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Zoom
Achterhoekse gemeenten en zorgaanbieders:

Opening
Debora Timmerman, host voor dit bestuurlijk overleg heet alle 39 deelnemers van harte
welkom en licht kort de opzet van deze bijeenkomst toe, waarna wethouder Joop
Wikkerink het overleg officieel zal openen.
Onderwerp dat centraal staat tijdens deze bijeenkomst is de nieuwe werkwijze voor
jeugdhulp, WMO en Beschermd Wonen in de regio Achterhoek per 1 januari 2022.
Belangrijke thema’s zullen op hoofdthema’s besproken worden omdat er al diverse
gesprekstafels hebben plaatsgevonden waar al op details is ingegaan.
Iedereen zal worden meegenomen in de stappen die ondernomen zullen gaan worden
(plenair deel), maar er zal vooral tijd zijn om met elkaar in gesprek te gaan over hoe dit
nieuwe stelsel het beste gezamenlijk kan worden ingegaan. Deze gesprekken zullen
plaatsvinden in diverse deel sessies, zodat ook ieder de gelegenheid krijgt zijn of haar
vragen te stellen en het gesprek met elkaar aan te kunnen gaan. Er zullen in deze
deelsessies een drietal vragen gesteld worden, waarop verzocht wordt antwoord te geven
en met elkaar over in discussie te gaan. De vragen zijn: Welke Kansen ziet u in deze
nieuwe werkwijze? Welke Bedreigingen ziet u in deze nieuwe werkwijze? Wat heeft u
nodig om deze rol als opdrachtnemer goed te vervullen?
Iedere deelnemer kan daarnaast in de chat vragen stellen. Deze vragen zullen na het
overleg beantwoord worden en op de website van het Sociaal Domein Achterhoek
worden geplaatst. Tijdens dit overleg zal op deze vragen geen antwoord worden gegeven.
Na de deelsessies zal een korte samenvatting volgen waarna wethouder Wikkerink het
overleg zal afsluiten.
Wethouder Wikkerink neemt het woord.
Er hebben al een tweetal bestuurlijke overleggen plaatsgevonden met een delegatie
bestuurders van zorgaanbieders, vooral omdat het gevoel leefde niet voldoende
meegenomen te zijn in de transformatie van de zorg in de Achterhoek, welke al loopt
vanuit 2017. Meer specifiek de inkoopvisie en traject dat moet leiden tot de aanbesteding
voor jeugdhulp, WMO en Beschermd Wonen, welke vanuit de nieuwe werkwijze moet
gaan lopen per 1 januari 2022. Tijdens dit laatste overleg is afgesproken om voor april
2021 nog minimaal twee bestuurlijke overleggen te organiseren maar dan met een
bredere en meer open uitnodiging. Dit overleg is de eerste van deze twee.
De regionale visie vanuit de Thematafel De Gezondste Regio is “Samen langer gelukkig en
gezond leven in de Achterhoek. Deze is regionaal vastgesteld en wethouder Wikkerink
hoopt dat eenieder kennis heeft kunnen nemen van deze visie. Deze is te vinden bij de
Regio Achterhoek. De kernboodschap uit deze visie is dat Achterhoekers gezond zijn en
daarover zelf de regie hebben. Gezondheid, Preventie en Leefstijl zijn leidend en niet

ziekte en behandeling. Wij spannen ons daarover maximaal in. Bij al onze inspanningen
betrekken we vanaf het begin onze inwoners en patiënten.
In navolging op deze visie is er ook regionaal een preventie plan vastgesteld welke is
getekend door 84 organisaties en is gepresenteerd aan de Staatssecretaris.
Voor de inkoopstrategie hebben we een viertal informatieplaten gemaakt welke bij de
uitnodiging van dit overleg was bijgevoegd. Het gaat de komende tijd en dus ook in dit
overleg over de veranderende rol van opdrachtgever en opdrachtnemer.
We moeten een partnerschap aangaan en samenwerken voor goede zorg en
ondersteuning.
Samenvatting deelsessies
Terugkoppeling groep 1
Kansen: Samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieder, maar ook tussen
zorgaanbieders onderling. Logische lijnen voor op- en afschalen. Ontwikkeling.
Professionals in eigen rol zetten.
Bedreigingen: Hoe behouden we de kleinschalige zorg in de Achterhoek. Bureaucratie
hoofd- en onderaannemerschap.
Wat nodig: Opdrachtnemer, meerjarig traject ook aandacht voor verbinding sociale basis
en lokale toegang gemeenten.
Terugkoppeling groep 2
Kansen: Faciliteert de samenwerking. Gebruik maken van ervaring Twente. Scheidslijn
tussen wat en hoe is dun, vraagt om vertrouwen in elkaar en in gesprek blijven.
Bedreigingen: Administratieve lasten. Hou het zo eenvoudig mogelijk. Wantrouwen
systeem. Rol De Gezondste Regio, maak deze expliciet. Geef meer antwoord op vragen en
kaders aan. Onzekerheid. Onduidelijkheid.
Wat nodig: Duidelijke kaders en meer antwoord op vragen. Commitment.
Terugkoppeling groep 3
Kansen: Meer centraal stellen inwoners. Samenhang organiseren. Meer eenduidigheid op
regionaal niveau. Gelukkigere inwoners. Minder verantwoordelijkheidsdruk.
Bedreigingen: Angst voor verhoging administratieve lasten bij aanbieders. Samenwerking
wordt verplichting. Tijdsdruk. Iedereen door dezelfde deur vraagt tijd.
Wat nodig: Tijd. Aanbestedingsvorm die past bij partnerschap en vertrouwen. Meer
dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
Terugkoppeling groep 4
Kansen: nieuwe werkwijze is stimulans tot samenwerking onder de aanbieders. Expertise
beter kunnen delen. Snellere doorverwijzing naar samenwerkingspartners. Sneller kunnen
schakelen. Wachtlijst problematiek aanpakken. Overgang jeugdhulp en WMO soepeler
verlopen.
Bedreigingen: Goede analyse voorafgaand gemist, nodig voor goede monitoring. Behoud
eigen identiteit aanbieders. Lumpsum berekening is lastig.
Wat nodig: Tempo inkoop- en financieringssystematiek is grote verandering.

Terugkoppeling groep 5
Kansen: Nieuwe systematiek biedt nieuwe mogelijkheden. Meer flexibiliteit in eigen
zorgtrajecten. Ruimte voor innovatie. Samenwerking.
Bedreigingen: Nieuwe lasten (administratief en in samenwerking). 1 April 2021 te snel in
combinatie met de informatievoorziening (voorwaarden hoofd- en onderaannemerschap,
inschrijving, kwaliteit). Werk en Inkomen, participatie worden gemist. Worden deze
meegenomen in de doelstellingen.
Wat nodig: Informatie delen zodra het bekend is en vast staat. Hoe vinden aanbieders
elkaar makkelijker.
Yvon Noordman deelt de vervolgstappen.
1 april 2021: publicatiedatum van aanbesteding
1 januari 2022: ingangsdatum nieuwe contracten, start nieuwe werkwijze
10 februari 2021: tweede bestuurlijk overleg.
7 januari 2021: grotere algemene sessie
8 februari 2021: grotere algemene sessie (indien nodig)
18 januari 2021: bijeenkomst voor sociale/wmo raden
Tussendoor volgen nog diverse kleinere gesprekstafels afhankelijk van onderwerp.
Alle informatie hierover kan gevonden worden op de website van het Sociaal Domein.
www.sociaaldomeinachterhoek.nl
De besluitvormingsstappen zijn ook op deze site te vinden met de achterliggende notities.
Begin februari 2021 volgen de collegebesluiten. Daarbij gaat het om de concretisering van
de aanbestedingsstukken. Begin maart 2021 volgt de besluitvorming op de publicatie van
de aanbesteding en op 1 april 2021 volgt de openstelling.
Afsluiting door wethouder Joop Wikkerink.
Wethouder Wikkerink had ooit een oude leermeester die zei: Het enige zekere dat we
hebben is het onzekere. De vraag is hoeveel onzekerheid je aankunt.
Dit is ook nu van toepassing. Transformatie is onzekerheid. Vertrouwen is nodig. Binnen
de Achterhoek spelen er drie grote ontwikkelingen. De regiovisie, de inkoopvisie en het
kavelmodel. Allen leiden naar de stip op de horizon van een betere zorg.
Wethouder Wikkerink vraagt de deelnemers om begrip te hebben voor elkaars twijfels en
elkaars positie. Het gesprek aan te gaan over hoeveel onzekerheid we aankunnen en
hoeveel vertrouwen we hebben in elkaar en wat we nodig hebben.
Met deze woorden sluit hij de bijeenkomst en dankt allen voor zijn of haar deelname.

