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Plan van aanpak ontwikkeltafels 2017 
 
 
Aanleiding  
 
 

In 2016 heeft de contractering van diensten voor de jeugdzorg en de Wmo (inclusief Beschermd Wonen) 

door middel van een bestuurlijke aanbesteding  in  4 ontwikkeltafels en diverse werkgroepen 

plaatsgevonden. Ook het komende jaar wordt deze werkwijze gehanteerd, gericht op de 

contracteringsafspraken voor kalenderjaar 2018.  

 

Met de invoering van de grootschalige wijzigingen in de arrangementensystematiek voor zowel  Wmo en 

Jeugd hebben we de grootste manco’s  uit de initiële systematiek aangepast Ook zijn we hiermee tegemoet 

gekomen aan de wensen van de diverse deelnemende gemeenten en is de systematiek, door het loslaten 

van historisch bepaalde individuele arrangementtarieven, aangepast aan de actuele situatie met de 

introductie van een uniforme tarieven. 

Zoals bij alle nieuwe ontwikkelingen hebben  deze aanpassingen ook tijd nodig om in de praktijk vorm te 

krijgen. De implementatie hiervan inclusief de effecten zal dit jaar een belangrijke rol spelen in de 

uitwerking van de nieuwe inkoopafspraken. 

 

Een ander aspect is dat er vanwege het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst en daarop 

gebaseerde DVO’s (eind 2017)afspraken gemaakt moeten worden over de voortzetting. Hiervoor zal in 

2017 een evaluatie plaatsvinden met als doel de toekomstige invulling van de samenwerking met de 

aanbieders en die van de gemeenten onderling na 1 januari 2018. Deze evaluatie is mogelijk ook van 

invloed op het inkooptraject in 2017. Tegen deze achtergrond speelt ook het aflopen van de 

centrumregeling gericht op de regionale inkoop van de jeugdzorg eind 2018. 

 

Bij de ontwikkeling van de afspraken voor 2017 is zowel vanuit aanbieders als gemeenten het verzoek 

gekomen om de aanpassingen van de arrangementensystematiek de kans te geven zich volledig te 

ontwikkelen en te verankeren. Hierbij is het verzoek gedaan om voor 2018 geen  grootschalige 

veranderingen door te voeren. Dat betekent da de inzet voor de contractaanpassingen voor 2018 (het doel 

van proces van de OT’s  2017) beleidsarm zal zijn. Dat betekent dat de gewenste ontwikkelingen 

beleidsmatig weliswaar verder worden uitgewerkt, maar dat deze niet op de agenda van de ontwikkeltafel 

komen, tenzij deze van invloed zijn op de contractaanpassingen 2018.  

 
 Dit plan is tot stand gekomen op basis van afspraken die gemaakt zijn in de OTs van 2016  en in 2017   
verder uitgewerkt worden. Daarnaast zijn de wensen en ideeën van de OT-werkgroepen uit  2016 hierin 
meegenomen.  
 In het plan van aanpak OT’s 2017 staat de aanpak voor het gehele jaar beschreven. Net zoals in de 
voorafgaande jaren is dit ook nu niet helemaal dichtgetimmerd. Voordat we aan de slag gaan met de 
inhoudelijke uitwerking zal in het proces rond de 1e OT een definitieve keuze moeten worden gemaakt voor 
de in 2017 te behandelen thema’s. Ook dit jaar halen we de bestuurlijke wensen en ideeën bij gemeenten 
en aanbieders op waarbij tevens verbeterpunten vanuit de toegang en inkoop zullen worden meegenomen. 
Deze input wordt door de trekker van de desbetreffende OT verwerkt in een startnotitie. De notitie dient  
als input voor een eerste ronde OT’s waarin doelstellingen zijn verwoord zonder dat dit is ingedeeld in OT-
thema’s.  
Na OT-1 wordt een verdere keuze voor opsplitsing van de thema’s gemaakt.  
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Vervolgens wordt het in het plan van aanpak beschreven traject doorlopen met:  
 

1. OT 1 op 17 maart 2017:  vaststellen van thema’s inclusief bijbehorende doelstellingen en 
uitgangspunten voor de OT’s 2017. Het zou hierbij goed kunnen dat er thema’s worden besproken 
die een langdurige doorontwikkeling behoeven en pas later dan 1 januari 2018 worden vertaald in 
contractafspraken. Voor jeugd en de Wmo wordt hier het voorstel besproken om de 
dienstverleningsovereenkomst met 1 kalenderjaarjaar te verlengen zodat deze gelijktijdig afloopt 
met de centrumregeling jeugd. Voor Beschermd Wonen wordt voorgesteld om de looptijd met 2 
kalenderjaren te verlengen, tot het aflopen van de centrumregeling BW; 

2. OT 2,  begin mei:  vaststellen van de inkoopkaders 2018 en kaders op langere termijn inclusief 
financiële randvoorwaarden. In deze OT zullen ook de onderdelen geïnventariseerd worden die 
aangepast dienen te worden na de implementatie van de aangepaste systematiek vanaf 1-1-2017. 
Dit, uiteraard pas na een gedegen analyse van de beschikbare informatie;  

3. OT 3, eind augustus:  bespreken van aangepaste DVO inclusief bijlagen. Dit mede op grond van de 
ervaringsgegevens van het eerste half jaar van 2017. Concreet zal hier in ieder geval het degressief 
tarief voor jeugd en BW worden besproken en indien nodig een voorstel voor aanpassingen 
worden neergelegd. Ook worden hier de eerste uitkomsten van de pilot resultaatsturing 
besproken. In oktober vindt de vaststelling van de inkoopdocumenten voor 2018 plaats.  

4. OT 4, november: De laatste ronde ontwikkeltafels bestaat uit een korte evaluatie op het doorlopen 
proces in 2017 en een vooruitblik op 2018. Hier zullen ook de uitkomsten van de brede evaluatie en 
het vervolg na 2018 geagendeerd worden. 

 
Ten behoeve van vorengenoemde processtappen wordt er uiteraard van uit gegaan dat de zorgaanbieders 
en deelnemende gemeenten akkoord gaan met het voorstel om de Samenwerkingsovereenkomst en de 
DVO te verlengen tot en met 2018. Indien dit niet het geval is, dient vanaf april 2017 een intensiever traject 
opgestart te worden met afspraken over de nieuwe DVO voor kalenderjaar 2018. In verband hiermee is het 
nodig dat we uiterlijk eind maart zekerheid hebben over het al dan niet kunnen verlengen van de huidige 
DVO.  

 

 

Doelstelling OT’s 2017  
 

Doelstelling van de OT’s in 2017 is om de aangepaste arrangementensystematiek verder door te 

ontwikkelen en (indien nodig) de contractafspraken voor kalenderjaar 2018 hierop aan te passen. Dit 

brengt met zich mee dat we in  de eerste helft van 2017 ervaring met de aangepaste arrangementen op 

moeten doen voordat we zicht hebben op de benodigde contractaanpassingen.  Daarnaast zullen in 2017 

de inhoudelijke doorontwikkeling voor jeugd en Wmo  geagendeerd worden voor de OT’s. De eerste 

resultaten van de lopende pilot resultaatsturing, waarin op een drietal gezichtspunten (w.o. 

kwaliteitsmeting) ervaring wordt opgedaan, zullen dan in het najaar in de derde ronde van de OT’s worden 

meegenomen. 
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Thema’s OT’s 2017  

 

Op grond van een (ambtelijke) inventarisatie  en eerder genoemde aandachtspunten uit  2016 komen we 

op voorhand tot de onderstaande thema’s. Deze thema’s en de eventuele aanvullingen vanuit de 

medewerkers en bestuurders van de deelnemende gemeenten worden in de  eerste  OT voorgelegd aan de 

zorgaanbieders. Hierna zullen  de thema’s  definitief worden vastgesteld.  

 

1. Doorontwikkeling arrangementen Jeugd  

a. Verfijning en verbetering huidige (sub)arrangementen en onderliggende 

bekostigingstructuur 

b. Doorontwikkelen contractering GI’s (jeugd) 

c. Doorontwikkeling clientprofielen voor jeugd  

 

2. Doorontwikkeling arrangementen Wmo  

a. Verfijning en verbetering huidige (sub)arrangementen en onderliggende 

bekostigingstructuur 

b. Verschuiving van maatwerk naar algemeen toegankelijke voorzieningen 

c.  Ontwikkelen productbeschrijvingen (m.u.v. BW) 

 

3. Doorontwikkeling Beschermd Wonen 

a. Verfijning en verbetering huidige (sub)arrangementen en onderliggende 

bekostigingstructuur inclusief toeslagensystematiek 

b. Instroombeperking en uitstroombevordering BW 

 

4. Resultaatsturing en kwaliteit :  

a. resultaten van de pilots (september): uitval, cliëntervaring  

b. de vertaling hiervan naar kwaliteitseisen en eventueel andere contractaanpassingen  

c. concretere uitwerking van het onderwerp doelrealisatie 

 

5. Bekostiging 

a. Evaluatie degressief tarief jeugd en BW 

b. Gemeentelijke budgetkortingen 2018 en de mogelijke consequenties voor de tarieven 2018 

 

 

Afbakening en verbinding 

 

Zoals gezegd is er in dit plan van aanpak gekozen voor een meer beleidsarme insteek van de OT’s, waarbij 

de nadruk komt te liggen op ervaren, leren en verbeteren van de veranderingen die in 2017 zijn 

doorgevoerd.  Dit wil niet zeggen, dat de beleidsthema’s die uit de transformatieagenda jeugd of de 

toekomstagenda voortkomen geen aandacht krijgen, maar niet in de OT’s. Er zijn voor verschillende 

onderwerpen werkgroepen ingericht waarin ambtelijk en soms samen met zorgaanbieders aan die thema’s 

wordt gewerkt.  

 

De verantwoordelijkheid voor de organisatie van het proces ligt ook dit jaar weer bij het team inkoop SD. 

Om hieraan invulling te geven, is de procesregie belegd bij een voorzitter en secretaris van de OT’s. Zij 

zorgen voor sturing op het proces. Gemeenten (beleidsmedewerkers) en inhoudelijke werkgroepen zijn aan 

zet voor het verzorgen van de inhoudelijke aspecten. Inhoudelijk beleid is en blijft immers een 

verantwoordelijkheid van de gemeenten.  
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Vanuit team inkoop toetsen de inkopers of aanpassingen van de bekostigingsaspecten nodig zijn. Verder 

wordt verbinding gelegd met de uitvoering (contractmanagement, monitoring, inkoop) door het team 

inkoop SD. Ook zal de verbinding naar de toegang worden gelegd door toegangsmedewerkers bij het 

proces van OT’s en werkgroepen te betrekken . Dit kan zowel via beleidsmedewerkers als team inkoop SD 

plaatsvinden. Informatie vanuit de realisatie van het lopend jaar dient als input voor de OT’s. De 

inhoudelijke trekkers van de nog nader te bepalen onderwerpen van de OT’s zijn verantwoordelijk voor een 

goede afstemming en betrokkenheid van de beleidsadviseurs van de deelnemende gemeenten. Hierbij is 

het wenselijk als de trekkers en deelnemers aan de werkgroepen afkomstig zijn van de verschillende 

deelnemende gemeenten. 

 

De in de OT’s te bespreken punten hebben betrekking op de contracten en zijn onderdeel van bestuurlijk 

aanbesteden. Over de uitvoering en de praktische aspecten van de huidige afspraken, inclusief informatie-

uitwisseling en facturatie, vindt tussen gemeenten / team inkoop SD en zorgaanbieders rechtstreeks 

overleg plaats. Indien vanuit dit directe overleg ten behoeve van de praktische uitvoering aanpassingen 

voor 17de dienstverleningsovereenkomst (DVO), inclusief bijlagen worden voorgesteld, dienen deze in de 

OT’s te worden behandeld. 

 

Overzicht planning 

 

Uitgangspunten bij de planning van de OT’s  zijn  dat we voldoende tijd hebben voor een goede 

voorbereiding en uitwerking en dat we de zorgaanbieders zo vroeg mogelijk in het kalenderjaar 

duidelijkheid bieden over de aankomende contractaanpassingen. Het voornemen in de afgelopen jaren is 

steeds geweest om dit begin oktober te bieden. Dit is vanwege allerlei oorzaken de afgelopen jaren niet 

mogelijk gebleken . Ook dit jaar is het streven opnieuw om begin oktober duidelijkheid te geven. Eerder is 

niet mogelijk gezien de ervaring die we in de eerste helft van 2017 op moeten doen met de aangepaste 

arrangementensystematiek.  

Indien noodzakelijk zullen we de bestuurlijke besluitvormingstrajecten die tussen de deelnemende 

gemeenten zijn afgesproken hierop aanpassen (extra of eerder overleg inplannen). 

 

In de planning is zoveel mogelijk rekening gehouden met vakantieperioden, die zoals is gebleken een 

behoorlijke impact hebben op de beschikbaarheid van mensen. In de planningen van de voorgaande jaren 

ontstond er een piek in de zomervakantie. Dit willen we dit jaar proberen te voorkomen door de OT’s in het 

voorjaar dichter op elkaar te plannen zodat de uitwerkperiode van de inkoopkaders langer duurt. De 

zomervakantie valt in 2017  van 17 juli tot 27 augustus, de voorjaarsvakantie van 25 februari t/m 5 maart, 

en de meivakantie tussen 22 april en 30 april . 
 

Gegeven het bovenstaande is het voorstel voor de planning op hoofdlijnen als volgt: (de detailplanning 

wordt later uitgewerkt):  
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WAT WANNEER 
BLOK 1  VASTSTELLEN THEMA’S 

1. Voorbereiding algemeen januari-februari 

2. Voorbereiding thema’s => startnotities (doelstellingen en 
uitgangspunten) t.b.v. OT-1 

februari -maart 

3. Fysieke OT1-1 en OT1-2 17maart 

4. Virtuele OT1-1 en OT1-2 Maart 

5. Vaststellen thema’s doelstellingen en verlenging van de loopttijd 
van de Dvo uitgangspunten door bestuurders 

April  

BLOK 2  KADERSTELLING 
6. Verdere uitwerking thema’’s en inventarisatie mogelijke 

aanpassingen => kaders t.b.v. OT-2 
Half maart-april 

7. Fysieke OT2-1 en OT2-2 4 mei 

8. Fysieke OT2-3 en OT2-4 (indien nodig) 12 mei 

9. Virtuele OT2-1 en OT2-2 mei 

10. Virtuele OT2-3 en OT2-4 mei 

11. Voorstel voor kaders  Begin juni 

12. Vaststellen kaders door bestuurders juni (laatste week) 

BLOK 3  VASTSTELLEN INKOOPDOCUMENTEN 2018 EN LANGE TERMIJN KADERS 
VASTSTELLING 

13. Voorbereiding thema’s => inkoopdocumenten Half mei- augustus 

14. Fysieke OT3-1 en OT3-2 25 augustus 

15. Fysieke OT3-3 en OT3-4 (indien nodig) 24 augustus 

16. Virtuele OT3-1 en OT3-2 September 

17. Virtuele OT3-3 en OT3-4 September 

18. Vaststellen definitieve inkoopdocumenten 2017 door bestuurders  Colleges: 10-10 

BLOK 4  AFRONDING EN VOORUITBLIK 2018   
19. Contractering Oktober-november 

20. Sluiten definitieve overeenkomsten  1e week november 

21. Fysieke OT4-1 en OT4-2 November  

22. Fysieke OT4-3 en OT4-4 November  

23. Virtuele OT4-1 en OT4-2 November-december 

24. Virtuele OT4-3 en OT4-4 November-december 

25. Plan van aanpak 2018 December 

Nog opnemen: data overleggen Stg J en PHO en data voor verzending OT-stukken  
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Blok 1: Vaststellen thema’s 

 

Doel van dit blok is om overeenstemming en duidelijkheid te verkrijgen over de concrete thema’s die in 

2017 verder worden uitgewerkt. Dus de agendering en invulling van de OT’s van 2017. 

Start vormen  afspraken en thema’s die uit de OT’s van 2016 voortkomen en de input vanuit de 

deelnemende gemeenten inclusief die van de gemeentebestuurders . 

Gezien de aard van de aanpassingen in de arrangementensystematiek met ingang 2017 is het uitgangspunt 

om de aanpassingen zo beleidsarm als mogelijk te laten zijn.  

Ook zal in deze fase de organisatie van de  OT’s (aantal, de thema-trekkers en de deelnemers aan de 

diverse werkgroepen, selectie van aanbieders die deelnemen aan de fysieke OT’s ) worden ingericht. 

 

Deze  OT-werkgroepen gaan onder leiding van thema-trekkers (zie organisatie) aan de slag om te komen tot 

startnotities. De hierin voorgestelde doelstellingen en uitgangspunten worden met de wethouders  

besproken met als resultaat de definitieve doelstelling voor het inkooptraject 2017. 

 Voordat met de uitwerking aan de slag kan worden gegaan zal eerst een keuze moeten worden gemaakt in 

de voor de contractering van 2018 uit te werken thema’s. Gezien de verschillen tussen de arrangementen 

Wmo en jeugd is het voorstel om in ieder geval de volgende OT’s in te richten: 

 

1:  Doorontwikkeling arrangementen en toepassing ervan voor Wmo (inclusief Bw); 

2: Doorontwikkeling arrangementen en toepassing ervan voor Jeugd; 

 

 

Indien uit de voorbereidingsfase blijkt dat er nog andere thema’s met enige omvang moeten worden 

uitgewerkt dan kunnen hiervoor nog aparte OT’s worden ingericht. Gezien het uitgangspunt om zo min 

mogelijk wijzigingen in de arrangementensystematiek aan te brengen, heeft dit niet de voorkeur. 

In deze fase wordt een onderscheid gemaakt tussen thema’s die worden vertaald in inkoopafspraken 2018,  

welke thema’s op de lange termijn-agenda komen en de issues die niet via de OT’s maar rechtstreeks met 

het team inkoop SD afgehandeld kunnen worden. 

 

Met betrekking tot het voorstel voor verlenging van de samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst 

zal op grond van de uitkomsten van de fysieke en virtuele  OT een voorstel ter besluitvorming aan de 

colleges worden voorgelegd.  

 

 

Blok 2: Kaderstelling 

 

In dit blok worden de voorgestelde doelen uit blok 1 meer concreet vertaald naar kaders voor de inkoop 

2018. Deze fase bestaat uit een nadere uitwerking van de te bereiken resultaten en daarbij te hanteren 

principes. Verdere input voor de kaders komt uit de ervaringen van de implementatiefase (jan-maart 2017), 

de realisatie Q1 2017, algemene uitgangspunten voor inkoop en de mei-circulaire. Doelstelling van dit blok 

is om voor de zomer de inkoopkaders op hoofdlijnen door bestuurders te laten vaststellen. Hiermee wordt 

voor gemeenten en zorgaanbieders de financiëlespeelruimte bepaald. Dit is een voorlopige kaderstelling 

die op grond van de mei- en septembercirculaire nog kan worden bijgesteld 
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De in blok 2 vastgestelde kaders worden in blok 3 uitgewerkt in concrete aanpassingen van de bijlagen van 

de Dvo voor 2018 inclusief eventueel noodzakelijke tariefaanpassingen. Deze voorstellen worden aan de 

aanbieders voorgelegd in OT 3. Ook zullen hier, indien nodig , voorstellen voor wijzigingen worden 

voorgesteld gebaseerd op de ervaring van het eerste half jaar van 2017. De voorstellen  uit deze OT worden 

ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges. In deze OT zullen ook de eerste resultaten van de pilot 

resultaatsturing worden besproken en de vervolgstappen. 

Het is onvermijdelijk dat ook nu  weer een piek in de zomervakantie ontstaat. Door het traject in het 

voorjaar iets te vervroegen is de uitwerktijd tussen OT 2 en OT 3 echter wel met een maand verlengd. Dat 

geeft hierdoor iets minder druk in de vakantieperiode. Daarnaast zal het dit jaar ook gaan om aanzienlijk 

minder thema’s en uitwerking dan in 2016. 

 

 

 

 

Nadat de inkoopafspraken (of contractaanpassingen) 2018 zijn vastgesteld zal voor de implementatie van 

de nieuwe inkoopafspraken voor 2018 voldoende tijd worden genomen.  Daarnaast wordt in dit laatste 

blok het proces geëvalueerd en vooruitgekeken naar een eventuele aanpak van het inkoopproces in 2018. 

Deze aanpak zal voornamelijk gebaseerd zijn op de uitkomsten van de evaluatie van het bestuurlijk 

aanbesteden en de vervolgafspraken over de schaalgrootte van de gemeentelijk samenwerking.  Daarnaast 

is het resultaat van de contractering 2018 mogelijk nog niet rond. De ervaring leert dat het een goed 

moment is om hierbij stil te staan. Het resultaat van deze OT wordt meegenomen in het plan van aanpak 

voor de inkoop van de zorg 2018 en verder.  

 

 

Overzicht mijlpalen/resultaten  

 

De hierboven beschreven OT’s zijn een middel om in goed overleg met aanbieders te komen tot voorstellen 

die na besluitvorming worden omgezet in de contractering 2018. De volgende mijlpalen en/of resultaten 

worden hierbij bereikt: 

1. Startnotitie: Deze bestaat uit een gerichte vraag aan zorgaanbieders over de verlenging van de 

samenwerkingsovereenkomst en daarop gebaseerde Dienstverleningsovereenkomsten tussen 

gemeenten en zorgaanbieders. Verder zal, gezien de keuze voor een beleidsarme inrichting van de 

OT-agenda voor het overige geen uitgebreide startnotie per OT worden gemaakt maar wordt 

volstaan met een geannoteerde agenda. Daarbij speelt mee, dat bij de keuze van de onderwerpen 

voor de eerste ronde vooral wordt aangesloten op wat in 2016 is ontwikkeld. Doel is ervaren, leren 

en verbeteren. 

2.  Notitie doelstellingen en uitgangspunten: voorstel voor onderwerpen, doelstellingen en 

uitgangspunten voor de contractering/inkoop 2018 op basis van de startnotitie en de eerste OT’s 

ten behoeve van besluitvorming hiervan door de STGJ en PHO SD MH 

3. Inkoopkaders: uitwerking van de onderwerpen, doelstellingen en uitgangspunten in algemene 

inkoopkaders. Deze worden na bespreking in OT 2 met de aanbieders door de 

gemeentebestuurders vastgesteld. Deze zijn bepalend voor de verdere uitwerking in 

conceptdocumenten voor de inkoop van 2018. 

4. Concept-inkoopdocumenten: concrete voorstellen voor de inkoopdocumenten op basis van de 

inkoopkaders. Te denken valt aan aanpassingen in de arrangementen,nadere uitwerking van 

Blok 3: Vaststellen inkoopdocumenten 2018 

Blok 4: Afronding en vooruitblik 2018 
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tarieven en benoemen van kwaliteitseisen. Hierin zullen ook voorstellen worden uitgewerkt van 

aanpassingen op grond van de cijfers over Q1 en Q2 2017 worden opgenomen. Deze documenten 

vormen de input voor OT 3. 

5. Definitieve inkoopdocumenten: de uiteindelijke inkoopdocumenten die na OT 3 en de bestuurlijke 

besluitvorming zijn vastgesteld. Hierin zullen de voorgestelde aanpassingen zijn verwerkt in de 

samenwerkingsovereenkomst en DVO en haar bijlagen. 

6. Plan van aanpak inkoop 2018: het plan voor de aanpak in 2018 op basis van de uitkomsten van de 

evaluatie bestuurlijk aanbesteden en de opgedane ervaring in 2017 . 

 

Werkwijze OT’s 

 

Het verloop van iedere OT-sessie verloopt ook dit jaar weer volgens onderstaande werkwijze: 

 Voorbereiding: in de aanloop wordt onder leiding van de thema-trekkers op de afzonderlijke 

thema’s gewerkt aan stukken. Dit gebeurt in werkgroepen waarin deskundigheid is ingevlogen 

vanuit gemeenten en aanbieders op het thema of op specifieke onderdelen. De voortgang van het  

het overall proces en de mogelijke samenhang met andere thema’s wordt in kernteamoverleg (zie 

organisatie) besproken.  

 Plaatsen stukken: de stukken worden voorafgaand aan een fysieke OT op de website geplaatst. 

Daarop kan via de website worden gereageerd.  

 Fysieke OT: op de fysieke OT worden stukken en binnengekomen reacties besproken. 

 Plaatsen verslag: enkele werkdagen later worden het verslag, een managementsamenvatting en 

eventueel aangepaste stukken op de website geplaatst.  

 Virtuele OT: na het online plaatsen van het verslag start ook de virtuele OT die na twee weken 

wordt gesloten. Zorgaanbieders krijgen de hierdoor de kans om via de website reacties te geven en 

vragen stellen. Deze worden door het kernteam beantwoord en mogelijk benut.   

 Vertaling: alle input wordt vertaald in voorstellen en/of documenten die ter besluitvorming kunnen 

worden voorgelegd.  

 

Organisatie 

 

De OT’s worden in 2017 door het kernteam inkoop  georganiseerd. Zij zorgt voor de overall coördinatie van 

de verschillende activiteiten en voor de verbindingen naar betrokkenen en de communicatie. De 

procesorganisatie bestaat uit: 

 een voorzitter, die tevens de voorzitter is van de fysieke OT’s; 

 een secretaris, die alle processen en informatiestromen begeleidt en zorgt voor opvolging van 

afspraken; 

indien nodig aangevuld met: 

 secretariële / administratieve ondersteuning, 

 ervaren notulist en 

 ondersteuning bij de communicatie via de website. 

 

De verschillende OT-thema’s worden door (gemeentelijke) thema-trekkers geregisseerd. Deze thema-

trekkers zijn verantwoordelijk voor de inhoud en voor de organisatie van de voorbereidingen van de 

thema’s, o.a. in de vorm van werkgroepen (al dan niet met aanbieders). Ook zijn zij verantwoordelijk voor 

het zoeken van draagvlak voor de uitgewerkte thema’s bij de deelnemende gemeenten. In bijlage 2 is een 

korte beschrijving van deze rol weergegeven. De thematrekkers vormen het aanspreekpunt voor de 

procesorganistie over de voortgang van hun opdracht. 
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De procesorganisatie, thema-trekkers en de coördinator team inkoop SD vormen samen het kernteam OT. 

De coördinator team inkoop SD neemt deel vanuit de verantwoordelijkheid van de afdeling voor de inkoop. 

Het kernteam OT komt structureel bij elkaar om de voortgang en de onderlinge afstemming te bespreken.  

 

Beleidsmedewerkers en indien nodig mensen uit de front- en backoffice van de aangesloten gemeenten 

worden betrokken bij voorbereiding én bij de uitvoering van de ontwikkeltafels. In de nadere concretisering 

van het plan van aanpak door het kernteam OT zal worden aangegeven wie en op welke wijze input levert. . 

Het is essentieel dat iedere gemeente actief deelneemt aan het proces en dat vergt een goede afstemming 

en communicatie.  

 

Het kernteam OT zal bij de virtuele OT’s zorgen voor de informatiestromen van en naar gemeenten, 

regionale werkgroepen en aanbieders. Hierbij blijft het zaak dat dit proces een gedeelde 

verantwoordelijkheid is van ook de afzonderlijke gemeenten (beleid en uitvoering) en het team inkoop SD 

(uitvoering en/of contractbeheer). Datzelfde geldt voor vragen, kanttekeningen, etc. die door het jaar heen 

op website en/of mailbox binnenkomen. Dit betekent dat de inhoudelijke mensen vanuit de regio en vanuit 

het team inkoop SD  zorgdragen voor tijdige beantwoording. De regie op deze laatste  informatiestroom ligt 

bij het team inkoop. 

 

 

 

Vervolgacties plan van aanpak: 
  
Dit plan van aanpak leidt tot de volgende vervolgacties: 
 

Actie Wie Wanneer 

Concept P.v.a. bespreken in BUI A. Zweers 03-02-2017 

Concept P.va. afstemmen met 
deelnemende gemeenten in 
kernteam breed 

A. Zweers/ I. Bierma 15-02-2017 

Concept P.v.a vaststellen in 
Stuurgroep jeugd (voor jeugd) 

A. Zweers/ I. Bierma 23-02-2017 

Concept P.v.a vaststellen in Pho 
SD M-H (voor Wmo) 

A. Zweers/ I. Bierma 22-02-2017 

Benoemen trekkers /stellers 
startnotitie 

A. Zweers/ I. Bierma Na overleg kernthema breed : 15-
02-2017 

Opstellen startnotitie Trekkers/ stellers Vanaf 15-02-2017 tot 07-03-2017 
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Bijlage 1 Trekker thema  

 

Nadere omschrijving taken en competenties van de trekker van een thema 

 

Taken 

 

 voorbereiden van proces en inhoud van het betreffende OT-thema 

 organiseren en voorzitten van de inhoudelijke werkgroep(en) 

 schrijven en/of redigeren van stukken ten behoeve van de OT’s 

 maken van managementsamenvatting en mede beoordelen van het verslag van de fysieke OT’s 

 organiseren van de inhoudelijke beantwoording van vragen in de virtuele OT’s  

 opstellen van stukken op basis van de informatie uit de voorbereiding, de fysieke en de virtuele OT’s  

 deelnemen aan kernteam OT 

 communiceren (als spin in het web) naar iedere betrokkene   

 samen met de inkoper directe verbinding maken tussen de afdeling inkoop en OT-ontwikkelingen. 

 

Competenties 

 

 project- en procesleiderschap 

 basisinhoudelijke kennis van onderwerp OT 

 vermogen tot verbinden (gemeenten en aanbieders) 

 resultaatgericht 

 sterk communicatief 

 op samenwerking gericht 

 organisatiesensitief 

 feeling voor inkoop 

 

Tijdsbeslag: 

 circa 1 dag per week 
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