
Fysieke inkooptafel, de 
inkoopstrategie 

28 augustus 2014 



Agenda 

• Notulen vorige keer, ter vaststelling en nadere beantwoording open 
vragen 

• Schets van het tijdpad en acties rondom transitie (ahv invoeringskalender) 
• Deelovereenkomst 

– nu niet opnieuw behandelen, op 15 september staan we hier wel nader bij stil 
– ook toelichting op high lights verordening omdat deze definities raken aan de 

deelovereenkomst 

• Thermometer inkoop ahv checklist Robbe en Partners 
• Vakantie-uitvraag en de reacties daarop  
• Strategische keuzes inkoop (ahv power point presentatie twee maal 

doornemen): 
1. doornemen voorgestelde strategie (luisterend, verhelderende vragen) 
2. bespreken voorgestelde strategie, om vervolgstappen duidelijk te krijgen 

• Vervolg, tijdpad, acties 
 



Notulen 

• Mondeling doornemen 



Thermometer/checklist (Robbe) 

• Vragen op 7 dimensies 
– Juridisch algemeen 
– Toeleiding 
– Eisen en kwaliteit 
– Activiteiten en resultaten 
– Monitoring 
– Bekostiging en verantwoording 
– Taalkundig 
 

1. Zit het in het hoofd,  
2. Staat het in beleidsstukken,  
3. Is het opgenomen/geborgd in de overeenkomst 

 



Vakantievraag 

 
Item Reacties en verwerking 

Deelovereenkomst Vragen -> deze presentatie 
Goeie (tekstuele) tips zijn verwerkt 

Expertpool Vragen -> deze presentatie 
Paar aanvullingen en tips -> deze presentatie 

Aansturing Scenario c met voorwaarden: tijdig, toewerken naar definitieve 
vorm, juridische aandachtspunten over verantwoordelijkheid 
moederorganisatie irt aansturing/werktoedeling over 
instellingsgrenzen heen, vertrouwen versus onafhankelijkheid -> 
deze presentatie 

Transponeringstabel 
2014 -> 2015 

Geen bruikbare reacties!/uitvraag nog niet adequaat!? 
Voorstel voor transponering -> vanmiddag 



Deelovereenkomst voor wat betreft 
definities uit verordening 

 

 

 

High lights: Jan Adams vult dat in 

 



Vier inkoopovereenkomsten 

•    

1. 
AWBZ
-deel 

2. 

3. 

4. 

Peel6.1: 
Inkoop 

Uitvoering 



Wat kopen we in vanuit Peel6.1 

• Deze week bijgestelde productenlijst obv 
huidige NZA-codes overeengekomen binnen 
Zuid Oost Brabant 

• Uitvraag hedenmiddag! 

 



Verschil jeugd en gezinswerkers en 
specialistische ondersteuning 

Specialistische ondersteuning (LVB) Jeugd en gezinswerk 

“Langdurig - oneindig”: 
• begeleiding,  
• dagbesteding,  
• persoonlijke verzorging 
om “normale leven” mogelijk te maken. 

Eindige hulp 
Problemen op meer dan twee 
leefgebieden, makelaar, coördinator en 
hulpverlener in 1 persoon 
Hanteert gezinsplan 21voordejeugd 
Herstel “normale leven”. 

Organisatorisch: 
Volledig onder gezag organisatie 

Organisatorisch: 
Werktoedeling, aansturing over 
instellingsgrenzen heen 



1. Specialistische ondersteuning 
AWBZ-deel 

• Bekostiging:  
– we willen toe naar een of enkele gemiddelde prijzen per traject 
– Daartoe moeten we eerst inzicht hebben in de kostprijs per 

gemeenten (curve tekenen) 
– Voor nu hanteren we eenzelfde systematiek als Dommelvallei+; 

dat betekent: 
• NZA-codes sorteren naar  

– begeleiding,  
– dagbesteding,  
– persoonlijke verzorging,  

• met differentiatie naar  
– basis en  
– extra 

• Zelfde tarief-voorstel als Dommelvallei+ 



2. Jeugd en gezinswerkers 

• Praktijkervaringen sinds 2013 in Helmond, en sinds 2014 in de Peel (35 
mensen, ongeveer 27 fte) 

• Behoud infrastructuur/geinvesteerde profs. 

• Volume berekend op basis van praktijkervaringen en kengetallen (LGO 
J&G): voorlopig zo’n 40 fte 

• Toetreden nieuwe partners en opzeggen, in relatie tot behoud van 
mensen waarin geïnvesteerd is en die nauw aansluiten op en kennis 
hebben van de lokale context: voorzet 80% “oud”, 20% nieuw 

• Groot deel van het volume wordt ingekocht van bestaande partners (ook 
verplichting RTA) 

• Bekostiging ……. 

 

 

 

 



2. Jeugd en gezinswerkers 

• Gewenste verhouding voor bemensing  

• Jeugdhulp: hfdst. 4 Jeugdwet en Besluit Jeugdhulp (5.1.1) 

Sector Streef-
percentage 

Jeugdhulp Prijs Kwaliteit 

LVB 12,5 % Niet per se € .. Sec J&G 

GGZ 12,5 % Wel € .. + € extra J&G plus consultatie 
en advies 

Provinciale 
jeugdzorg 

50 %, deel  
BJZ-expertise 

Wel € .. + € extra J&G plus consultatie 
en advies 
 

Overig/lokaal 25 % Niet € .. Sec J&G 



3. Aansturing  
team J&G-ers “over instellingsgrenzen heen” 

• Verantwoorde werktoedeling ogv Wet 
• Supervisie/intervisie team en individueel 
• Facilitering organisatorisch: ziekmelding, vakantieplanning, 

gebiedssamenstelling, melding ZvJ, agendabeheer, overleggen plannen, 
doorverwijzing binnen team, wachtlijstbeheer, centrale flexwerkplek bij 
“Peel6.1” etc.  

• Monitorings/sturingsinfo verzamelen 
• Organiseren leidinggevendenoverleg met de inhoudelijke managers 

moederorganisatie 
• Tijdelijk: binnen twee jaar doorontwikkeld naar definitieve 

organisatiestructuur (balans HOE – WAT, tekeningetje) 
• Uitvoeringsorganisatie Peel6.1 stuurt mee op  “transformatieproces” 
• Aansturing wordt voor 1 oktober uitgewerkt (wat kopen we in, wat doen 

we zelf), dan voorstel/deelovereenkomst terug aan inkooptafel 



4. Expertpool 

• Expertpool geeft advies om te komen tot passend verleningsbesluit voor 
zorg in natura of PGB 

• Back office functie van de gemeenten/Peel6.1 

• Idee om te werken met tarieven per uur, tarieven per advies 

• Rol in te kopen experts in relatie tot Peel6.1 (verleningsbesluit, bezwaar 
etc.) wordt voor 1 oktober uitgewerkt (wat kopen we in, wat doen we 
zelf), dan voorstel/deelovereenkomst terug aan inkooptafel 

 

 

1-ste ring experts/kernteam 2-de ring experts/niet 
limitatief 

Orthopedagoog, sociale 
jeugdarts, psycholoog 

verslavingsexpert, psychiater, 
….. 



Keuzevrijheid client 

Specialistische ondersteuning 



Vervolg 

• Tijdpad:  

– Overlegtafels op 15 september en op 16 oktober 

– Overeenkomsten SO en Jeugd en gezinswerk klaar 
in oktober 

– Overeenkomsten aansturing en expertpool klaar 
in november 

• Acties 

 


