
Inkoop jeugd 2017 
18 mei 2016 F.O.. 
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Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland 

  MEI-SBAM-V2 

Agenda 

• Welkom  (Pascal Anker) 

• Algemene plenaire inleiding van de stand van zaken inkoop 2017 (Nicole Smit, 10 
min) 

• Toelichting op het programma van de ochtend (Nicole Smit, 5min) 

• Brainstormsessies 2x3 onderwerpen (2x 30 min) 

• Terugkoppeling plenair (30 min) 

• Afsluiting (Pascal Anker, 5 min) 
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Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland 

  MEI-SBAM-V2 

Stand van zaken inkoop 2017 

• Project om te komen tot inkoopkader 2017 

• Projectgroep bestaande uit inkopers, beleidsmedewerkers en medewerkers uit de 
uitvoering (ST en kwaliteit) 

• Kader op hoofdlijnen verdeeld naar diverse onderwerpen 

• Na vaststellen inkoopkader gaan we het inkooptraject in 

• Aandacht gedurende het traject voor breed (bestuurlijk) draagvlak en interne 
input  

• Aandacht gedurende het traject voor draagvlak bij en input van de zorgaanbieders 
en cliëntvertegenwoordigers 

• Verschil in korte termijn (inkoop 2017) en lange termijn (inkoop 2018 en verder) 

 

3 



Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland 

  MEI-SBAM-V2 

Ontvangen input 

• Diverse brainstormsessies met de inkopers 

• Diverse brainstormsessies met de projectgroep 

• Do 28 april: input vanuit GGZ aanbieders in algemene GGZ bijeenkomst 

• Ma 9 mei interne brainstormsessie met beleidsmedewerkers 

• Do: 12 mei eerste contouren besproken in het BOSD 

 

• 18 mei input vanuit F.O. 
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Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland 

  MEI-SBAM-V2 

Algemene uitgangspunten inkoop 2017 
• Zorglandschap blijft aangepast op behoefte/vraag/problemen. Er mogen geen 

cliëntvragen onbeantwoord blijven. 

• Voortborduren op inkoop 2016.  

▫ Echt grote aanpassingen nog niet doorvoeren, rust voor transformatie. 

▫ Gedefinieerd beleid in 2015 past nog bij de visie 

• Inhoudelijke transformatiedoelen gelijk aan doelen voor inkoop 2016 

• Zo eenvoudig mogelijk inkoopproces, met zo beperkt mogelijke druk op capaciteit  

• Inkoop maatwerk (alle domeinen), schil producten en inzet in sociaal teams 

• Vasthouden aan 1 jaars contract, gezien BO/DO keuze in 2014. 

• Bekijken waar verbetering van het beschikking-facturatieproces mogelijk is, voor 
verlaging administratieve lasten. (evt. paralleltraject) 
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Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland 

Planning op hoofdlijnen 

Intern 

• Di 24 mei: Concept inkoopkader   

• Ma 30 mei: Interne bespreking 
inkoopkader 

Bestuur 

• Do 9 juni: besluitvorming 
inkoopkader in het BOSD 

• Di 21 juni: behandeling en 
vaststelling inkoopkader in de 
colleges 

Extern 

• Input gevraagd aan digitale tafel 

• Terugkoppeling na 18 mei via digitale 
tafel 

• Wo 6 juli: vaststelling inkoopkader 
F.O. 
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Brainstorm vandaag Ronde 1 
Drie tafels ronde 1: (30 min)  

• Differentiatie/zorgprofielen/trajecten: Er is aangegeven gedifferentieerd te willen 
inkopen. Hoe moeten wij differentiëren, om de transformatie beter vorm te geven. 
[olv. Gerard Bos] 

• Vereenvoudiging productcodes. Op dit moment is er gekozen voor een proces van 
beschikking tot facturatie, met daaraan gekoppelde productcodes.  Hoe kunnen 
we dit proces vereenvoudigen, om de administratieve lasten te verlichten. [olv. 
Elfrida Visser] 

• Budgetplafonds: Er is in 2015 en 2016 gekozen voor een budgetplafond per 
aanbieder. Is dit wenselijk, of is er behoefte aan andere of wellicht geen 
budgetplafonds?  [olv. Liesbeth Zaat]  

 

 

• Plenaire terugkoppeling (5 min per onderwerp) 
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  MEI-SBAM-V2 

Brainstorm vandaag Ronde 2 
Drie tafels (30 min) 
• Transformatie en transformatieplannen: In 2015 zijn er transformatieplannen per 

aanbieder ingediend, welke in 2016 zijn beoordeeld. Hoe zien de aanbieders dit 
proces voor 2017? Weer nieuwe plannen indienen en zijn dit weer plannen per 
aanbieder, of meer gezamenlijke plannen. Hoe worden deze beoordeeld, kunnen 
we voortborduren op inkoop 2016? [olv. Marco van der Zwam & Corina van 
Ipenburg] 

• Samenwerking: Hoe kunnen wij de samenwerking tussen zorgaanbieders 
onderling, zowel binnen hetzelfde vakgebied als daarbuiten stimuleren, maar ook 
de samenwerking met het voorveld en de gemeenten? [olv. Michel Tettero]  

• Bezuiniging: In 2014 is de lijn uitgezet, dat er 50% bezuinigd moet zijn medio 
2018. Daaraan gekoppeld waren percentages van 20% in 2016, 20% in 2017 en 
10% in 2018. Hoe kunnen wij dit realiseren? [olv. Nicole Smit] 
 

• Plenaire terugkoppeling (5 min per onderwerp) 
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