
Marktconsulatie Integrale Inkoop Jeug en WMO van de 14 Twentse Gemeenten 

Onderwerp:  Ondersteuningsbehoeften indelen en uitwerken naar clusters of profielen 

 

Aanleiding en doel marktconsultatie 

De 14 Twentse gemeenten werken samen op het gebied van de Wmo2015 en de Jeugdwet. Op 15 

december 2016 stelden de bestuurders het ‘Koersdocument integrale inkoop Jeugd en Wmo’ vast. 

Dit koersdocument is als aparte bijlage opgenomen in Negometrix.  Hierin is uitgewerkt hoe de 

gemeenten de toekomstige inkoop van de zorg en ondersteuning willen vormgeven. De gemeenten 

willen resultaatgericht gaan werken. Er moet een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod ontstaan, 

zonder onderscheid tussen de Wmo en de Jeugdwet. De bekostiging moet niet meer gekoppeld zijn 

aan producten, maar aan zorg- ondersteuningsbehoeften van inwoners.  

De gemeenten willen dat de zorg- en ondersteuningsbehoeften van inwoners worden uitgewerkt in 

clusters/profielen. Deze vormen vervolgens de basis voor de bekostiging, waarin de afrekening naar 

aanbieders plaatsvindt op vaste prijzen per profiel. Daarbij kan sprake zijn van verschillende 

intensiteiten (bijvoorbeeld licht, midden, zwaar).  

De gemeenten willen de indeling en uitwerking van deze profielen samen met een selectie van 

aanbieders gaan vormgeven. Omdat we dit proces nadrukkelijk willen vormgeven met 

inhoudsdeskundigen hebben de gemeenten gemeend om hier invulling aan te geven middels een 

marktconsultatie. Per geselecteerde aanbieder kan één persoon deelnemen aan de consultatie. Deze 

deelnemer is een inhoudsdeskundige als het gaat om zorg- en ondersteuningsbehoeften tevens is 

hij/zij in staat om organisatie overstijgend te denken. Van deze personen wordt verwacht dat ze 2,5 

dag beschikbaar zijn, de data zijn in dit document opgenomen en vermeld onder 1.1.1 Negometrix. 

Het is belangrijk voor het proces dat het om dezelfde personen gaat die gedurende dit traject 

beschikbaar zijn. U wordt met andere aanbieders uitgenodigd om in gezamenlijkheid met de 

gemeenten, invulling te geven aan genoemde onderwerpen van deze marktconsultatie. 

De gemeenten zijn zich ervan bewust dat de inzet van (zorg)aanbieders dusdanig is dat een grotere 

afvaardiging per aanbieder, niet als realistisch gezien kan worden.  

 

Omschrijving proces  

Voor het indelen en uitwerken van de profielen wordt het volgende proces doorlopen: 

Aanmelden bij interesse 

Aanbieders die willen bijdragen aan de indeling en uitwerking van de profielen moeten dit uiterlijk 24 

januari 2017 voor 9.00 uur, kenbaar maken via Negometrix. Door het invullen van bijgaand 

aanmeldformulier kunt u aangeven vanuit welk specialisme u wilt meedenken (maximaal 1 keuze per 

aanbieder) en over welke ervaring u beschikt. Deze ervaring dient aantoonbaar te zijn door ofwel het 

feit dat u een overeenkomst heeft met (één van) de 14 Twentse gemeenten of met andere 

gemeenten buiten Twente.  

  



 

Selectie deelnemers consultatie 

Door de combinatie van zowel WMO als Jeugd is het mogelijk dat het aantal (zorg)aanbieders wat wil 

meedenken in deze marktconsultatie, dusdanig hoog is dat dit een effectief en efficiënt proces in de 

weg kan staan. Daarom is er gekozen voor een maximaal aantal deelnemende partijen. 

De gemeenten selecteren minimaal 18 aanbieders waarbij zij streven naar een evenwichtige 

samenstelling. Uitgangspunt hierbij is dat per specialisme minimaal 2 en maximaal 5 organisaties 

worden uitgenodigd. NB. Per aanbieder mag 1 persoon deelnemen aan deze consultatie! 

 Het betreft: 

o VG/LVB-instellingen (Jeugd);  

o  GGZ-instellingen (Jeugd);   

o  Jeugd- en opvoedhulp-instellingen (Jeugd); 

o  Jeugdbescherming/Jeugdreclassering (Jeugd); 

o  Zorgboerderijen (Jeugd/Wmo); 

o  Vrijgevestigden (Jeugd); 

o  Aanbieders van Ondersteuning Zelfstandig leven (Wmo); 

o  Aanbieders van Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (Wmo); 

o  Aanbieders van Beschermd Wonen (Wmo) (onder voorbehoud)  

o  Aanbieders van Huishoudelijke Ondersteuning (Wmo) (onder voorbehoud) 

Als randvoorwaarde aan deelname stellen de gemeenten dat de deelnemende personen werkzaam 

zijn binnen een organisatie die daadwerkelijk zorg levert aan cliënten. Een deelnemer vanuit een 

adviesbureau wordt niet toegelaten tot de selectie.  

Tevens wordt het uitgangspunt gehanteerd dat van de genodigde aanbieders minstens 2 partijen, 

over een overeenkomst beschikt met (één van) de 14 Twentse gemeente(n) dan wel in 2016 heeft 

beschikt over een overeenkomst.  

Vragen proces 

Als u vragen heeft over het proces van deze consultatie, dan kunt u deze u stellen via Negometrix.  

Uitnodiging en planning 

De (zorg) aanbieders die worden geselecteerd, ontvangen naar verwachting op 25 januari 2017 

hiervan persoonlijk bericht via Negometrix.  

In deze uitnodiging ontvangt u ook het programma van de eerste dag en de locatie waar de 

consultatie wordt gehouden. Als er aanvullende documenten vanuit de gemeenten te delen zijn ter 

ondersteuning van deze markconsultatie dan worden deze bij de uitnodiging, meegestuurd. 

Uiteraard dragen wij zorg voor een lunch en  versnaperingen gedurende deze dag. 

  



 

Planning  

De genoemde onderwerpen zijn een gezamenlijke activiteit van gemeenten met uitgenodigde 

(zorg)aanbieders. 

 

Datum Onderwerp Tijd  Locatie 

Woensdag              
1 februari  

Werksessie; indelen 
conceptprofielen.  

9.00 tot 17.00 uur 
(maximale tijdsduur) 

-- 

Maandag                   
6 februari 

Vervolg werksessie 1 februari. 
Uitwerken van concept profielen 
inclusief uitwerken kwaliteitskader. 

9.00 tot 17.00 uur 
(maximale tijdsduur) 

-- 

Dinsdag                     
14 februari 

Concept profielen gezamenlijk 
bespreken en aanscherpen. 

9.00 tot 12.00 uur 
(maximale tijdsduur) 

-- 

 

Vervolgtraject 

Een verslag van de bijeenkomsten en het resultaat van de consultatie (concept profielen inclusief een 

mogelijk kwaliteitskader) zal gepubliceerd worden via Negometrix. Op deze wijze worden alle 

belanghebbenden op eenzelfde wijze geïnformeerd.  

De 14 Twentse gemeenten zijn voornemens om op basis van de conceptprofielen een nieuwe 

marktconsultatie te houden rondom visie op tariefstelling. Omdat tarieven niet eerder besproken 

kunnen worden dan dat het raamwerk voor de profielen staat, kan een uitvraag niet eerder 

plaatsvinden dan dat dit (in concept) is bepaald. Naar de huidige verwachting zal de consultatie voor 

tariefstelling in week 8 2017 via Negometrix worden gepubliceerd. Er vindt dan een nieuwe selectie 

plaats van partijen waarmee deze bijeenkomst(en) plaatsvinden. 

Aanvullende informatie 

Beschikbare informatie over de samenwerking van de 14 Twentse gemeenten, het OZJT en 

dergelijken vindt u op www.samen14.nl. 

 

http://www.samen14.nl/

