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Gebundelde krachten 
Inclusief Onderhandelen - van contractering tot zorgverdeling

Inkoopproces Midden-Holland

Bijeenkomst 10 april 2014

Aanbieders Jeugd



4/18/2014

2

Programma

1. Introductie….

2. Afzonderlijke bijeenkomst voor Wmo (18 maart)

3. Programma voor vanochtend

• Terugblik (wat is er gebeurd sinds de laatste 

bijeenkomst?)

• Vooruitblik (wat gaan we doen?)

• Wat hebben we nodig?

• Inhoudelijke bespreking 

Terugblikken

1. Visie en beleid 

• Visie Sociaal Domein M-H

• Gebundelde krachten

2. Programma Organisatie

• Nieuw Programma Team

• Sterkere positionering gemeentelijke 

afdelingshoofden

• Nieuw Werkplan 2014
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Bespreekpunten

Regionale Samenwerking Inkoop

• Stand van zaken

Regionale inkooporganisatie – gastheergemeente

• Stand van zaken

Het representatiemodel – uitleg van werkwijze

Digitale overlegtafel

Sturen en bekostigen domein jeugd

• Stand van zaken

Bespreekpunten

Afstemming Zorgverzekeraars

• Stand van zaken

Onderhanden werk

Wat verder ter tafel komt
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Regionale samenwerking inkoop

• Regionale samenwerking m.b.t. inkoop

• Samenwerkingsovereenkomst op gebied van 

inkoop Wmo en Jeugd

• Sturing via Stuurgroep

• Spoorboekje opgesteld voor inkoopproces 

2014

Regionale inkooporganisatie

• Nadere kennismaking en stand van zaken

• Gastheergemeente – Gouda

• Basisovereenkomst jeugd (en Wmo) - concepten met elkaar opgesteld in 2013

• Door 9 colleges geaccordeerd in maart 2014 - Nu door naar de uitvoering….!
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Vooruitblikken

Spoorboekje : de planning!

• Voorbereidingsbijeenkomsten: 18 maart en 10 april 2014

• Ontwikkeling onderhandelingspakket(en): maart en april 

• Feitelijke start fysieke en digitale tafels: mei / juni/ juli 

2014

Het representatiemodel

Iedereen praat mee maar niet iedereen 

schuift aan



4/18/2014

6

Digitale overlegtafel

Iedereen praat mee maar niet iedereen 

schuift aan

Afstemming zorgverzekeraar

• AWBZ

• Jeugd-GGz

• Financiering Onderhanden werk

• Kennisatelier VNG
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Sturen en bekostigen

Inrichting inkoopproces

• Wat gaan we inkopen? Komt in blok 4 

aan bod!

• Hoe gaan we inkopen ?  Inrichting proces 

van bestuurlijk aanbesteden

• Contractering Tim Robbe

Onderhanden werk

Doel: soepele invoering per 1-1-2015.

• Wat hebben we daarvoor nodig: Client 

en zorggegevens 

• Welke aanvullende afspraken zijn nodig 

en kunnen we maken?

• Onderzoek

• Budget

• HHM

• AEF




