘prijs maal hoeveelheid’ (PxQ) en gemeenten betalen alleen de zorg die wordt
Met
afgenomen. We kiezen ervoor om contracten af te sluiten met steeds een looptijd
ontstaat maximale
van 1 jaar. Tijdens tussentijdse openstellingen kunnen nieuwe zorgaanbieders alsnog
een contract krijgen. Voor reeds gecontracteerde aanbieders is het tijdens deze
keuzevrijheid voor inwoners,
tussentijdse inkooprondes mogelijk om hun bestaande contracten uit te breiden.
is de gedachte

‘Open House’

2017 / 2018
Achterhoekse visie op het sociaal domein
In verschillende stappen werken gemeenten en maatschappelijke partners toe naar een nieuwe regionale visie. Zo wordt in 2017
de ‘Regionale visie op het sociaal domein Achterhoek’ vastgesteld en volgen in 2018 het ‘Transformatieplan Jeugdzorg 2018-2022’
en de ‘Regiovisie Opvang en Bescherming’. Ook komt in 2018 de notitie ‘Visie op inkoop’ tot stand.
Van visie op transitie naar visie op transformatie
De nieuwe regionale visie op het sociaal domein is eigenlijk een ‘vernieuwde visie’. Want al in 2013 wordt er een visie vastgesteld.
Echter, deze richt zich – vanzelfsprekend – op de transitie; de overdracht van de taken en verantwoordelijkheden van het Rijk en
de provincie naar gemeenten (de decentralisaties dus). De nieuwe visie van 2017 richt zich op de transformatie; de fase waarin het
gaat om de realisatie van de beoogde inhoudelijke veranderingen en maatschappelijke effecten.
Iedereen doet mee
Kortgezegd luidt de Achterhoekse visie:
‘Iedereen doet mee’. Letterlijk: “Iedereen
doet mee en draagt zijn steentje bij, naar eigen
kunnen. Daar helpen we elkaar bij.” Daarmee
bedoelen we dat iedereen de moeite waard
is en erbij hoort. In de Achterhoek stellen
we de leefwereld van de mens centraal.
We willen een gezonde, sterke en sociale
samenleving creëren. Samen houden we onze
gemeenschap levend en vitaal. Daarmee sluit
de visie aan bij wat kenmerkend is voor de
Achterhoek: het Naoberschap.

5 Maatschappelijke doelen
Ter concretisering van de Achterhoekse visie op het sociaal domein
worden 5 maatschappelijke doelen gesteld:
1 Jeugdigen groeien gezond op in een veilige en vertrouwde omgeving en
kunnen zich maximaal ontwikkelen, zodat zij opgroeien tot zelfredzame
mensen.
2 Mensen zitten fysiek en mentaal goed in hun vel. Ze hebben veerkracht
en voelen zich goed.
3 Mensen wonen zelfstandig in een veilige en toegankelijke omgeving.
Indien nodig met ondersteuning.
4 Mensen voelen zich thuis in hun stad of dorp en hebben een sociaal
netwerk dat zich kenmerkt door wederkerigheid.
5M
 ensen participeren naar vermogen, werken aan hun ontwikkeling
en leveren een maatschappelijke bijdrage aan hun omgeving.
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Lokaal waar het kan, regionaal waar het slimmer is
Om de maatschappelijke doelen te realiseren, zetten de gemeenten in de Achterhoek breed in op samenwerking. Inwoners,
gemeenten en maatschappelijke partners krijgen allemaal een rol. Het uitgangspunt wordt: lokaal waar het kan en regionaal waar
het slimmer is of moet. De bedoeling is dat de transformatie van het sociaal domein vooral op lokaal niveau vorm krijgt. Dus dichtbij en het liefst samen met de inwoners. We willen dat grote opgaven zoals ontschotting, de-medicalisering, normalisering, preventie en
eerder de juiste hulp bieden dichtbij de inwoner plaatsvinden.
Inspiratie van buitenaf
Diverse werkbezoeken in binnen- en buitenland zorgen voor de nodige
inspiratie en goede voorbeelden. De Achterhoekse gemeenten en maatschappelijk partners trekken hierin zoveel mogelijk met elkaar op. Zo
brengen ze in 2017 een gezamenlijk bezoek aan Esbjerg in Denemarken.
Hier ziet het reisgezelschap wat de resultaten kunnen zijn als de focus
wordt gelegd op preventie en de samenwerking tussen zorg, welzijn
en gemeenten. Inwoners blijken meer plezier in hun leven te hebben,
voelen zich gezonder en hebben minder behoefte aan hulp. Maar ook:
kosten-verlaging. Vooral in de aspecten preventie, duurzaam partnerschap
en populatiefinanciering ziet het reisgezelschap kansen voor (ook) de
Achterhoek.

2019
In 2019 volgt een bezoek aan het Duitse Kinzigtal.
Hier werkt men aan gezondheid en welzijn tegen
minder kosten. De ingezette instrumenten zijn
precies de instrumenten waar we in de
Achterhoek ook al aan denken:
langjarige contracten, partnerschap
en andere vormen van financiering.
Een inspiratiebron van Nederlandse
bodem blijkt Machteld Huber. Haar
insteek is die van positieve gezondheid. Naast fysiek en mentaal functioneren kijkt zij ook naar dagelijks functioneren, maatschappelijke participatie, kwaliteit van leven en zingeving. Al deze aspecten vormen de uitgangspunten voor het oplossen van problemen. In
de Achterhoek geven we deze uitgangspunten een plek in het regionale ‘Beleidskader Volksgezondheid’ en het regionale ‘Preventie
Akkoord Achterhoek 2020-2030’.

Meer weten over de visie en vastgestelde kaders?
Klik op de titels hieronder om de verschillende documenten te bekijken:
• ‘Regionale visie op het sociaal domein Achterhoek’ (2017)
• ‘Visie op inkoop’ (2018)
• ‘Transformatieplan Jeugdzorg 2018-2022’ (2018)
• ‘Regiovisie Opvang en Bescherming’ (2018)
• ‘Beleidskader Volksgezondheid’
• ‘Preventie Akkoord Achterhoek 2020-2030’ (2019)

Het sociaal domein Achterhoek is de Achterhoekse samenwerking op het gebied van
Wmo en Jeugdhulp. Het doel: samen efficiënter en effectiever de transformatie aanpakken.
Deelnemers aan het sociaal domein Achterhoek zijn de 8 gemeenten Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en Winterswijk.
Meer weten? Kijk op www.sociaaldomeinachterhoek.nl

