Nieuwsbrief Utrecht West
beleid inkoop wijkteams backoffices innovatie

Heb je een aankondiging, nieuwtje, verslag van een bijeenkomst of iets anders voor de volgende
nieuwsbrief? Stuur je bijdrage uiterlijk 12 juli naar nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com

Gemeenteportaal up-to-date
Werk aan de winkel voor de Gemeenteportaal. De komende tijd zal in het kader staan van
het actualiseren van de Gemeenteportaal (van Inkoop Utrecht West). Hiervoor wordt een
ronde langs de velden gepland om mogelijke verbeterslagen voor de gemeenteportaal bij
de gebruikers te inventariseren. Bij tips, interesse voor een gesprek of vragen kan contact
worden opgenomen met Maarten Nap op m.nap@inkooputrechtwest.nl

Montfoort Dementievriendelijk
Het aantal mensen met dementie neemt ook in de gemeente Montfoort toe. Dit betekent ook dat er
meer mantelzorgers komen en dat meer inwoners en organisaties in onze gemeente in de dagelijkse
praktijk te maken krijgen met dementie. De grootste wens van mensen met dementie – én hun
mantelzorgers - is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Deel blijven nemen aan het
gewone leven is voor hen erg belangrijk. Daarbij hebben zij wel de hulp van hun omgeving. Wanneer
mensen meer weten over dementie kunnen zij het eerder (h)erkennen en weten ze beter hoe goed
om te gaan met de groeiende groep mensen die met deze ziekte te maken heeft.

Landelijke campagne
Samen dementievriendelijk is een landelijke campagne die jullie wellicht al kennen van de
commercials op TV. De campagne richt op het verhogen van kennis van dementie en het goed
omgaan met mensen met dementie in onze maatschappij. Er wordt aandacht gevraagd voor het
onderwerp dementie en het bespreekbaar maken.

Bijeenkomst Montfoort Dementievriendelijke gemeente!
Donderdag 14 juni is er in het Huis van Montfoort een ‘aftrapbijeenkomst’ geweest met als
onderwerp Montfoort Dementievriendelijke gemeente! Gemeente Montfoort/SWOM is al jaren heel
actief voor inwoners die te maken hebben met dementie, maar wil zich de komende jaren nog meer
gaan inzetten om Montfoort dementievriendelijker te maken. Tijdens de bijeenkomst waren er 32
afgevaardigden vanuit verschillende Montfoortse (vrijwilligers)organisaties, bedrijven,
geloofsgemeenschappen aanwezig maar ook een aantal mantelzorgers en mensen met dementie.
Het was indrukwekkend om de verhalen en voorbeelden te horen van een aantal mensen met
dementie en hun mantelzorgers waar zij in de praktijk tegen aan lopen. Er is in kleine groepjes met
elkaar gepraat en er zijn ideeën op papier gezet waar een kleine kerngroep de komende maanden/
jaren mee aan de slag zal gaan.

Voortgangsgesprekken afgerond
De huidige serie voortgangsgesprekken is, met het laatste gesprek met Maria Dommer van
afgelopen week, afgerond. In september en oktober zal weer een nieuwe ronde gesprekken
volgen. Net zoals het voor de huidige sessie is gepland, zal ook dan weer vooraf aan alle
belanghebbenden (beleidsambtenaren en deelnemers FAC) worden gevraagd welke aanbieders
er uitgenodigd moeten worden. Een aantal grote aanbieders wordt standaard opgenomen in de
planning. De notulen of actiepunten zijn via het gemeenteportal > nieuwsberichten voor iedere
geïnteresseerde bereikbaar.

Jeugdvervoer
De gemeenten De Ronde Venen, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden hebben voor hun
inwoners taxivervoer ingekocht voor het bezoeken van instellingen en afspraken op basis van de
Jeugdwet. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen jongeren hiervan gebruik maken als het vervoer
tenminste niet op een andere wijze is ingekocht en wordt betaald. Het gebruik van de taxi kan
worden aangevraagd bij onze collega’s van het leerlingenvervoer. Als jongeren twee werkdagen
van te voren worden aangemeld, dan worden ze vervoerd door één van onze twee taxibedrijven.

De kosten komen voor rekening van het budget Jeugdwet.

Verlenging zorginkoop 2019
De zorginkoop jeugd en wmo met 1 jaar verlengd. Dit betekent dat we in 2019 dezelfde
zorgaanbieders en producten houden. Doelstelling zal zijn om ten tijde van de inkoopverlenging
vanaf 01-01-2019 een beter werkbare en aangescherpte versie te kunnen overleggen.

Betere productbeschrijvingen
De productbeschrijvingen worden verbeterd, om beter een keuze te kunnen maken welke zorg
passend is of in welk product de zorg van een aanbieder het beste past. Over twee weken zal in
een bijeenkomst waarin beleid en uitvoering zijn vertegenwoordigd, een uitgebreide check en
aanpassing op de productbeschrijvingen plaatsvinden voor wat betreft de Wmo. Voor Jeugd
volgt dit op een later tijdstip. De huidige beschrijving van het inkoopdocument zal als basis
dienen voor het verwerken van de input die door gemeenten al is verzameld en gebundeld.

Kleine wijzigingen
Het is mogelijk om de indeling in producten een beetje te veranderen, als dat de inkoop niet
wezenlijk veranderd. Grote wijzigingen kunnen niet in een verlenging worden doorgevoerd.
Gemeenten hebben laten weten wat ze graag willen veranderen. Per wens is gekeken in

hoeverre producten in hun huidige opbouw inhoudelijk kunnen worden aangepast binnen de
kaders van de overeenkomst. Zoals bijvoorbeeld het splitsen van één product persoonlijke
begeleiding naar categorie midden en zwaar.

Tarieven
De tarieven voor de Wmo zullen volgens een model worden herberekend door invoering van een
Algemene Maatregel van Bestuur. Voor Jeugd zullen de tarieven enkel worden
geïndexeerd. Hierover zal in een later stadium meer informatie volgen.

Nieuwsbrief gemist?
Geen probleem! Je vindt alle nieuwsbrieven hier. Omdat de website van Inkoop & Monitoring Utrecht
West openbaar is, zijn sommige artikelen aangepast of verwijderd. Voor de volledige teksten van een
eerdere nieuwsbrief kun je een verzoek mailen aan nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com
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