Vragen Gesprekstafel 24 november 2020 via Teams
Wat is nu het eigenlijke doel
Wat is het doel en tevens in relatie met jeugdzorg..?
Wat is de rol van Oude IJsselstreek?
We behouden dus de kaders....tot 18 jeugd na 18 wmo....
Differentiatie in de segmenten zijn te beperkt waardoor te veel op een grote hoop wordt
gegooid. waar wordt dat besproken
Input planning: aanbesteden tijdens de zomer(vakantie) is erg vervelend, zeker in
samenwerking buiten de eigen organisatie. Ook erg korte termijn implementatie.
Omschrijvingen in WMO zijn discutabel, waar kan dit besproken worden?
Zijn de eisen voor de aanbesteding 2022 bekend voor April 2021?
Loopt oude-ijsseltreek ook eigen traject in aanbesteding WMO wonen?
Wat ik mis zijn de doelen die dit alles moeten voorkomen. waar worden preventieve doelen
nagestreefd?
Uitgangspunten; zijn die al aanwezig in de samenleving of moeten die nog worden
ontwikkeld?
Waarom koopt u alleen maatwerk in, en kiest u niet voor samenvoeging van maatwerk en
algemeen (ook gezien de gewenste verschuiving naar minder maatwerk)?
Hoe gaan de 8- gemeenten eenduidig beleid vormen als Oude-ijssel en Doetinchem al iets
anders gaan doen.
Valt preventie onder aanbesteding?
Daarnaast word er veel gevraagd van aanbieders, wat kunnen wij van gemeente
verwachten..?
Waar moeten resultaat beschrijvingen aan voldoen en hoe past dit in de sector waar wij in
werkzaam zijn?
Preventie vraagt juist ook veel deskundigheid. Hoe wordt dit gefaciliteerd?
Wat is de rol van de verschillende partijen in het vaststellen van doelen? Wie heeft het
laatste woord?
Hoe ziet de samenwerking eruit tussen gemeenten en aanbieders? Welke taken gaan naar
hoofdaannemer en welke blijven bij de gemeenten? Wat wordt hierin de rol van het
wijkteam?
Wat bedoel je met client meekijken en door wie? (Reablement)
Welke verbeteringen voeren de opdrachtgevers zelf door..? Welke besparingen voeren de
opdrachtgevers zelf uit..?
Welke percentage aan besparing verwacht opdrachtgever te realiseren met deze nieuwe
manier van aanbesteden/ zorg inrichten..?

Streven naar verbetering en zelfstandigheid is altijd een doel maar er zijn ook mensen die
psychische problemen hebben die niet zomaar opgelost kunnen worden of waarvoor geldt
dat er levenslange begeleiding nodig is.
Ontschotting? Dus geen knip op 18 jarige leeftijd?
Ontschotten, onderwijs, jeugdwet, wmo separaat aanbesteden en niet integraal bekijken.
Een schot zit er nu al met 18
Welke contacten / afstemmingen hebben de gemeenten met de zorgverzekeraars en
zorgkantoor?
Wat is investeren in zorgaanbieders...? Wat is dit concreet..?
Wordt advies gevraagd aan de wmo consulenten mbt dekkend zorglandschap ? Adviezen op
basis van positieve ervaringen van de wmo consulenten?
Waar liggen nu de knelpunten en moet dus anders. dit lijkt mij belangrijk om te weten wat er
moet gebeuren om de doelen te behalen. Hebben de gemeenten dit in beeld.? dit mede in
het kader dat tussen de 60 en 80% van de middelen opgaat aan multi probleem gezinnen?
Oude IJsselstreek doet niet mee met de WMO Begeleiding aanbesteding. Hoe gaat het dan
met de begeleiding die onderdeel uitmaakt van beschermd wonen
Hoe ziet een passend dekkend zorglandschap eruit, Kijkend naar het aantal aanbieders ?
Voor 1 april?? wij moeten voor 1 april een plan indienen!! dat is dan toch veel te laat
Het gaat over inkoop van maatwerk, maar de doelstellingen liggen in de preventie. Wie is
daar verantwoordelijk voor?
Waar zitten nu de (huidige tijd) knelpunten die er tevens voor zorgen dat budget
overschrijding plaats vind..?
Wat bedoel je met WAT. het is toch ook aan de deskundige wat er aan de hand is wat het
probleem is en wat er gedaan moet worden
De rolverschuiving is mij nog niet duidelijk. Wat wordt de nieuwe rol van de consulent?
Hoe kunnen dan nwe zorgaanbieders toetreden?
De hoofdaannemer zal dus het contact met de gemeenten moeten onderhouden en tevens
een rol spelen voor wat dat betreft naar de onderaannemers. hoe gaan de gemeenten dat
faciliteren
Ik had begrepen dat wij voor 1-4 moeten aangeven of wij wel of niet voor
hoofdaannemersschap in aanmerking willen komen middels een plan. Dit is dus niet juist?
Wat gaat er gebeuren met vragen die nog niet zijn beantwoord
Ik mis in deze gesprekstafel de dialoog. Vragen en antwoorden , zonder de gelegenheid om
door te vragen.... Ik ga ervan uit dat alle gestelde vragen in ieder geval in het verslag worden
beantwoord.
Kunnen nieuwe aanbieders nog meedoen met de aanbesteding?

Pauze
Dialoog is iets anders dan informatie delen. Tot nu toe is het informatie delen

Jansen, Melissa: Dag, Er komt veel momenten de komende maanden waar wij met elkaar de
dialoog aan kunnen gaan. Nog even geduld :)
Jansen, Melissa: Dag, publicatiedatum is 1 april. Het is niet nodig om voor 1-4 aan te geven
of men in aanmerking wil komen voor hoofdaannemerschap. Op dit moment wordt het totaal
proces vastgesteld door de colleges en zullen wij de planning met jullie delen.
Opdrachtgever bepaald dus welk doel..?
In verband met de tijd? Als jullie het eerste half uur niet besteed hadden aan dat wat al
vooraf uigedeeld was via de praatplaat, hadden we nu genoeg tijd gehad voor de inhoud.
Jansen, Melissa: Op organisatieniveau: Opdrachtgever bepaalt maatschappelijke effecten en
doelen; Opdrachtnemers geven aan door middel van KPI's op welke manier zij aan de
maatschappelijke doelstellingen kunnen bijdragen. Op client niveau:de medewerker van de
lokale toegang formuleert doelen voor de specifieke cliënt. de professional (zorgaanbieder)
geeft aan op welke manier kan bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen.
Uiteraard altijd door middel van dialoog.
Zou als startpunt voor een echte dialoog goed zijn wanneer Sociaal Domein zelf eerst
publiceert welke ontwikkelingen zij zelf ziet.
Heb wel moeite met alle tijd die zorgaanbieders hierin moeten steken, kost enorm veel tijd
ook al is het zinvol en constructief
Bijeenkomst als teleurstellend ervaren. Veel kostbare tijd verloren aan hoogdravende
maatschappelijke doelen die al op papier stonden. Daar waar het ging over de inhoud
moesten we `omwille van de tijd´ haast maken.
Zijn alle aankomende bijeenkomsten standaard op de dinsdag van 14:00 - 16:00 uur ?
Ik dank jullie voor de inspanningen. Het blijft zoeken hoe we hier allemaal wat aan hebben
en in welke vorm. Ik vind digitaal op zich prima tijdbesparend......

