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Nieuwe inkoop voor Jeugdhulp en Wmo-begeleiding
Voor de regio Utrecht West lopen de huidige inkoopcontracten jeugd en Wmo-begeleiding af per 1 januari 2021. U
bent hierover geïnformeerd in RIB # 40 (4 juli 2019). Regionaal is er overeenstemming over de inhoudelijke
ontwikkeling binnen het sociaal domein. Alle betrokken gemeenten willen de beweging naar voren maken, naar de
wijk en naar preventie: naar meer afschaling, normalisering en meer nabijheid van de zorg.
De afgelopen maanden hebben de betrokken gemeenten verkend met welke inkoopstrategie en sturingsfilosofie
we deze beweging het best kunnen versterken. Inmiddels is duidelijk dat de betrokken gemeenten daar
verschillende visies op hebben. Stichtse Vecht zal de inkoop voor jeugdzorg en Wmo-begeleiding vanaf 2021
zelfstandig inrichten. In deze raadsbrief informeren wij u hierover.

Samenwerking in de regio Utrecht West
Voorop staat dat Stichtse Vecht blijft samenwerken in de regio Utrecht West. Samenwerking op het gebied van de
specialistische zorg bij Essentiële Functies1, jeugdzorg-veiligheidsketen (SAVE) en het transformatie-programma
blijft onverminderd doorgaan. Evenals de samenwerking rond het doelgroepenvervoer Wmo en Beschermd
Wonen/Maatschappelijke Opvang.
In de regio zijn er echter verschillende sturingsvisies op jeugdzorg en Wmo-begeleiding. Stichtse Vecht wil
aanbieders maximale handelingsruimte bieden om te doen wat nodig is (maatwerk) met een vooraf afgesproken
budget en inhoudelijke kaders. De andere regiogemeenten willen sturen d.m.v. casusregie vanuit de sociale teams.
Het landelijke Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd heeft aangegeven dat er binnen de regio twee sturingsvisies
naast elkaar kunnen bestaan. Met daarbij de ambitie om van elkaar te leren.
De verschillende sturingsvisies leiden voor Stichtse Vecht tot een ander inkoopmodel en een andere
bekostigingsvorm dan voor de overige regiogemeenten.

Transformatieopgave vraagt om nieuwe aanpak
Uit de kadernota 2020 blijkt dat het nodig is het sociaal domein toekomstbestendig te organiseren. De toenemende
zorgkosten kunnen we niet alleen opvangen door ons te richten op preventieve voorzieningen. We moeten kritisch
kijken naar hoe we het gehele sociaal domein integraler en effectiever kunnen organiseren. Hoe kunnen we de
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jeugdhulp en Wmo zo organiseren dat de vraag van de inwoner centraal komt te staan, het leveren van maatwerk
echt mogelijk wordt, we de samenwerking tussen aanbieders bevorderen, de schotten tussen de verschillende
vormen van zorg binnen jeugd en Wmo wegvallen en we meer grip krijgen op het budget?
De afgelopen jaren hebben we gezien dat de huidige manier van inkopen met producten, p*q en Open House
aanbieders niet uitdaagt om af te schalen, samen te werken en te innoveren. Wij zijn ervan overtuigd dat de
transformatie gebaat is bij zo min mogelijk versnippering en vraagt om een andere aanpak.
Wij denken dat de oplossing ligt in het aanbesteden van één integrale opdracht voor de jeugdhulp en één integrale
opdracht voor de Wmo. Met daarbij een nieuw bekostigingsmodel van taakgerichte financiering. Daarbij ontvangt
de aanbieder één vast bedrag voor de hele opdracht. Aan de hand van dit bedrag bieden de aanbieders, die deel
uitmaken van de contractpartij, hulp op maat en zetten zorg naar eigen inzicht in. Daarbij maken ze gebruik van
elkaars kennis en wordt het afzonderlijke aanbod ontkokerd. Met dit taakgerichte bekostigingsmodel stimuleren we
de inzet van de meest passende zorg (licht waar dat kan, direct zwaar wanneer nodig). De aanbieder krijgt meer
ruimte om het zorgaanbod naar eigen inzicht, kennis en ervaring vorm te geven (doen wat nodig is). Met als
uiteindelijk resultaat een betere en duurzamere oplossing van de hulpvraag.
Met deze nieuwe inkoopstrategie zetten wij in op een versnelde doorontwikkeling van het sociaal domein in de
gemeente Stichtse Vecht.

Hoe nu verder?
Het voorgaande betekent dat Stichtse Vecht de aanvullende jeugdhulp en de Wmo-begeleiding zelf gaat inkopen
conform het hiervoor genoemde model. Daarbij hebben wij en de andere regiogemeenten de ambitie om de
komende jaren van elkaar te leren in de verschillende methodes. Op basis van de opgedane ervaringen zal
gekeken worden of in de toekomst gekozen kan worden voor één van beide methodes binnen de regio UtrechtWest.
Wij zullen u hierover verder bijpraten tijdens de informele commissie op 5 november a.s.
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