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Programma

1. Opdracht Taskforce sociaal domein

2. Update financiële prognose sociaal domein

3. Stand van zaken acties

4. Tijdspad

5. Belangrijkste risico’s



1. Opdracht Taskforce sociaal domein

• De Taskforce is gestart met als doel om te komen tot acties die bijdragen 
aan de financiële beheersing van het sociaal domein

• Binnen drie jaar (2019-2021) zijn de financiën van het sociaal domein 
structureel in balans

2019

1e helft 2019 – Zicht op de situatie

2e helft 2019 – Start grip op de situatie, de groei van de ingezette zorg 
neemt af. Alle benodigde acties voor 2020 zijn in voorbereiding.



o.b.v. realisatie periode 1-11

2. Update financiële prognose sociaal domein (1)

Prognose Sociaal Domein             

december 2019

Begroting na 

keuzerichtingen 

2019

Prognose 

bestedingen  

2019

Prognose 

resultaat dec.  

2019

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.104.872                 7.406.275                698.598                

6.2 Wijkteams 9.605.920                 9.552.920                53.000                  

6.3 Inkomensregelingen 7.389.188                 6.954.188                435.000                

6.4 Begeleide participatie 8.770.120                 9.019.120                -249.000               

6.5 Arbeidsparticipatie 2.304.686                 2.167.686                137.000                

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.682.878                 1.882.878                -200.000               

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 12.834.803               13.063.715              -228.912               

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 21.478.384               20.877.477              600.907                

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 33.788.474               34.023.473              -234.999               

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 63.323                      63.323                      -                        

7.1 Volksgezondheid 1.945.246                 1.965.246                -20.000                 

Eindtotaal 107.967.894          106.976.302          991.593              



2. Update financiële prognose sociaal domein (2)

• Ten opzichte van de vastgestelde begroting (na verwerking keuzerichtingen)  
wordt er een positief resultaat verwacht van ongeveer 1 miljoen euro. 

• De ingezette acties lijken in een eerste effect te resulteren. 

• We zien een afname in het aantal lopende indicaties voor de Jeugdwet en voor 
Wmo Begeleiding

• We zien een afname van ‘stapeling’ van voorzieningen

• We zien nog steeds een toename van het aantal indicaties Beschermd Wonen 
en HH (abonnementstarief)



2. Financiële doorkijk 2020 



Wet/Draaiknop Toegang
Algemene

voorzieningen
Contractmanagement

/Inkoop

Jeugd

WMO

• Stringente Toegang
• Minder externe 

verwijzingen jeugd

• Stringente Toegang

• Inzet POH’ers en 
jeugd

• Groepsbegeleiding 
(WMO) à
Stadskamer

• Inkoop
• Meer doorstroom, 

uitstroom

• Inkoop
• Meer doorstroom, 

uitstroom



3. Stand van zaken Toegang (Wmo/Jeugd)
Gewenst effect: minder verstrekte maatwerkvoorzieningen, zowel in aantallen als in omvang.

• Transformatie Buurtplein: focus op kerntaken en beïnvloeding zorgkosten

• Prestatieafspraken Buurtplein voor 2020 vastgelegd in OGON (gereed Q1 2020)

• Tevens 2020 startjaar voor sturen op KPI’s en resultaatafspraken

• Betere sturing op beschikkingen door uitvoering door uitsluitend WMO-consulenten 
ten behoeve van kwaliteit en efficiëntie

• Processen Buurtplein worden verder gestroomlijnd (o.a. implementatie nieuwe regie-
applicatie Buurtplein. Beoogde start 1-4-2020).

• Start pilot POH-jeugd per 1-1-2020 in 5 huisartsenpraktijken 



Wet/Draaiknop Toegang
Algemene

voorzieningen
Contractmanagement

/Inkoop

Jeugd

WMO

• Stringente Toegang
• Minder externe 

verwijzingen jeugd

• Stringente Toegang

• Inzet POH’ers en 
jeugd

• Groepsbegeleiding 
(WMO) à
Stadskamer

• Inkoop
• Meer doorstroom, 

uitstroom

• Inkoop
• Meer doorstroom, 

uitstroom

3. Stand van zaken Algemene Voorzieningen (Wmo/Jeugd)



3. Stand van zaken Algemene Voorzieningen (Wmo/Jeugd)

Gewenst effect: door middel van laagdrempelige (lichte) ondersteuning voorkomen  van duurdere 
vormen van zorg

• Vanaf januari 2020 worden Praktijkondersteuners Jeugd ingezet bij huisartsen. De 
Praktijkondersteuners Jeugd bieden ondersteuning aan Jeugdigen met als doel vroeg 
signalering en voorkomen van specialistische zorg. 

• Bredere inzet van de Stadskamer als alternatief voor Groepsbegeleiding en 
Dagbesteding Beschermd Wonen 

• Met verschillende zorgaanbieders zijn we in gesprek over het anders organiseren van 
zorg in de vorm van 1 of meerdere algemene voorzieningen voor Jeugd, Wmo of 
Beschermd Wonen.  Ook zijn we aan het bekijken of de vormen van Huishoudelijke Hulp 
en Wmo Begeleiding beter op elkaar kunnen laten aansluiten.



Wet/Draaiknop Toegang
Algemene

voorzieningen
Contractmanagement

/Inkoop

Jeugd

WMO

• Stringente Toegang
• Minder externe 

verwijzingen jeugd

• Stringente Toegang

• Inzet POH’ers en 
jeugd

• Groepsbegeleiding 
(WMO) à
Stadskamer

• Inkoop
• Meer doorstroom, 

uitstroom

• Inkoop
• Meer doorstroom, 

uitstroom

3. Stand van zaken Contractmanagement (Wmo/Jeugd)



3. Stand van zaken Contractmanagement (Wmo/Jeugd)

• Er zijn controles en correcties uitgevoerd op de lopende beschikkingen

• Controle op ‘stapeling’ van voorzieningen (o.a. door betere controles externe verwijzingen)

• Betere verwerking van start- stop berichten wat bijdraagt aan een betere prognose

• Check op WLZ en Woonplaatsbeginsel

• De controle op de rechtmatigheid is geïntensiveerd 

• Handhaven tijdige facturatie door zorgaanbieders

• De Informatievoorziening is verder op orde gebracht

Gewenst effect: 
- Een snellere afschaling van zorg waar het kan. 
- Een snellere opschaling waar het moet 
- Geen onnodige belemmeringen op de uitstroom.



Wet/Draaiknop Toegang
Algemene

voorzieningen
Contractmanagement

/Inkoop

Jeugd

WMO

• Stringente Toegang
• Minder externe 

verwijzingen jeugd

• Stringente Toegang

• Inzet POH’ers en 
jeugd

• Groepsbegeleiding 
(WMO) à
Stadskamer

• Inkoop
• Meer doorstroom, 

uitstroom

• Inkoop
• Meer doorstroom, 

uitstroom

3. Stand van zaken Inkoop (Wmo/Jeugd)



De Inkoop waar we het over hebben betreft de maatwerkvoorzieningen voor: 
Beschermd Wonen, Wmo begeleiding en Individuele voorzieningen Jeugd

Kenmerken huidig inkoopmodel
• Open House: elke aanbieder die voldoet aan de minimum voorwaarden mag zorg 

leveren
• Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich op meerdere vaste momenten per jaar 

aanmelden
• Er is geen afnameverplichting bij een zorgaanbieder
• Er wordt gedeclareerd volgens het prijs*hoeveelheid (p*q) principe
• Contractmanagement regionaal georganiseerd via het CLM

3. Het huidige inkoopmodel



• Een gewijzigde inkoopstrategie op 3 doelgroepen:
Beschermd Wonen, Wmo Begeleiding en Individuele voorzieningen Jeugd

• Voorzieningen waar de kosten stabiel of nauwelijks beïnvloedbaar zijn 
inspanningsgericht (p*q) blijven inkopen: bijvoorbeeld: crisishulp,  pleegzorg etc.

• Wmo en Jeugd Groepsbegeleiding zoveel mogelijk bewegen naar een Algemene 
voorziening

• Huishoudelijke Hulp, Hulpmiddelen en Vervoer vallen niet onder deze Inkoop 
(hiervoor wordt separaat ingekocht).

• Inkoopvorm: een SaS* (aanbesteding) met een plafondfinanciering en een beperkt 
aantal aanbieders (onderaannemers zijn mogelijk)

• Werken met kansendossiers samen met zorgaanbieders ter stimulatie van innovatie
• Aanbesteden voor minimaal 2 of 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging

* SaS: Sociale en andere specifieke diensten

3. Wat willen we inkopen en hoe?



Bekostiging Voordelen Nadelen Voorbeelden 

P*Q (traject-
financiering)

- Flexibiliteit in inzet Open einde financiering Regio Limburg Noord

Arrangementen 
financiering

- Duidelijkheid over prijs per 
arrangement 

Veel discussies over 
beschikkingen

Hart van Brabant

Open House 
financiering

- Alle aanbieders kunnen 
toetreden

Lastig om alle aanbieders 
te managen

Regio Arnhem,  Achterhoek,
Foodvalley

Plafond financiering - Zekerheid over financiering Veel discussies over de 
bandbreedte

Eindhoven, Utrecht

Prestatie inkoop
in combinatie met  
plafond financiering

- Beperkt aantal aanbieders, 
makkelijker te managen
- Beheersing financiën
- Sturen op maatschappelijke 
effecten

Regie op uitvoering op 
afstand

Venlo, Rotterdam,  Alphen aan 
de Rijn  

3. Welke bekostigingsystematieken zijn er?



1. Sturen op samenwerking tussen aanbieders en de keten
2. Bewaken rolverdeling opdrachtgever en opdrachtnemer 
3. Focus op resultaat per cliënt en aanbieder (in plaats van inzet vooraf)
4. Intensief contractmanagement (beperkt aantal aanbieders per 

ondersteuningsvorm)
5. Risicobeheersing door aanbieders (risicodossier)
6. Innovatie bevorderen (kansendossiers)
7. Financiële duidelijkheid vooraf door lumpsum financiering

bekostigingsvorm en onderhandelen vooraf

3. Kenmerken prestatiedenken



• Beweging stimuleren van Verblijf naar Ambulant

• (Blijven) werken met ‘tussenproducten’: Beschermd Wonen ->Beschut Wonen -
>Begeleid Wonen-> Uitstroom naar zelfstandigheid (met begeleiding).

• Integraal aanbesteden van alle (tussen)producten

• Beperkt aantal aanbieders (combinatie klein/groot, mogelijkheid tot 
onderaannemerschap)

• Afspraken op totaalbudget én plekken (!) i.p.v. indicaties.

3. Beschermd Wonen



• Integraal aanbesteden door middel van 1 product Wmo Begeleiding Individueel 
en 1 product Wmo Begeleiding Groep

• Beperkt aantal aanbieders (combinatie klein/groot, mogelijkheid tot 
onderaannemerschap). Voorkeur maximaal 10-15 zorgaanbieders. 

• Aanbieders schrijven in op het een x-aantal gemiddelde ondersteuningstrajecten 
per jaar

• Resultaatafspraken op verwachte gemiddelde duur van ondersteuning

• Resultaatafspraken op bereikte ondersteuningsdoelen 

• Resultaten in samenwerking met een sterk CLM

3. Wmo Begeleiding



• Aanbesteden door middel van percelen (o.a. met en zonder Verblijf)

• Beperkt aantal aanbieders (combinatie klein/groot, mogelijkheid tot 
onderaannemerschap). Voorkeur maximaal 10-15 zorgaanbieders. 

• Aanbieders schrijven in op het een x-aantal gemiddelde ondersteuningstrajecten per 
perceel per jaar

• Resultaatafspraken op verwachte gemiddelde duur van ondersteuning

• Resultaatafspraken op bereikte ondersteuningsdoelen 

3. Individuele voorzieningen Jeugd



3. Verwachte vervolgstappen Inkoop

• Overleg Regio februari 2020

• Marktconsultatie maart 2020

• Voorbereiden benodigde inkoopstukken maart – april 2020

• Openstelling inschrijving– juni 2020

• Selectiefase – september 2020

• Gunningsfase – oktober 2020

• Implementatie oktober – December 2020



3. Verwachte maatschappelijke impact Inkoop

• Een andere wijze van Inkoop zal tot gevolg kunnen hebben dat inwoners bij een nieuwe 
aanmelding (of verlenging van huidige ondersteuning) niet meer terecht kunnen bij alle 
huidige zorgaanbieders  

• Dit zal ook tot gevolg kunnen hebben dat inwoners na afloop van hun huidige 
beschikking dienen te wisselen van zorgaanbieder indien een vervolg van de 
ondersteuning noodzakelijk is



4. Tijdspad

2020 – We blijven dichter bij de budgettaire kaders. We verstrekken de juiste 
ondersteuning aan onze inwoners. De inrichting van onze organisatie en die van 
onze verbonden partijen is op orde. Zowel voor wat betreft de uitvoering, de 
administratie als de benodigde ICT systemen.

• Ogon Buurtplein 2020 (Q1 2020)

• Inkoop 2021 (selectie Q2 2020, gunning Q3 2020, implementatie Q4 2020)

2021 – Alle acties zijn/worden geïmplementeerd en krijgen in de loop van het jaar 
hun volle financiële effect.

Volgende update raad: mei 2020



5. Belangrijkste risico’s

• Benodigde regionale samenwerking op de Inkoop 2021

• De benodigde acties vragen veel van de organisatie. Zowel in capaciteit, 
maximale veranderkracht, informatievoorziening als aansturing.

• Het ingekochte zorgaanbod moet voldoende dekkend zijn

• De benodigde acties vragen veel van verbonden partijen

• Veranderen wijze van Inkoop treft zorgaanbieders in hun bedrijfsvoering



Vragen/discussie


