Nieuwsbrief Utrecht West
beleid inkoop wijkteams backoffices innovatie

Nieuwe website Transformatie Jeugd Utrecht
West
Vanuit de transformatie Jeugd Utrecht West is er een nieuwe website gelanceerd.
Op deze website is informatie te vinden over de achtergrond van het programma, de
projecten, het team en nieuws. Neem vooral een kijkje op
www.transformatieutrechtwest.nl

Programmateam Sociaal Domein Utrecht
West
Bestaand uit: Wubbo Tempel (voorzitter), Marije Willems (Montfoort), Manon
Overmars (Woerden/Oudewater) , Monique Ammerlaan (secretaris), Bouke Bresser
(De Ronde Venen), Dennis Boekhout (Stichtse Vecht)

Een stukje verleden
Vanuit de transitie in het Sociaal Domein op1 januari 2015, is met zeven gemeenten
besloten tot een strategisch samenwerkingsverband voor de inkoop van Jeugdzorg
en WMO. Zoals veel gemeenten, gingen wij samenwerken om massa en
veranderkracht te organiseren. In 2014 is daartoe gestart met de inkoop van
zorgproducten door de Inkooporganisatie Inkoop & Monitoring Utrecht West. Sinds 1
januari 2017 maken de gemeenten Weesp en Wijdemeren geen onderdeel meer uit
van de Regio Utrecht-West en betreft het een samenwerkingsverband tussen de
gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort, Stichtse Vecht en De Ronde Venen.

Gezamenlijke visie
Centraal uitgangspunt is in gezamenlijkheid tot verbetering van zorg te komen.
In 2018 is de samenwerking herbevestigd met een hernieuwde gezamenlijke visie
met inachtneming van lokale wensen. Vanuit deze visie worden de bouwstenen voor
de nieuwe inkoop geformuleerd met als uitgangspunt nieuwe contracten met
zorgaanbieders vanaf 1 januari 2020.
In UW-verband wordt op de volgende punten samengewerkt:
1. Sturingsinformatie
2. Inkoop Jeugd en WMO
3. Contracteren zorgaanbieders
4. Samenwerken daar waar wenselijk op Inhoudelijke dossiers zoals
transformatieagenda, doelgroepen -en leerlingen vervoer, begeleid wonen,
specialistische jeugdzorg en verbinding onderwijs en jeugdzorg

Met name de inkoop Jeugd en WMO vraagt momenteel veel aandacht omdat we
enerzijds per gemeente onze werkwijze willen optimaliseren en anderzijds een
gemeenschappelijke basis richting zorgaanbieders willen houden.

Richting en besluitvorming
Het Pt SD UW legt besluiten voor aan het Portefeuillehoudersoverleg SD Utrecht
West (PHO SD UW) waarna deze worden ingebracht bij de colleges van lokale
gemeenten.
Het Pt is een opdrachtgevend overleg met beslissingsmandaat van 1
vertegenwoordiger per gemeente. Adviseurs en inkoopbureau verhouden zich in een
opdrachtnemersrol en adviseursrol ten opzichte van het Pt.
Het Pt besluit over de uitvoering van de dienstverlening door I&M en let vooral op:


Innovatie en Transformatie


Informatie en monitoring






Deregulering
Bedrijfsvoering

Advisering in regionale overlegstructuren

Samenwerking en inkoop op gebied van Jeugdzorg en WMO-begeleiding
voor 2020 en verder.

Daar waar een koers moet worden bepaald worden adviezen ter besluitvorming
voorgelegd aan het PHO SD UW. Het PHO SD UW bestaat uit wethouders van de
samenwerkende gemeenten die het Sociaal Domein in de portefeuille hebben. Het
PHO richt zich op:



Voortgang van de innovatie, lastenverlichting en Transformatie

Gezamenlijke koersbepaling in de verschillende regionale overlegstructuren
door bestuurlijke vertegenwoordiging, zoals: Bestuurlijk Platform Jeugd
(Essentiële functies jeugdzorg, crisisbeheersing en aansturing SAVE),
Beschermd Wonen (decentralisatie beschermd wonen vanuit stad Utrecht),
regietafel Zorgverzekeraar (samenwerking binnen WMO en verkenning
innovatie/transformatie), en de GGD



Bijpraten en wederzijdse inspiratie door presenteren van voorbeelden uit het
land en liefst onze eigen regio



Opdrachtformulering inkoop Jeugdzorg en WMO-begeleiding voor 2020 en
verder.

Zorgpaden 2015- 2019 Q2: verrijking data
Gezien het feit dat er in 2019 inmiddels alweer een halfjaar verstreken is, betekent
dit ook dat de Zorgpaden weer verrijkt kunnen worden met nieuwe gegevens. Voor
zowel Stichtse Vecht als Montfoort is inmiddels ook de zorgdata van het eerste
halfjaar 2019 zichtbaar. Voor De Ronde Venen zal komende week de data
toegevoegd worden en dus ook zichtbaar zijn. Hiermee kunnen voor deze 3
gemeenten dus voortaan ook analyses aangevuld worden met het eerste halfjaar
2019.
Voor Woerden en Oudewater heeft er nog geen data-aanlevering plaatsgevonden,
waardoor er ook nog geen nieuwe informatie over het eerste halfjaar 2019 aan de
Zorgpaden kan worden toegevoegd. Zoals wellicht bekend zijn Woerden en
Oudewater overgestapt naar een nieuw systeem genaamd Cumulus. Door deze
overgang en het nog ontbreken van de functionaliteit om lijstwerk te genereren, is
het voor beide gemeenten niet mogelijk om momenteel zorgdata voor de Zorgpaden
aan te leveren. Voor de toekomst houdt dit in dat er ook geen informatie over het

eerste halfjaar 2019 voor Woerden en Oudewater aan de Zorgpaden wordt
toegevoegd. Beide gemeenten hebben wel goede hoop dat wanneer de volledige
zorgdata 2019 moet worden toegevoegd, dit wel mogelijk is en dus het eerste
halfjaar 2019 hiermee wordt opgevangen.
Mochten er nog vragen zijn over de Zorgpaden, dan kunnen jullie contact opnemen
met j.buskens@transitiepartners.nl.

Verlenging 2020
Op het moment van schrijven zijn alle onderdelen die voor de verlenging van de ZIN
overeenkomsten aan bod komen, in een voorstel gebundeld en ter
goedkeuring/aanvulling voorgelegd aan de beleidsambtenaren. Dit betreffen
voornamelijk onderdelen die licht gewijzigd worden o.b.v. voortschrijdend inzicht
en/of t.b.v verduidelijking van het zorgaanbod. Mochten er specifieke issues of
onderdelen zijn die je in de verlenging voor 2020 verwerkt wil zien, bespreek dit dan
met je directe collega van beleid. Er is inmiddels een kort informatief bericht gestuurd
naar alle aanbieders dat de overeenkomsten in 2020 worden verlengd.

Beschikbaarheidswijzer gelanceerd!
De Beschikbaarheidswijzer is officieel gelanceerd. Zowel de app (Apple Store &
Google Play) als de website www.beschikbaarheidswijzer.nl, zijn nu klaar voor
gebruik door verwijzers binnen de regio Utrecht West. Met de
Beschikbaarheidswijzer is de verwachte beschikbaarheid van het gecontracteerde
Jeugdzorgaanbod te raadplegen. Zodoende kunnen verwijzers afwegingen maken
welke organisatie(s) te benaderen. De drie aangesloten regio’s Lekstroom, Zuid Oost
Utrecht en Utrecht West hopen hiermee een positieve bijdrage te kunnen leveren
aan het vinden van de juiste hulpverlener voor cliënten en hun ouders, zodat zorg zo
snel als nodig kan worden gestart.Verwijzers binnen regio Utrecht West hebben hier
direct of via leidinggevende, rond 6 augustus bericht over ontvangen, waarbij een
uitleg voor verwijzers is opgenomen alsmede een gebruiksaanwijzing voor de
website. Tevens staan deze vermeld n een nieuwsbericht op het Gemeenteportaal.
Vragen of opmerkingen graag via: secretariaat@inkooputrechtwest.nl.

Gunningen tweede instroommoment 2019
Zorgaanbieders die zich voor het tweede instroommoment hebben ingeschreven,
hebben bericht ontvangen dat het contract met de regio Utrecht West in gaat per 1
augustus 2019. Hier vindt u de lijst met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders
en hier vindt u de lijst met alle gecontracteerde zorgaanbieders.

Nieuwsbrief gemist?
Geen probleem! Je vindt alle nieuwsbrieven hier. Omdat de website 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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