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Ontwikkeltafelindeling 2017 gewijzigd: geef u opnieuw op! 
 
Eerder informeerden wij u over de ontwikkeltafelindeling van 2017 (tafels Jeugd, Wmo, Participatie en Proces & 
organisatie). 
 
Andere focus 
De gemeenten hebben inmiddels aangegeven dat ze graag een andere focus willen aanbrengen. Ze signaleren dat de 
druk op het ontwikkeltafelproces groot is en er veel menskracht voor moet worden ingezet, zowel aan gemeentelijke 
zijde als aan de zijde van de aanbieders. Tegelijkertijd kan - en moet - er nog veel winst worden behaald door het 
proces en de organisatie rond de inkoop en dienstverlening slimmer en efficiënter te regelen.  
 
Ook aanbieders hebben in de evaluerende ontwikkeltafel van september aangegeven behoefte te hebben aan 
verlaging van de administratieve lasten en ontwikkeltafelactiviteiten die gericht zijn op een stip op de horizon. Dit 
heeft geleid tot een nieuwe focus: 
 

1. Ontwikkelonderwerpen 2017 
Gemeenten willen in 2017 (t.b.v. de inkoop van 2018) de ontwikkeltafelfocus leggen op het verminderen van de 
administratieve lasten, en daarnaast alleen de reeds in 2016 opgepakte ontwikkelonderwerpen, eventuele 
noodzakelijke wijzigingen en quick wins oppakken. 

 
2. Gezamenlijk gedragen transformatievisie 
Parallel hieraan willen de gemeenten via de ontwikkeltafels met de aanbieders in gesprek gaan over een 
gezamenlijke transformatievisie. Ze hebben een voorzet ontwikkeld die ze met hun partners in het sociaal 
domein (waaronder aanbieders, zorgverzekeraars, burgers etc.) willen bespreken en vertalen naar concrete 
uitvoeringsprogramma’s. Het gesprek met de aanbieders vindt dan plaats via de ontwikkeltafels. 

 
Twee bijeenkomsten 
De eerder vastgestelde ontwikkeltafels matchen niet met de nieuwe focus. Daarom starten we het nieuwe 
ontwikkeljaar op 23 november a.s. met twee algemene bijeenkomsten over:  

 de doorontwikkeling van ontwikkelonderwerpen 2017 (9.00-12.00 uur); en 

 de (mede-) ontwikkeling van de transformatievisie (13.00-16.00 uur).  
 
Alle aanbieders zijn welkom bij deze bijeenkomsten. Naar aanleiding van de bijeenkomsten wordt vervolgens de 
nieuwe ontwikkeltafelindeling voor 2017 gemaakt. 
 
Geef u opnieuw op! 
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een of beide algemene bijeenkomsten. Uw interesse hiervoor 
kunt u tot en met dinsdag 8 november aan ons kenbaar maken door uw naam en organisatie door te geven en 
duidelijk aan te geven welke bijeenkomst(en) u wilt bijwonen. Dit kan via deze link. 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich 
uitschrijven op uw e-mailadres, beantwoord dan deze mail met als onderwerp “uitschrijven”. Wilt u zich aanmelden 
antwoord dan met het onderwerp “Aanmelden”. 
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