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Inhoud

• Regio	Twente	en	het	Twents	model
• Hoe	omgaan	met	de	grote	aanbieders
• Samenwerking	na	sluiten	van	het	contract
• Belangrijkste	leerpunten



De regio Twente is een grote en diverse regio 

• De	Jeugdzorgregio	Twente	bestaat	uit	14	gemeenten,	de	grootste	
gemeenten	zijn	Enschede,	Hengelo	en	Almelo

• In	totaal	wonen	er	630	duizend	mensen	waarvan	ongeveer	150	duizend	
onder	de	18	

• In	Twente	wordt	Wmo2015	en	Jeugdwet	tegelijk	ingekocht.	Een	deel	
van	de	inkoop	wordt	met	14	gemeenten	gedaan	en	een	ander	deel	met	
12	gemeenten.

• In	totaal	gaat	het	om	€	220	miljoen	per	jaar	

• De	definitieve	gunning	van	de	bestekken	vindt	plaats	op	1	oktober

Enschede

Hengelo

Almelo



In Twente werken we op basis van het “Twents model”  



In Twente werken we op basis van het “Twents model” 

• Inspanningsgericht,	doorontwikkelen naar	outputgericht
• Ondersteuningsbehoeften	
• Modules:

Wonen	&	Verblijf	(icm ondersteuningsbehoefte)
Beschikbaarheidsvoorzieningen
Maatregelhulp

Bekostiging
• Inwoner	centraal
• Gemeente	is	regisseur
• Gemeenten	willen	zelf	invulling	geven	aan	de	transformatie	en	

kostenbeheersing	middels	de	toegang	
• Alle	gemeenten	bepalen	zelf	hoe	zij	de	lokale	toegang	

inrichten	

Toegang

• Er	is	sprake	van	een	relatief	open	model	waarin	aanbieders	die	
voldoen	aan	kwaliteitseisen	zich	in	kunnen	schrijven.	

• Alle	gecontracteerde	aanbieders	worden	door	barrièremodel	
gehaald.	

• Op	alle	niveaus	vindt	leveranciersmanagement	plaats	–
gemeenten	overleggen	zelf	met	aanbieders

• Het	is	de	intentie	om	met	een	selectie	van	grote	aanbieders	op	
structurele	basis	te	werken	aan	transformatie	doelstellingen	
en	kostenbeheersing

Leveranciersmanagement
• Het	gaat	om	een	vierjarig	contract	dat	verlengd	kan	worden	

met	twee	jaar
• In	de	contracten	zijn	Wmo2015		en	Jeugdhulp	beleidsmatig	

gecombineerd

Contract



De totstandkoming van de aanbesteding heeft veel voeten 
in de aarde gehad 

20192016 2017 2018

Start	nadenken	over	
bekostiging	

aanbesteding	2018
Twee	gemeenten	kiezen	
er	voor	om	een	ander	

model	te	kiezen

Veel	weerstand	vanuit	
aanbieders	jegens	
Twents	model	en	de	

tarieven

Discussies	over	Resultaatbekostiging versus	P*Q

Start	inschrijving

Nadenken	over	hoe	verder	én	
met	welk	mandaat



Een belangrijke stap is dat de intentie heeft uitgesproken 
een aanvullend traject te gaan lopen met de grote 
aanbieders

• In	Twente	nutten	de	zes	grootste	aanbieders	50	%	van	het	
budget	uit.	Met	twaalf	aanbieders	komen	we	rond	de	70	%.	
Deze	aanbieders	zijn	actief	in	alle	twaalf	de	gemeenten	

• Om	de	transformatiedoelstellingen	te	bereiken	zijn	deze	
aanbieders	cruciaal

• Omdat	deze	aanbieders	actief	zijn	in	alle	gemeenten	en	
omdat	alle	gemeenten	de	transformatiedoelstellingen	willen	
bereiken	is	het	logisch	dat	er	in	gezamenlijkheid	wordt	
gesproken	met	de	aanbieders	(en	niet	iedere	gemeente	voor	
zich)

• Om	deze	gesprekken	in	formele	zin	mogelijk	te	laten	zijn	is	er	
in	het	bestek	een	artikel	opgenomen	waarin	dit	wordt	
aangekondigd.	Daarmee	zijn	de	gesprekken	ook	juridisch	
gewaarborgd

• De	intentie	hiertoe	is	uitgesproken,	maar	het	proces	is	
formeel	nog	niet	rond.	

• Ambtelijk	en	juridisch	is	het	een	complex	proces 0 5 10 15 20 25

Aanbieder	M

Aanbieder	L

Aanbieder	K

Aanbieder	J

Aanbieder	I

Aanbieder	H

Aanbieder	G

Aanbieder	F

Aanbieder	E

Aanbieder	D

Aanbieder	C

Aanbieder	B

Aanbieder	A

Aanbieders	naar	omzet	(€	mln /	Q3	2017)

50%	van	het
totale	
budget



Nu definitieve gunning in zicht is wordt nagedacht wat de 
rol van de gezamenlijkheid moet zijn

• Het	verzamelen,	aggregeren	en	verspreiden	van	informatie	van- en	onder	aanbieders	en	gemeenten	is	daarbij	van	belang,	mede	ook	om	
kostenbeheersing	te	bereiken

• Indien	de	besluitvorming	daarover	rond	komt	is	het	begeleiden	en	managen	van	projecten	in	het	kader	van	de	regionale	
transformatiedoelstellingen	noodzakelijk,	zeker	richting	de	te	selecteren	grotere	aanbieders.	Het	is	belangrijk	dat	daarbij	een	goede	balans	
komt	tussen	wat	gemeenten	zelf	doen	en	wat	OZJT/Samen	14	in	gezamenlijkheid	namens	hen	doet.	Het	leveranciersmanagement	met	de	
groep	grootste	aanbieders	is	in	ook	nodig

• Platform	bieden	voor	kennisuitwisseling	tussen	gemeenten	over	lokale	projecten	en	ontwikkeling	van	de	toegang

• Verdere	doorontwikkeling	van	het	Twents	model	(mogelijk	richting	outputgericht )	moet	plaatsvinden,	om	op	termijn	de	risico’s	van	de	
gemeenten	te	reduceren

• Het	voorbereiden	van	de	nieuwe	contractperiode:	mogelijk	vanaf	2023,	dus	vanaf	2020	moet	nagedacht	worden	over	eventuele	andere	
inkoopmodellen



De huidige structuur van samenwerken is tweeledig

• Het	OZJT	is	onderdeel	van	de	Gemeenschappelijke	Regeling	
(GR)

• De	opdracht	van	het	OZJT	is	formeel	vastgelegd	– inkoop	en	
contractmanagement		van	sociaal	domein

• Het	OZJT	kent	een	Bestuurscommissie	(wethouders)	die	
toeziet	op	de	werkzaamheden	

• Het	personeel	van	de	GR	bestaat	uit	een	manager	met	een	
kleine	staf

• Samen14	is	een	informele	vorm	van	samenwerking

• Wanneer	de	gemeenten	samen	iets	willen	doen	wordt	het	
overleg	van	Samen14	gebruikt	om	dit	te	bespreken

• Voor	Samen14	wordt	de	staf	van	het	OZJT	ingezet	

OZJT	 Samen14

Voor	alle	activiteiten	moet	er	een	beroep	worden	gedaan	op	medewerkers	van	de	
betrokken	gemeenten



Mogelijke oplossingsrichtingen die de effectiviteit van de 
gezamenlijkheid ten goede komen  

• Op	dit	moment	is	de	voornaamste	denkrichting	om	het	mandaat	van	de	gezamenlijkheid	te	verhelderen.	Een	belangrijke	stap	naast de
verheldering	van	het	mandaat	is	het	opstellen	van	een	jaarplan,	zodat	voor	iedereen	ook	duidelijk	is	wat	er	gaat	gebeuren

• Er	zijn	veel	verschillende	overlegvormen	die	betrokken	zijn	(AO,	coördinatoren,	MO,	BC	en	BO)	die	allen	getoetst	moeten	worden	voor	een	
besluit	genomen	wordt.	Dat	werkt	naar	behoren	in	de	voorbereiding	op	een	aanbesteding.	Maar	in	de	komende	fase	is	het	nodig	dat	
besluitvorming	sneller	kan	plaatsvinden.	Daarvoor	moeten	er	minder	overlegvormen	komen	

• Het	werkt	waarschijnlijk	beter	als	OZJT/Samen	14	over	eigen	mensen	kan	beschikken



Het gezamenlijk te werken aan de transformatie is eigenlijk 
pas mogelijk ná de aanbesteding
Als	het	goed	is	zijn	per	1	januari	circa	15	aanbieders	
geselecteerd	om	samen	met	de	14	gemeenten	de	
transformatie	te	gaan	realiseren	

Er	gaat	gewerkt	worden	aan	een	veelheid	van	
transformatie	projecten:

• Meer	ambulante	alternatieven

• Verkorten	van	de	behandelduur

• Samenwerking	tussen	aanbieders

• Voorkomen	van	crises	en	verkorten	van	de	
doorlooptijd

• Verbeteren	van	de	uitstroom	/	sturen	op	ontslag

• Ontdubbelen	van	aanbod

• Resultaatmeting	en	ontwikkeling	van	
resultaatcriteria

• …… etc



Belangrijkste zaken die wij in Twente hebben geleerd

• De	doorlooptijd	van	“denken	over	je	inkoop”	tot	“realisatie”	is	anderhalf	tot	twee	jaar	

• Pas	op	voor	de	valkuil	dat	je	alleen	met	de	gemeentelijke	achterban	bezig	bent	- betrek	de	aanbieders	op	het	juiste	moment	en	
niveau

• Met	het	afsluiten	van	het	contract	begint	het	werk	pas	echt

• Samenwerking	tussen	gemeenten	is	ook	na	afsluiten	van	het	contract	cruciaal	op	een	veelheid	van	terreinen	

• De	samenwerking	tussen	gemeenten	voor	en	na	het	contract	is	anders:	van	beleidsmatig/strategisch	naar	operationeel/tactisch.	
Dit	definieert	ook	de	aard	van	de	samenwerking	en	zaken	als	noodzakelijk	tempo	van	besluitvormingsprocessen


