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I. Aanleiding 
 
 
In 2017 heeft een evaluatie van de zorginkoop en de regionale samenwerking daarbij plaatsgevonden door 

het externe bureau F-Fort. Deze evaluatie heeft betrekking op de drie schaalniveaus waarop regionaal 

samengewerkt wordt: 

 

1) de inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp op de schaal van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten op 

basis van een centrumregeling; 

2) de inkoop van de Wmo ondersteuning op de schaal van de zes Maastricht Heuvelland gemeenten 

op basis van bestuurlijke afspraken; 

3)  de inkoop van de functie van Beschermd Wonen op de schaal van Maastricht Heuvelland en de 

Westelijke Mijnstreek op basis van een aanwijzing door het rijk van Maastricht als 

centrumgemeente. 

 

De gemeente Maastricht heeft sinds 2015 de inkoop van deze professionele ondersteuning voor de 

deelnemende gemeenten verzorgd. De inkoopsamenwerking voor de inkoop jeugdhulp en de Wmo loopt 

eind 2018 af maar zal voor onbepaalde tijd worden gecontinueerd. Uiteraard met inachtneming van de 

bestuurlijke besluitvorming over het F-Fort rapport en de daarbij gestelde randvoorwaarden. Voor de 

gemeenten is een langdurige samenwerking van belang voor de continuïteit van de inkooporganisatie van 

de gemeente Maastricht  en om de inkoopfunctie kwalitatief te kunnen borgen en verder te kunnen 

professionaliseren.  

 

De aanwijzing door het rijk van de gemeente Maastricht als centrumgemeenten voor de inkoop van de 

ondersteuning voor Beschermd Wonen loopt in 20201 af. De inkoopsamenwerking zal dan worden 

voortgezet op de schaal van Maastricht Heuvelland, net als bij de Wmo. De vier gemeenten in de Westelijke 

Mijnstreek gaan onderling samenwerken en vallen daarmee buiten het bestek van dit plan van aanpak.  

 

In de periode 2014-2017 is de zorginkoop via de methode van Bestuurlijk Aanbesteden en ontwikkeltafels 

samen met zorgaanbieders vormgegeven. De arrangementensystematiek is hiervan het meest opvallende 

resultaat.  Dit heeft naar het oordeel van F-Fort zeker in de eerste jaren na de invoering van de 

decentralisaties van Wmo/Beschermd Wonen en de Jeugdwet goed gewerkt. Deze fase was voor 

gemeenten maar ook voor zorgaanbieders een periode van zoeken en ontwikkelen, waarbij het systeem 

van arrangementen voldoende flexibiliteit bood om op nieuwe inzichten en ervaringen in te kunnen spelen. 

 

F-Fort adviseert met het oog op de doorontwikkeling van de inkoopfunctie ook andere inkoopmethoden in 

de afweging voor de meest passende inkoop- of financieringsstrategie te betrekken. Tegelijkertijd 

constateert F-Fort, dat het ambitieniveau de afgelopen jaren te hoog is geweest. Daarom adviseert het 

bureau om voor de inkoop 2019 niet alles te wijzigen maar gericht een aantal thema’s te benoemen 

waarvoor de inkoop c.q. financiering van bepaalde zorgvormen/arrangementen nader worden onderzocht. 

                                                 
1
 Mogelijk wordt deze aanwijzing nog verlengd, dit is op het moment van schrijven nog onzeker. Dit houdt verband met de 

totstandkoming van een objectief verdeelmodel van rijksmiddelen naar gemeenten op dit onderdeel. 
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Geen “Beeldenstorm” maar gericht thematisch doorontwikkelen. Met het oog hierop is eind 2017 voor de 

inkoop Jeugd en Wmo/Beschermd Wonen een beperkt aantal thema’s benoemd die in 2018 verder 

uitgewerkt worden. Dit kan voor deze thema’s resulteren in een alternatieve inkoopstrategie voor 2019.  

 

Bestuurlijk aanbesteden blijft de komende tijd voor alle overige arrangementen het uitgangspunt. Ook de 

arrangementensystematiek zoals die in de afgelopen jaren is ontwikkeld en verfijnd blijft vooralsnog de 

basis voor de zorginkoop, tenzij deze belemmerend werkt bij de ontwikkeling van alternatieven voor de 

inkoop of financiering van bepaalde zorgvormen.  

 

Het voorafgaande betekent, dat de voorbereiding van de zorginkoop voor 2019 en verder in 2018 via twee 

verschillende sporen zal verlopen: 

 

Spoor 1: bestuurlijk aanbesteden van de arrangementen die niet onder de geprioriteerde thema’s 

vallen. 

 

Spoor 2: het uitwerken van de geprioriteerde thema’s en vertalen naar een optimale 

inkoopstrategie2. 

 

De onderwerpen die onder spoor 2 vallen zullen niet worden behandeld tijdens ontwikkeltafels, omdat 

deze mogelijk leiden tot een andere inkoopmethode die strijdig met de uitgangspunten van bestuurlijk 

aanbesteden kan zijn. Andersom zullen de onderwerpen die tijdens de ontwikkeltafels worden behandeld 

niet in spoor 2 worden geagendeerd. Gescheiden trajecten dus. 

 

De voorbereiding van de inkoop 2019 wordt door deze gescheiden trajecten complexer dan voorheen, toen 

alleen het traject van bestuurlijk aanbesteden werd doorlopen. Dit maakt dat er extra aandacht nodig is 

voor de integrale processturing en periodieke voortgangsrapportages aan Stuurgroep Jeugd en het 

portefeuillehouderoverleg  Maastricht Heuvelland.  Een centrale en integrale regie op beide trajecten is 

wenselijk. In het hoofdstuk over de procesorganisatie wordt hierop ingegaan. Daarom is ervoor gekozen 

een integraal plan van aanpak voor beide trajecten te maken om daarmee de samenhang op de uitvoering 

te kunnen bewaken.  

 

Dit plan van aanpak heeft een dynamisch karakter en wordt periodiek geactualiseerd. Over de voortgang 

wordt regelmatig aan de bestuurlijke opdrachtgevers gerapporteerd en zullen noodzakelijke, tussentijdse 

beslissingen worden voorgelegd. 

  

                                                 
2 Het kan zijn dat voor de arrangementen/zorgvormen die in spoor 2 onderzocht zijn geconcludeerd wordt dat deze beter onder 

het inkooptraject van bestuurlijk aanbesteden kunnen blijven vallen. Als dat het geval is worden de desbetreffende 

arrangementen/zorgvormen - al dan niet gewijzigd - in de loop van 2018 weer ondergebracht onder spoor 1. Ook kan worden 

geconcludeerd dat een alternatieve inkoop niet voor 01-01-2019 gerealiseerd kan worden. Ook dan wordt het desbetreffende 

arrangement weer naar spoor 1 overgebracht.  
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II. Spoor 1: Plan van aanpak ontwikkeltafels in 2018 
 

Introductie en opzet OT’s 2018  
 

In 2017 heeft de contractering van diensten voor de jeugdzorg en de Wmo (inclusief Beschermd Wonen) 

door middel van een bestuurlijke aanbesteding in vijf rondes ontwikkeltafels (OT’s) en diverse werkgroepen 

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

contractsafspraken voor kalenderjaar 2019, zij het dat de frequentie van de OT’s lager zal zijn dan voorheen 

(maximaal drie rondes).  

 

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

Jeugd ingaande 2017 zijn de grootste manco’s  uit de initiële systematiek aangepast. Ook is hiermee 

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

loslaten van historisch bepaalde individuele arrangementtarieven, aangepast met de introductie van 

uniforme tarieven. Het jaar 2017 is benut om deze aanpassingen verder te verbeteren en te verfijnen. Deze 

beperkte aanpassingen zijn met ingang van 2018 doorgevoerd. Voor 2019 staan geen grootschalige 

aanpassingen van de arrangementensystematiek binnen het traject van bestuurlijk aanbesteden op de 

agenda. De markt en de gemeentelijke uitvoerende organisaties hebben behoefte aan rust om zich op de 

kwaliteit van de uitvoering van de gemaakte afspraken te kunnen concentreren. Deze behoefte wordt 

bestuurlijk ook onderschreven. Het gebruik van de eind 2018 geïntroduceerde programma’s Zorgned en 

Negometrix vergt toch al veel aandacht van alle betrokken partijen, hoewel deze op termijn zeker ook  

voordelen gaan opleveren bij het terugdringen van de administratieve lastendruk.     

 

Dat betekent dat de inzet voor de contractaanpassingen voor 2019 (het doel van proces van de OT’s 2018) 

beleidsarm zal zijn. De gewenste ontwikkelingen in de zorg worden via de Toekomstagenda en als 

opvolging van het F-Fort evaluatierapport worden beleidsmatig verder uitgewerkt in spoor 2 en  komen 

niet op de agenda van de ontwikkeltafel, tenzij deze van invloed zijn op de contractaanpassingen 2019. Te 

denken valt bijvoorbeeld aan de resultaten van de lopende pilot resultaatsturing of een aanpassing van de 

kwaliteitseisen. Maar bijvoorbeeld ook het streven om het arrangement begeleiding groep zoveel mogelijk 

naar vrij toegankelijke zorg te verplaatsen.  

 

Vanwege het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst (SOK)  en daarop gebaseerde 

dienstverleningsovereenkomst (DVO) eind 2018 zullen afspraken gemaakt moeten worden over de 

voortzetting ervan. F-Fort heeft hiervoor een aantal aanbevelingen gedaan die onder de scope van spoor 2 

worden opgepakt. De uitkomsten hiervan zullen wel in de OT’s worden behandeld omdat beide 

documenten (SOK en DVO) enerzijds het proces van bestuurlijk aanbesteden raken en anderzijds  de 

contractuele relatie gemeente - zorgaanbieders betreffen.   

 

Ook zal de centrumregeling Jeugd, die eind 2018 afloopt, moeten worden vernieuwd en er zal een nieuwe 

centrumregeling Wmo/Beschermd Wonen voor de inkoopsamenwerking tussen de Maastricht Heuvelland 

gemeenten worden ontwikkeld. Deze onderwerpen vallen onder spoor 2 maar raken alleen de 

verhoudingen tussen de samenwerkende gemeenten en zijn daarmee dan ook geen onderwerp voor de OT.  
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In dit plan van aanpak OT’s 2018 staat de aanpak voor het gehele jaar beschreven. Net zoals in de 

voorafgaande jaren is dit ook nu niet helemaal dichtgetimmerd. Voor de start met de inhoudelijke 

uitwerking zal in het besluitvormingsproces rond de eerste OT ronde een definitieve keuze moeten worden 

gemaakt voor de in 2018 te behandelen onderwerpen. Voor de OT’s van dit jaar is ervan afgezien de 

bestuurlijke wensen en ideeën voor de OT’s bij gemeentebestuurders in een aparte consultatieronde op te 

halen. Deze ronde is niet noodzakelijk omdat deze wensen al in spoor 2 zijn ‘geland’ op basis van de 

besluitvorming over het F-Fort rapport. Wel zullen in de eerste ronde van de OT’s verbeterpunten vanuit 

zorgaanbieders, de toegang en inkoop worden opgehaald. Deze input wordt door de ambtelijke 

projectleider van de desbetreffende OT, daarbij ondersteund door een regionaal samengestelde OT-

werkgroep, verwerkt in voorstellen die tijdens de tweede ronde van de OT’s (fysiek en virtueel) worden 

behandeld. Voor zover noodzakelijk worden daarbij ook de contractuele aanpassingen in de DVO en/of 

bijlagen aangegeven. 

 

De OT’s zijn georganiseerd op basis van het onderscheid inkoop Jeugdhulp en inkoop Wmo/Beschermd 

Wonen. Naast dit inhoudelijke onderscheid zijn er overkoepelende vraagstukken die voor beide OT’s 

relevant zijn en dus ook in beide OT’s worden geagendeerd. Bekostiging/tariefontwikkeling, kwaliteit van 

zorg en resultaatsturing zijn hiervan voorbeelden.  

 

Uitgegaan wordt van maximaal drie rondes van de OT 2018. Globaal zien die er als volgt uit: 

 
1. OT ronde 1 op 6 april 2018:  allereerst zal het integrale projectplan en de gevolgen daarvan voor de 

OT’s 2018 worden toegelicht. Aandachtspunt daarbij is de afbakening tussen de beide 

inkoopsporen. Vervolgens zullen de te behandelen thema’s inclusief bijbehorende doelstellingen 

en uitgangspunten voor de inkoop 2019 worden geïnventariseerd. Tevens zal de inrichting van en 

deelname aan eventuele werkgroepen ter voorbereiding op de volgende OT worden besproken.  

 

2. OT ronde 2 op 5 oktober 2018:  bespreken van de inkoopkaders 2019 en kaders op langere termijn 

inclusief financiële randvoorwaarden, d.w.z. zo mogelijk inclusief de tarieven 2019.  

 

3. OT ronde 3 op 23 november 2018: bespreken van aangepaste DVO 2019 inclusief bijlagen. Ook 

worden hier de uitkomsten van de pilot resultaatsturing besproken. Eind november/begin 

december vindt de vaststelling van de inkoopdocumenten voor 2019 door de colleges plaats. De 

laatste ronde ontwikkeltafels bestaat uit een korte evaluatie op het doorlopen proces in 2017 en 

een vooruitblik naar 2019. 

 
Na afloop van de eerste ronde OT’s zal deze planning nader worden geconcretiseerd.  

 

Doelstelling OT’s 2018  
 
De doelstelling van de OT’s in 2018 is om zo beleidsarm mogelijk de toepassing van de huidige 

arrangementensystematiek te verbeteren en eventuele knelpunten daarbij op te lossen. Rust in de 

uitvoering is daarbij leidend. De arrangementen die nader onderzocht worden op basis van de 

aanbevelingen van F-Fort zullen niet op de agenda van de OT komen. Tenzij later in het jaar de conclusie 

van het onderzoek is dat bestuurlijk aanbesteden ook voor deze arrangementen de meest logische 
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inkoopvorm blijft. Of als een alternatieve inkoopvorm wegens tijdgebrek niet voor 01-01-2019 

geëffectueerd kan worden en het desbetreffende arrangement alsnog via bestuurlijk aanbesteden 

ingekocht dient te worden. Hierover dient ruim vóór de tweede ronde OT’s begin oktober duidelijkheid te 

zijn. 

 

De resultaten van de 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. De 

kwaliteitseisen bij de DVO komen dan ook aan de orde. Uiteindelijk zal dit in de contractafspraken voor 

2019 resulteren. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat de huidige samenwerkingovereenkomst, die het 

proces van bestuurlijk aanbesteden tussen gemeenten en zorgaanbieders regelt, wordt vernieuwd 

ingaande 2019. Hetzelfde geldt voor de raamovereenkomst (de DVO), die moet worden geactualiseerd naar 

de situatie vanaf 2019. Deze documenten zullen dan ook voor de OT’s worden geagendeerd.  

 

Thema’s OT’s 2018  
 

Op grond van een eerste (ambtelijke) inventarisatie komen we op voorhand tot de onderstaande thema’s. 

Deze thema’s worden in de eerste OT voorgelegd aan de zorgaanbieders. Hierna zullen de thema’s en 

daarmee de agenda voor de OT’s 2018 definitief worden vastgesteld.  

 

1. Knelpunten arrangementen Jeugd  

a. Eventueel noodzakelijke verbetering huidige (sub)arrangementen.  

b. Bekostigingssystematiek arrangementen jeugd. 

 

2. Doorontwikkeling arrangementen Wmo  

a. Eventueel noodzakelijke verbetering huidige (sub)arrangementen.  

b. Bekostigingssystematiek arrangementen jeugd. 

 

3. Doorontwikkeling Beschermd Wonen 

a. Eventueel noodzakelijke verbetering huidige arrangementenstructuur.  

b. Bekostigingssystematiek arrangementen BW inclusief toeslagensystematiek. 

c. Instroombeperking en uitstroombevordering Beschermd Wonen. 

 

4. Resultaatsturing en kwaliteit :  

a. Resultaten van de pilots: cliëntuitval, doelrealisatie en cliënttevredenheid. 

b. De vertaling hiervan naar kwaliteitseisen en eventueel andere contractaanpassingen.  

c. Concretere uitwerking van het onderwerp doelrealisatie 

 

5. Bekostiging: uitgangspunten voor tariefvaststelling 2019 

 

6. Actualisering DVO (raamovereenkomst) 

 

7. Actualisering Samenwerkingsovereenkomst 

 

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 
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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. Hiervoor wordt verwezen naar 

de uitwerking van spoor 2.  

 

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 een 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 voorstellen.  

 

Vanuit team inkoop toetsen de inkopers of voor de voorstellen aanpassingen van de bekostigingsaspecten 

nodig zijn. Verder wordt verbinding gelegd met de uitvoering (contractmanagement, 

monitoring/informatievoorziening) 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 of door deelname van de toegang in 

werkgroepen. Informatie vanuit de realisatie van het afgelopen en lopende jaar dient als input voor de 

OT’s. De inhoudelijke projectleiders van de afzonderlijke OT-thema’s zijn verantwoordelijk voor een goede 

afstemming en betrokkenheid van de beleidsadviseurs en toegangsmedewerkers van de deelnemende 

gemeenten. Hierbij is het wenselijk dat de projectleiders en deelnemers aan de werkgroepen afkomstig zijn 

van de verschillende deelnemende gemeenten. Afhankelijk van het thema kunnen ook zorgaanbieders 

worden gevraagd deel te nemen aan de inhoudelijke werkgroepen.  

 

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 de 

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 er voldoende tijd is voor een goede voorbereiding en 

uitwerking en dat zorgaanbieders zo vroeg mogelijk in het kalenderjaar duidelijkheid krijgen over de 

aankomende contractaanpassingen. Daarom is het streven om in de OT van oktober duidelijkheid over de 

tarieven 2019 te geven. Indien noodzakelijk zullen de bestuurlijke besluitvormingstrajecten die tussen de 

deelnemende gemeenten zijn afgesproken hierop worden aangepast (extra of eerder overleg inplannen). 

 

Bij de planning is zoveel mogelijk rekening gehouden met vakantieperioden, die zoals eerder is gebleken 

een behoorlijke impact hebben op de beschikbaarheid van de betrokken mensen. In de planningen van de 

voorgaande jaren ontstond er een piek in de zomervakantie. De zomervakantie valt in 2018  van 7 juli tot 

19 augustus, de voorjaarsvakantie van 17  februari t/m 25 februari,  en de meivakantie tussen 28 april en  

6 mei. 
 

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

wordt later uitgewerkt):  
 

WAT WANNEER 
OT 1  VASTSTELLEN THEMA’S 

1. Voorbereiding algemeen januari-maart 
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2. Behandeling integraal plan van aanpak in PHO Sociaal Domein MH 28 maart/30 mei 

3. Behandeling integraal plan van aanpak in Stuurgroep Jeugd  26 april/31 mei 

4. Verzending OT-stukken ronde 1  30 maart  

5. Fysieke ronde OT1 (Jeugd en Wmo/BW) 6 april 

6. Virtuele ronde OT1-1 (Jeugd en Wmo/BW) 16 t/m 27 april  

7. Vaststellen onderwerpen OT’s in PHO Sociaal Domein MH 30 mei  

8. Vaststellen onderwerpen OT’s in Stuurgroep Jeugd  31 mei  

OT 2  KADERSTELLING 
9. Verdere uitwerking onderwerpen en inventarisatie mogelijke 

contractaanpassingen => kaders t.b.v.2e ronde OT 
mei-september 

10. Voorstel kaders en indien mogelijk tarieven contracten 2019 in PHO 
Sociaal Domein MH 

26 september 

11. Voorstel kaders en indien mogelijk tarieven contracten 2019 in 
Stuurgroep Jeugd  

27 september  

12. Verzending OT-stukken ronde 2 5 oktober  

13. Fysieke ronde OT2  (Jeugd en Wmo/BW) 12 oktober 

14. Virtuele ronde OT2 15 t/m 27 oktober  

15. Vaststellen kaders door PHO Sociaal Domein MH  28 november  

16. Vaststellen kaders door Stuurgroep Jeugd  29 november  

OT 3  VASTSTELLEN INKOOPDOCUMENTEN 2019, TERUGKOPPELING VANUIT SPOOR 2 EN 
VOORUITBLIK 2019 E.V.    

17. Vertaling besluitvorming naar contractdocumenten november 

18. Verzending OT-stukken ronde 3 16 november  

19. Fysieke ronde OT3  (Jeugd en Wmo/BW) 23 november  

20. Virtuele ronde OT3 (Jeugd en Wmo/BW) 16 t/m 30 november 

21. Vaststellen definitieve inkoopdocumenten 2019 door college 
centrumgemeente Maastricht  

eind november/begin 
december 

22. Sluiten definitieve overeenkomsten via negometrix december e.v.  

 
 

OT 1: Vaststellen thema’s 

 

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

2018 verder worden uitgewerkt. En daarmee dus ook de agendering en invulling van de OT’s van 2018. 

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

om de aanpassingen voor 2019 zo beleidsarm als mogelijk te laten zijn.  

Ook zal in deze fase de organisatie van de OT’s (aantal, de projectleiders per thema 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 de projectleiders (zie organisatie) aan de slag om te komen 

tot concrete voorstellen ten behoeve van de inkoop 2019 en de daarvoor noodzakelijke 

contractaanpassingen in de DVO en bijbehorende bijlagen. Omdat er in deze OT wordt voortgeborduurd op 

de wijzigingen 2017 en de voorstellen uit 2018 is er dit jaar van afgezien met afzonderlijke startnotities te 

werken. Het zwaartepunt van nieuwe ontwikkelingen rond de zorginkoop komt dit jaar in spoor 2 te liggen, 

zie hierna. 

Desgewenst kunnen de Stuurgroep Jeugd en het portefeuillehoudersoverleg Maastricht Heuvelland bij de 

vaststelling van dit plan van aanpak nog nader richting geven aan de keuze en de uitwerking van de 

thema’s. Gezien de verschillen tussen de arrangementen Wmo en Jeugd is het voorstel om bij de 

organisatie van de OT’s ook dit jaar dit onderscheid ook te hanteren.  
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Overigens heeft dit plan van aanpak een dynamisch karakter. Mochten er in de loop van het jaar op basis 

van nieuwe inzichten nog aanvullende thema’s aan de orde moeten komen dan zal daarmee flexibel 

worden omgegaan en zullen de agenda en planning van de OT’s daarop worden aangepast.  

 

 

 

OT 2 : Kaderstelling 

 

In deze OT worden de voorgestelde thema’s en daarmee beoogde doelen uit de OT 1 meer concreet 

vertaald naar kaders voor de inkoop 2019. Deze fase bestaat uit een nadere uitwerking van de te bereiken 

resultaten en de daarbij te hanteren principes. Verdere input voor de kaders komt uit de ervaringen van de 

implementatiefase (2017 en jan-maart 2018), de realisatie Q1 2018, algemene uitgangspunten voor inkoop 

en de meicirculaire. Doelstelling van deze OT is om kort na de zomer de inkoopkaders op hoofdlijnen door 

bestuurders te laten vaststellen. Hiermee wordt voor gemeenten en zorgaanbieders de financiële 

speelruimte bepaald. Gestreefd wordt dan ook de tarieven voor 2019 vast te stellen maar op zijn minst de 

uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd en de financiële speelruimte voor gemeenten te 

communiceren met zorgaanbieders. Dit is altijd een voorlopige kaderstelling die op grond van de 

septembercirculaire nog kan worden bijgesteld.  

  

 

 

 

 

De op basis van OT 2 vastgestelde kaders worden voor de OT 3 uitgewerkt in concrete aanpassingen van de 

DVO en bijlagen voor 2019 inclusief eventueel noodzakelijke tariefaanpassingen. Deze voorstellen worden 

aan de aanbieders voorgelegd in OT 3. De voorstellen uit deze OT worden ter besluitvorming voorgelegd 

aan de colleges. In deze OT zullen ook de resultaten van de pilot resultaatsturing worden besproken en 

vertaald naar vervolgstappen en eventuele contractaanpassingen . 

Daarnaast wordt in deze laatste OT van 2018 het proces geëvalueerd en vooruitgekeken naar een 

eventuele aanpak van het inkoopproces in 2019.Belangrijk hierbij zijn de uitkomsten van spoor 2 en de 

gevolgen daarvan voor de inkoop 2019/2020 en het proces van bestuurlijk aanbesteden vanaf 2019.  

 

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 2019. Gelet op het beleidsarme karakter van de 

OT’s dit jaar en het zwaartepunt op spoor 2 is het proces ten opzichte van voorafgaande jaren ‘lean’ 

gemaakt. De volgende mijlpalen en/of resultaten worden hierbij bereikt: 

 

1. Integraal plan van aanpak doorontwikkeling zorginkoop Zuid Limburg 2019 e.v:  Dit voorliggende  

(dynamische) plan van aanpak voor de inkoop 2019 is zowel gebaseerd op bestuurlijk aanbesteden 

(spoor 1)  als op de verwerking van de adviezen van F-fort (spoor 2).  

2. Opdracht per OT-thema: elke projectleider van een thema formuleert samen met zijn werkgroep 

een opdracht ten behoeve van de op te leveren resultaten en een planning. De projectleider 

bepaalt tevens de samenstelling van zijn werkgroep en de benodigde capaciteit van de deelnemers. 

Opdracht en planning worden door respectievelijk de Stuurgroep Jeugd en het 

portefeuillehoudersoverleg Maastricht Heuvelland vastgesteld en als bijlage aan dit plan van 

aanpak toegevoegd. De planningen worden gebruikt voor de periodieke voortgangsrapportages.  

OT 3: Vaststellen inkoopdocumenten 2019 & Afronding en vooruitblik 2019 
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3. Inkoopkaders per OT-thema: 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 2019. 

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

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

tarieven en benoemen van kwaliteitseisen. Hierin zullen ook voorstellen worden uitgewerkt van 

aanpassingen op grond van de cijfers over 2017 en Q1 en Q2 2018 worden opgenomen. Deze 

documenten vormen de input voor de afsluitende OT 3. 

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

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

DVO en haar bijlagen. 

 

Werkwijze OT’s 
 

Iedere OT-sessie verloopt ook dit jaar weer volgens onderstaande werkwijze:   

 

 Voorbereiding: in de aanloop wordt onder leiding van de projectleiders 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 overall 

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

organisatie) besproken.  

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

 Plaatsen verslag: enkele werkdagen na de OT worden het verslag 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 2018 door de procesorganisatie 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 procesmanager zorginkoop die tevens de voorzitter is van de fysieke OT’s; 

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

afspraken; 

 secretariële / administratieve ondersteuning, 

 ervaren notulist en 

 ondersteuning bij de communicatie via de website. 

 

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

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 
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draagvlak voor de uitgewerkte thema’s bij de deelnemende gemeenten. De themaprojectleiders vormen 

het aanspreekpunt voor de procesmanager en secretaris over de voortgang van hun opdracht. 

 

De procesorganisatie, projectleiders 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 periodiek 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 zorg dragen voor tijdige beantwoording. De regie op deze laatste informatiestroom ligt 

bij het team inkoop. 
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III. Spoor 2: Plan van aanpak doorontwikkeling zorginkoop op basis van 
adviezen F-Fort 

 
 

Introductie, opzet en werkwijze doorontwikkeling zorginkoop 2019  
 
Integrale sturing  
Spoor 2 staat in het teken van het gericht uitwerken van een aantal inkoopthema’s, zoals die op basis van 
het evaluatierapport van F-fort zijn gekozen. De opbouw van spoor 2 in dit plan van aanpak is gebaseerd op 
deze thema’s. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Wmo/Beschermd Wonen en Jeugd, zoals dat ook 
voor de organisatie van de ontwikkeltafels van spoor 1 is gehanteerd. Het is echter van groot belang deze 
inkoopthema’s niet geïsoleerd te benaderen. Vanuit de gedeelde visie op de transformatie van de zorg 
zoals die in de Toekomstagenda is vertaald zullen soms ook directe relaties naar het inkoopdossier gemaakt 
moeten worden. Bovendien is in de periode 2015-2017 gebleken, dat wijzigingen in een bepaald 
arrangement effecten elders kunnen hebben (‘waterbedeffect’). Beide aspecten, in combinatie met de 
zorgen over de betaalbaarheid van de zorg, maken dat een integrale aansturing vanuit een centrale regie 
op de zorginkoop noodzakelijk is. Dat geldt niet alleen binnen spoor 2, maar ook in de relatie met spoor 1. 
Hier wordt in het hoofdstuk Organisatie & Sturing nog teruggekomen. 
 
Projectmatige aanpak 
De uitwerking van de thema’s in spoor 2 vindt plaats op basis van een door Stuurgroep Jeugd of 
Portefeuillehoudersoverleg Maastricht Heuvelland goedgekeurde opdracht. Deze opdracht benoemt de 
resultaten die de opdracht moet opleveren in de vorm van afzonderlijke mijlpalen met een daarbij 
behorende planning. Deze mijlpalen worden in een totale planning opgenomen die als bijlage aan dit plan is 
toegevoegd. Deze mijlpalen zullen soms volgtijdelijk, soms parallel aan elkaar worden uitgevoerd.  
 
De integrale totaalplanning biedt aanknopingspunten voor de integrale sturing en periodieke rapportages 
aan de bestuurders. Daarnaast bevat de opdracht een overzicht van de noodzakelijke middelen en 
personele capaciteit die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn. Met de vaststelling van de opdracht 
wordt tevens de toekenning van deze middelen geaccordeerd en beschikbaar gesteld. De afzonderlijke 
opdrachten zijn als bijlage aan dit plan toegevoegd.  
 
 Elke opdracht kent een projectleider, die samen met zijn projectteam verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de opdracht. F-fort adviseert, deze projectteams het mandaat te geven deze opdrachten 
zelfstandig uit te voeren. In de voorgestelde werkwijze wordt dit mandaat bij de vaststelling van de 
opdracht gegeven, met dien verstande dat de projectleider aan de hand van de mijlpalen en de daaraan 
verbonden conclusies/voorstellen telkens via de periodieke rapportages een go/no go besluit van 
Stuurgroep Jeugd of portefeuillehoudersoverleg Maastricht Heuvelland voor het vervolg van de opdracht  
ophaalt.   
 
De projectleiders rapporteren over de voortgang via de procesmanager zorginkoop en de directeur Sociaal 
Domein van de gemeente Maastricht (ambtelijk opdrachtgever) aan de Stuurgroep Jeugd en 
portefeuillehoudersoverleg Maastricht Heuvelland. Hiermee is de centrale regie op dit proces geborgd. 
 
Status plan van aanpak  
Dit plan heeft een dynamisch karakter. Daarmee wordt bedoeld dat de opdrachten en vooral de mijlpalen 
en daarbij behorende planning al gaandeweg nog kunnen worden aangepast. Zo bestaat de opdracht rond 
begeleiding groep (Wmo) op dit moment alleen nog uit fase 1. Op basis van de uitkomsten van fase 1 zullen 
de vervolgstappen worden gedefinieerd. Dergelijke aanpassingen zullen telkens ook weer via de 
tussentijdse rapportages ter besluitvorming aan de Stuurgroep Jeugd  en het portefeuillehoudersoverleg 
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Maastricht Heuvelland worden voorgelegd. Daarmee is het plan ook een instrument, waarmee Stuurgroep 
Jeugd en portefeuillehoudersoverleg Maastricht Heuvelland gedurende de rit kunnen bijsturen. 
 
Knelpunten- en marktanalyse 
 Voor alle opdrachten gemeenschappelijk geldt dat gestart wordt met een knelpuntenanalyse van het 
desbetreffende thema. Vervolgens wordt een analyse van de markt voor de desbetreffende 
zorgarrangementen gemaakt. De informatie voor de marktanalyse is aangeleverd door team inkoop en 
bestaat uit een beoordeling van de product/marktcombinaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
Kraljic-overzichten zoals die door F-Fort zijn gemaakt. De knelpuntenanalyse gecombineerd met de 
marktanalyse leidt tot een inkoopstrategie voor de periode vanaf 2019 (2020 voor Beschermd Wonen).  
 
Deze inkoopstrategie zal voor de meeste thema’s de eerste mijlpaal zijn. Het begrip inkoopstrategie moet 
in dit verband breed worden uitgelegd: het hoeft niet om (bestuurlijk) aanbesteden te gaan. De 
desbetreffende zorgvorm kan ook op een andere basis als thans georganiseerd en gefinancierd worden, 
bijvoorbeeld via subsidiëring. Het gaat erom dat gemeenten het desbetreffende product op een 
effectievere en efficiëntere wijze aan de burgers die dat nodig hebben kunnen aanbieden. 
 

Thema’s spoor 2  
Hierna worden de verschillende thema’s/opdrachten puntsgewijs aangeduid. Het kan bij de uitwerking van 
de opdrachten blijken, dat de huidige inkoop via bestuurlijk aanbesteden nog steeds de meest optimale 
inkoopmethode voor het desbetreffende arrangement is, of dat een alternatieve inkoopstrategie niet voor 
01-01-2019 gerealiseerd kan worden. Op dat moment wordt het desbetreffende arrangement weer in 
spoor 1 in het traject van bestuurlijk aanbesteden behandeld. 

 

JEUGD  
 
1. Crisis (Projectleider Dirk Jan Haitsma) 

 

 Zuid-Limburgs project (gezamenlijke inkoop). 

 Beter definiëren van het begrip crisis, wat wordt er onder verstaan? (nu een containerbegrip). 

 Beter inrichten en borgen van integrale aanpak tussen aanbieders. 

 Onderzoek naar noodzaak en vormen van crisisplaatsingen om beter het aanbod op de vraag af 
te stemmen. 

 Hoe in te kopen? Arrangementen of anderszins? 

 Raakvlak met verblijf/residentiële zorg. 
 
 

2. Verblijf/Residentiële zorg  ( Projectleider Susan Rosenke) 
 

 Zuid-limburgs project (gezamenlijke inkoop). 

 Definitie verblijf. 

 Onderzoek naar de behoefte aan de verschillende verblijfsvormen (omvang/inhoud). 
Onderzoeken van combinaties:  
- behandeling/verblijf 
- begeleiding/verblijf 
- pleegzorg; logeren e.d. 

 Voorkomen sectorale tarieven! 

 Verkaveling: grotere/kleinere aanbieders? 
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 Inkoopstrategie ontwikkelen: 
- die ondersteunt dat iedere jeugdige thuis behandeld wordt tenzij de thuissituatie onveilig 

is; 
- bijdraagt aan een goed passend aanbod van perspectiefplekken;  
- en een doorstroom (indien mogelijk) naar huis met ambulante jeugdhulp; 
- daarbij is er aandacht voor de beheersbaarheid van de kosten. 

 
 
3. Begeleiding  (Projectleider Vanessa de Rond) 

 

 Project van de deelnemende gemeenten. 

 Definitie: wat valt wel en niet onder begeleiding jeugdzorg? 

 Wat kan er in het voorliggend veld? 

 Ontwikkelen inkoopstrategie 

 Levert een bijdrage aan:  
- Meer inzicht en sturing op kwaliteit en resultaat 
- Meer afschaling naar voorliggend veld 
- Betere afbakening wat begeleiding onder de Jeugdwet is 
- Meer sturing op de markt (minder wildgroei) 
- Betere aansluiting vraag en aanbod (niet ‘rondpompen’ cliënten) 
- Terugdringen uitgaven/groei  
- Terugdringen beheerskosten 
- Resultaatsturing 
- Rust in de markt 

 Uitgaan van arrangementensystematiek. 

 Oplossen vraagstuk vervoer. 

 Oplossen vraagstuk indexering. 

 
 

4. Doelgroepenarrangement Onderwijs Jeugdhulp (projectleider Gerdie Haassen) 
 
NB: Dit arrangement is in de periode 2015-2018 niet ingekocht via bestuurlijk aanbesteden. Deze 

projectopdracht is een doorlopende opdracht gericht op het proces om te komen tot 

(arrangement)afspraken met aanbieders van jeugdhulp die per 1 januari 2019 gaan bijdragen aan het 

realiseren van effectievere vormen van ondersteuning in het onderwijs met als doel om veel 

voorkomende combinaties of vormen van ondersteuning: 

- effectief en eenvoudig te kunnen organiseren; 

- bij te dragen aan de samenhang van de verschillende vormen van ondersteuning (vanuit 

onderwijs, thuis en vrije tijd) en  

- daarbij efficiënter zijn, waarbij de collectiviteit in elk geval moet leiden tot minder 

administratieve lasten bij alle betrokken partijen. 

 

De verwachting is dat het hierbij voor een beperkt aantal doelgroepen, scholen of onderwijsvormen zal 

gaan om afspraken met een beperkt aantal partijen en in een meer collectieve vorm (d.w.z. een 

financieringsvorm passend voor kinderen uit een bepaalde doelgroep).  

 
5. Contractering Gecertificeerde Jeugdhulp (projectleider Marie Jose Smeets) 
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Onderzocht wordt momenteel of de gecertificeerde jeugdhulp, gericht op de uitvoering van gerechtelijke 
uitspraken, via een provinciebrede aanpak niet anders ingekocht of gesubsidieerd zou kunnen worden. 
Momenteel volgen de 3 subregio’s hierbij hun eigen weg, hetgeen de benadering van de betrokken 
aanbieders  w.o. Bureau Jeugdhulp bemoeilijkt. Deze opdracht dient tot een onderling, op de schaal van de 
provincie Limburg afgestemde inkoopstrategie te leiden.   

WMO/BW (nog geen concept opdrachten beschikbaar) 
 

1. Analyse van de doelmatigheid van de huidige contracten: (projectleider Rob van Lieshout) als 

basis voor verdere verbeteringen in de inkoopstrategie.  

2. Beschermd Wonen: (projectleider Herman Reiters): ontwikkel op basis van het regioplan 

Beschermd Thuis 2010 (met en zonder verblijf en i.r.t. maatschappelijke opvang)  een daarop 

aansluitende inkoop- c.q bekostigingsstrategie voor de periode vanaf 2020. 

3. Begeleiding groep (projectleider Danny Meerten) : onderzoek op basis van de lopende pilot de 

mogelijkheden om hier een algemeen toegankelijke voorziening van te maken. Doe dit 

multidisciplinair, betrek hierbij de wens naar ontschotting en de infrastructuur op de schaal van 

MH.  

4. Onderzoek verbeteringsmogelijkheden kortdurend verblijf als instrument om de burger langer 

zelfstandig thuis te kunnen laten wonen (relatie respijtzorg). Opdracht uitwerken in 2019. 

IV. Overige opdrachten 
 
Uit het F-Fort rapport vloeien nog enkele, meer technische aanbevelingen voort die van 

randvoorwaardelijke aard zijn voor het proces van bestuurlijk aanbesteden enerzijds en de onderlinge 

gemeentelijke samenwerking bij de zorginkoop anderzijds. Deze zijn hierna kort vertaald naar een 

opdracht. De voortgang wordt op dezelfde wijze als de overige opdrachten gerapporteerd naar de 

bestuurders.  

 

1. Samenwerkingsovereenkomst: (projectleider: Ids Bierma) Vernieuw de huidige 

samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en zorgaanbieders tot een overeenkomst voor 

onbepaalde tijd. Beperk de samenwerkingsovereenkomst tot het proces van bestuurlijk 

aanbesteden en maak duidelijk welke eisen er aan deelname worden gesteld. 

2. Centrumregeling Jeugd: (projectleider: Ids Bierma) Maak een nieuwe centrumregeling Jeugd voor 

de gemeenten in Zuid Limburg ingaande 1 januari 2019 voor onbepaalde tijd. Maak daarbij 

onderscheid tussen de inkoop van een basispakket en een keuzepakket zoals eerder door de 

stuurgroep besloten is. Bied in de centrumregeling de ruimte om de verdeling tussen basis- en 

keuzepakket om de vier jaar te herzien, evenals de ruimte voor de deelnemende gemeenten om 

elke vier jaar te bepalen of en in hoeverre zij van de gezamenlijke inkoop van het keuzepakket 

gebruik willen maken. Vertaal de geboden keuzemogelijkheden ook in de kostenverdeling tussen 

gemeenten zoals die in de centrumregeling wordt opgenomen. Voorzie in de mogelijkheid van 

verschillende inkoop- en financieringsvormen voor de gezamenlijke verwerving van de 

noodzakelijke jeugdhulp door de centrumgemeente voor de overige deelnemende gemeenten.  

 

3. Centrumregeling Wmo/Beschermd Wonen: (projectleider: Ids Bierma). Ontwerp voor de 

Maastricht Heuvellandgemeenten één centrumregeling voor zowel de gezamenlijke inkoop van de 
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Wmo als Beschermd Wonen. Ga daarbij uit van de gemeente Maastricht als centrumgemeente voor 

de zorginkoop. Bij de uitwerking van de regeling dient het uitgangspunt van onderlinge solidariteit 

tussen gemeenten, in ieder geval bij de inkoop van Beschermd Wonen, bij de financiering van de 

inkoopsamenwerking te worden vormgegeven. Neem in de regeling de mogelijkheid op om ook 

hier te werken met een keuzepakket en een basispakket.3  Onderzoek bij de uitwerking van de 

centrumregeling of het wenselijk is dat de Heuvellandgemeenten hun back-office taken rond de 

inkoop Wmo/Beschermd Wonen bij de centrumgemeente onderbrengen en formuleer hiervoor de 

(financiële) voorwaarden (m.u.v. Valkenburg aan de Geul, waarvoor dit al geldt). 

V. Organisatie en sturing  
 

De stuurgroep Jeugd en het Portefeuillehoudersoverleg Maastricht Heuvelland treden op als bestuurlijk 

opdrachtgever voor de uitvoering van dit plan van aanpak voor respectievelijk de inkoop Jeugdhulp en de 

inkoop Wmo/Beschermd Wonen. Dat geldt zowel voor de uitvoering van spoor 1 als spoor 2. De directeur 

Sociaal Domein van de gemeente Maastricht (Roel Kramer) is ambtelijk opdrachtnemer van beide 

bestuurdersoverleggen. Hij legt verantwoording af over de voortgang van het plan van aanpak aan de 

stuurgroep en het portefeuillehoudersoverleg. Soms rechtstreeks, soms namens hem via de 

procesmanagers inkoop sociaal domein (Annemarie Zweers/Ids Bierma).  

 

De directeur Sociaal Domein is tevens ambtelijk opdrachtgever van de diverse ambtelijke projectteams en 

werkgroepen zoals die binnen beide sporen van dit plan van aanpak functioneren en stuurt deze 

functioneel aan. In de praktijk gebeurt dit via de procesmanager inkoop sociaal domein. Deze voert 

periodiek overleg met de projectleiders, bilateraal of gezamenlijk, bijvoorbeeld via het kernteam inkoop 

van spoor 1. Om ambtelijke drukte zoveel mogelijk te vermijden wordt hierbij ook gebruik gemaakt van 

bestaande overlegvormen zoals de programmagroep jeugd, het regionale projectteam Wmo of de 

directiegroep Maastricht Heuvelland.  

 

De hier bedoelde sturing vindt vooral plaats op de proceskant van de voorbereiding inkoop 2019 en de 

integrale bewaking van het geheel. Op inhoud zijn de projectleiders na de vaststelling van hun opdracht 

(spoor 2) immers zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Zij zijn binnen de opdracht ook bevoegd 

om die maatregelen te treffen die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Soms is daarvoor 

opschalen naar het niveau van de ambtelijk opdrachtgever onvermijdelijk, bijvoorbeeld als de toegekende 

capaciteit niet geleverd wordt. Of omdat door stagnatie van projecten elders de eigen voortgang wordt 

belemmerd. Ook dit gebeurt altijd via de directeur sociaal domein en/of de procesmanager.  

 

Sturing door de bestuurlijke opdrachtgever vindt plaats door besluitvorming over dit plan van aanpak en de 

daarop gebaseerde planning, opdrachten en mijlpalen. De mijlpalen vormen het middel om tussentijds op 

de richting van de voortgang bij te sturen omdat daarover meestal een apart besluit genomen dient te 

worden alvorens de volgende fase van de opdracht kan worden uitgevoerd.  

                                                 
3
 De eerstkomende vier jaar zal hiervan door de Heuvellandgemeenten geen gebruik gemaakt worden,  maar op basis van een 

evaluatie van de inkoopsamenwerking in het derde jaar van de samenwerking mogelijk wel.  
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VI. Vervolgproces 
 
Dit plan van aanpak leidt tot de volgende vervolgacties: 
 

Actie Wie Wanneer 

Concept P.v.a. bespreken in BUI I.Bierma 09-03-2017 

Concept P.v.a. afstemmen met 
deelnemende gemeenten in 
kernteam breed 

--  

Concept P.v.A. bespreken met 
ambtelijk opdrachtgever in 
Managementoverleg Sociaal  

-- 19-03-2018 

Programmagroep jeugd  -- 12-04-2018 

Directiegroep MH -- 09-05-2018 (DG van 14 maart is 
niet haalbaar) 
 

Concept P.v.a  bespreken in 
Stuurgroep Jeugd (voor jeugd) 

-- 26-04-2018/31-05-2018 

Concept P.v.a vaststellen in PHO 
SD MH (voor Wmo) 

-- 28 maart of 30 mei (ivm 
verkiezingen)  

Periodieke rapportages en 
updates plan van aanpak  

-- p.m.  

 
 
 
 
 
 
Versiebeheer: versie 0.2 d.d. 23 maart 2018  
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Bijlage 1: Opdrachten spoor 2 (Jeugd en Wmo/BW) 

Bijlage 2: Overzicht verdeling huidige arrangementen over 
spoor 1 en spoor 2 (in 2018 gericht op inkoop 2019) 

Bijlage 3: Integrale mijlpalenplanning 


