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Algemeen  

In de derde en laatste fysieke ontwikkeltafel (OT) van 2015 is teruggekeken naar de werkwijze en resultaten 
van de OT’s. Verder is gekeken naar op te pakken vraagstukken ten aanzien van de operationalisering van de 
contractering. Tenslotte is gesproken over de aanpak van 2016. Daarbij is zowel gekeken naar de inhoudelijke 
thema’s als naar het proces. Voor meer informatie wordt verwezen naar de gepubliceerde stukken en het 
verslag van de fysieke OT op de website.  

1. Terugblik  

Er wordt uitgesproken dat de gehanteerde werkwijze wordt gewaardeerd. Samenwerking in de vorm van 
werkgroepen waarin mensen participeren van zowel gemeenten als aanbieders werkt goed. Wel wordt de 
tijdsdruk in combinatie met de zomervakantie als een minpunt ervaren, hoewel ook wordt gesteld dat dit heeft 
bijgedragen aan de snelle totstandkoming van resultaten. Het werken met de virtuele OT verdient nog 
aandacht. Er zijn in de 2

e
 ronde wel reacties gegeven maar slechts door een beperkt aantal aanbieders. 

Tegelijkertijd mag duidelijk zijn dat de aangereikte reacties wel degelijk effect hebben aangezien de stukken op 
basis hiervan zijn aangepast. Bij de werkwijze met fysieke en virtuele OT’s speelt ook dat de grote hoeveelheid 
informatie met name voor kleinere aanbieders beter zal moeten worden ontsloten. Tenslotte wordt 
aangegeven dat de verbinding tussen alle werkgroepen en verschillende tafels beter kan. Op dit moment wordt 
gekeken naar een efficiëntere structuur. 

2. Operationalisering  

De afhandeling van de uitvraag en contractering is in volle gang. Om in het jaar 2016 goed van start te kunnen 
gaan, moet een aantal implementatievraagstukken worden opgepakt. Deze zijn onder te verdelen in de 
onderstaande categorieën: 

1. inregelen van de systemen (inclusief het probleem van nog niet vastgestelde iWmo2.0- en iJw2.0-
codes en het komen tot een eenduidige wijze van factureren); 

2. werken met de nieuwe productindeling (zowel door de toegang als door de aanbieders); 
3. overgang van bestaande trajecten naar de nieuwe producten en/of tarieven (inclusief aflopende 

jeugdindicaties).  
Aandachtspunt is dat de operationalisering niet moet leiden tot een nieuwe systeemwerkelijkheid en daarmee 
de aandacht afleidt van de transformatie. 

3. Vooruitblik 2016  

Onder de eerste punten is al gesproken over de planning 2016. Deze is in concept gereed en zal nadat hij is 
vastgesteld in de regio worden gedeeld zodat betrokkenen er rekening mee kunnen houden. Naast de hierna 
genoemde meer inhoudelijke thema’s wordt in 2016 in ieder geval gewerkt aan een herijking van de raam- en 
ontwikkelovereenkomst. In ieder geval wordt de status van OT’s beter beschreven en wordt er gekeken naar 
de wijze waarop ruimte kan worden gegeven aan innovatie. Verder zal ook worden gekeken naar een meer 
regelarme contractering en verdergaande lastenvermindering. Als extra aandachtspunt is naar voren gebracht 
dat onderzocht moet worden in hoeverre alle huidige producten ook in 2016 opnieuw op deze wijze moeten 
worden ingekocht of dat bijvoorbeeld ook kan worden gewerkt met een andere vorm van aanbesteding dan 
wel subsidiering. 

Het belang van aandacht voor de transformatie wordt breed onderschreven. Daarbij wordt uitgesproken dat 
gekeken moet worden naar de samenhang tussen domeinen en producten en daarbij naar het op cliëntniveau 
toewerken naar een resultaat. Voor de OT wordt interessant of inkoop op resultaat kan worden gerealiseerd 
dan wel in welke vorm een eerste stap hiertoe kan worden gemaakt. Preventie is hierbij een mogelijk thema. 
Bij dit onderwerp speelt de vraag waar de regie ligt een rol om meer regelruimte te bieden en minder in 
afzonderlijke producten te denken. Hier ligt een relatie met kwaliteit en monitoring. 



Andere thema’s die als onderwerpen worden voorgesteld zijn: 

 huisvesting waaronder NHC/NIC; 

 meer integratie met participatie; 

 positie van kleine aanbieders; 

 nieuwe producten (in het bijzonder bij jeugd); 

 vereenvoudiging van de DBC-systematiek; 

 modulaire opbouw van beschermd wonen. 
Tenslotte wordt aangegeven dat het van belang is om te kijken naar wat de bodemprijs van bepaalde diensten 
is gerelateerd aan arbeidsvoorwaarden en kwaliteit van de mensen die het werk uitvoeren. Dit in relatie tot de 
uitspraak van bestuurders dat men een reële prijs wil betalen voor de dienstverlening. 

 


