Leeswijzer tbv zorgaanbieders en vragen
Voor de FOT op 25 maart staat de regiovisie Midden Holland geagendeerd. We horen graag of u zich
kunt vinden in deze visie of dat u onderdelen ziet waarop aanscherping gewenst is. Onderstaand een
aantal aandachtspunten uit de visie die specifiek in gaan op de relatie tussen gemeenten en
aanbieders.
In hoofdstuk 2 bespreekt de regiovisie de visie en uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen ook
het kader waarbinnen de dienstverlening door aanbieders plaats kan vindenj.
Kunt u de uitgangspunten onderschrijven?

Paragraaf 3.2 Beschrijft de regionale taken, onder andere zorgbemiddeling en experttafel.
Heeft u suggesties en/of feedback over de beschreven gremia en processen?

Hoofdstuk 4 beschrijft de beleidsuitgangspunten.
Onder andere wordt gezegd: “Hiermee is een breed spectrum aan diensten beschikbaar, desalniettemin zien we in de
praktijk dat als een cliënt toe is aan de stap van zware naar lichtere vormen van zorg, dit afschalen niet altijd tot stand
komt.”

Heeft u suggesties of een verklaring hoe die afschaling wel tot stand kan komen?

Eveneens in hoofdstuk 4 zijn de ambities opgenomen die bij moeten dragen aan het betaalbaar
houden van de maatwerkvoorzieningen.
- Herkent u dat er op deze punten mogelijkheden zijn tot kostenbesparing?
- Zien we hier mogelijkheden over het hoofd?
Herkent u zich in de wens tot Normalisering ter voorkoming om vanuit de ‘perfecte’ situatie te
denken?

In 4.3. wordt ook besproken hoewel binnen de huidige contracten willen optimaliseren: “Ontwikkelen
van nieuwe producten die afschaling bevorderen, gebruik en doorontwikkeling van budgetplafonds, beperken aantal
aanbieders.”

Wat is uw visie op deze voornemens?

In 4.3.wordt ook contractmanagement genoemd: “Concreet worden hiervoor per zorgcategorie doelstellingen
benoemd over onder andere de gewenste uitstroom, doorlooptijden, effectiviteit en kostenontwikkeling en wordt hierover
het gesprek met de aanbieders gevoerd , sturingsplan, ontwikkelplan.”

Wat verwacht u van dit voornemen?

Ten slotte is in hoofdstuk 4 het strategisch contractmanagement aan de orde: “ Het contractmanagement
met alle gecontracteerde aanbieders wordt ingezet op dialoog met de belangrijkste aanbieders. Belangrijk hierbij is om tot
wederzijds begrip te komen en inzicht te krijgen in elkaars belangen en afwegingen.”

Wat zijn uw gedachten ten aanzien van mogelijke samenwerking?
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