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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 13-3-2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:

Start integrale inkoop Jeugdhulp en Wmo 2019

Ons besluit
Het college heeft de noodzakelijke besluiten genomen om per april 2018 daadwerkelijk te kunnen starten 
met de inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet ten behoeve van het Twents model, dat per 1-1-2019 toegepast gaat 
worden. Samengevat heeft het college:

 ingestemd met de inkoopstrategie waarbij alle onderdelen van het Twents Model zijn 
uitgewerkt, de kwaliteitseisen en toelatingseisen zijn opgenomen, de contractduur is 
vastgelegd, de prijzen zijn afgesproken en tussentijdse toetreding mogelijk wordt gemaakt.

 ingestemd met een overgangsjaar ten behoeve van zorgcontinuïteit waarbij aanbieders nog 
op oude producten kunnen leveren en factureren.

 ingestemd om te starten met inspanningsgerichte afrekening en de ontwikkeloptie naar 
outputgerichte afrekening op te nemen in de bestekken.

 de manager OZJT opdracht gegeven een ontwikkeltraject te starten om outputgerichte 
afrekening mogelijk te maken. Daarbij ook een instrument voor resultaatmeting te 
ontwikkelen die de inzet van een aanbieder koppelt aan de te behalen resultaten.

 groen licht gegeven om te starten met de inkoop waarbij het regio Twente als aanbestedende 
dienst is aangewezen.

Toelichting
De 14 Twentse gemeenten werken samen voor de inkoop in het sociaal domein. Op 23 februari is in de 
Bestuurscommissie een vervolgstap gezet om het Twents model te gaan inkopen voor 12 gemeenten. Ook 
lokaal heeft hiervoor in 12 gemeenten besluitvorming plaatsgevonden conform dit voorstel.

Twee gemeenten, Hof van Twente en Almelo, hebben een besluit genomen dat hier op onderdelen van 
afwijkt. Hof van Twente en Almelo doen wel mee met de gezamenlijke inkoop van een aantal onderdelen van 
de jeugdhulp; de verschillende vormen van Wonen & Verblijf, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, 



Jeugdzorg Plus en beschikbaarheidsvoorzieningen.

Daarnaast verzorgen zij zelf de inkoop van de Wmo-zorg en jeugdhulp die onder de 
‘Ondersteuningsbehoeften’ vallen. Daarbij zorgen deze gemeenten ook zelf voor aansluiting op de modules 
van het Twents model.

De 14 Twentse gemeenten blijven in het Samen14-verband samenwerken en elkaar vinden waar dat 
mogelijk is en past. De inzet van allen blijft het realiseren van synergie en samenhang, ontwikkelen met 
elkaar en leren van elkaar.

In het collegeadvies en de achterliggende stukken bij het collegebesluit van 13 maart is marktgevoelige 
informatie opgenomen. Deze stukken zijn daarom niet openbaar.

Vervolg aanbesteding

De uitwerking van de inkoop van het Twents model gaat in volle vaart door. De komende weken wordt het 
inkoopproces voorbereid dat in maart/april zal starten. Ook worden de contacten met aanbieders over de 
(uit)werking van het Twents model voortgezet. De gemeenten streven naar gunning en contractering in 
september 2018.

Lokaal

De gemeente Dinkelland bereidt zich voor op de implementatie van deze inkoop. Het tijdig en zorgvuldig 
informeren van de inwoners over de impact van deze veranderingen op de zorg die ze van een aanbieder 
ontvangen is een belangrijk onderdeel. Ook is onder andere aandacht voor de training van de medewerkers 
van Team Ondersteuning en Zorg voor de toepassing van het Twents Model en kennisoverdracht op andere 
professionals die werkzaam zijn in de gemeente. Er wordt tevens gewerkt aan noodzakelijke aanpassingen 
in de systemen om de toekenning en afrekening van zorg zorgvuldig plaats te laten vinden en een verdieping 
gedaan op het monitoren van het verloop van de zorg en meten of resultaten worden bereikt. Het OZJT 
faciliteert op een aantal onderdelen hierin. Denk hierbij aan scholing van de toegangsmedewerkers, 
opstellen van handreikingen voor de toegang, ontwikkeling van een meetinstrument voor resultaatmeting, 
maar ook aan werkafspraken maken met aanbieders over toepassing van het Twents Model. Adviseurs van 
de gemeente Dinkelland zijn op onderdelen nauw betrokken.

Totstandkoming Twents model

Al enkele jaren hebben de gemeenten de grote wens om de manier van inkopen beter te laten aansluiten bij 
de lokale transformatie. Een manier die aansluit bij de behoeften van hun inwoners en resultaten centraal 
stelt. Om die ontwikkeling te faciliteren is in 2017 gestart met de ontwikkeling van ‘Eén Twents Model voor 
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp’. Een vernieuwend model waarin het individuele resultaat van 
de inwoner of het van het gezinssysteem centraal staat. Het is voor zowel gemeenten als zorgaanbieders 
een heel andere manier van denken en doen. In samenwerking met de inwoner gaan gemeenten nog 
steviger regie voeren op proces en resultaat. Aanbieders krijgen ruimte om in afstemming met de cliënt te 
bepalen welke inzet het best passend is. De bekostiging is niet meer gekoppeld aan producten, maar aan de 
ondersteuningsbehoefte van inwoners.

Om deze ontwikkeling gedegen voor te bereiden is het Twents model op aspecten als juridische 
houdbaarheid, kwaliteit en implementatie, getest in de praktijk van de 14 Twentse gemeenten. In een 
marktconsultatie (september 2017) en marktbijeenkomst (januari 2018) zijn de uitgangspunten en model 
bovendien besproken met aanbieders in aanloop naar het traject van aanbesteding. Het Twents model moet 
vanaf 1 januari 2019 gaan werken. Het model is zowel gericht op de inkoop van ondersteuning vanuit de 
Wmo 2015 als op de jeugdhulp vanuit de Jeugdwet.

In de bijlage is een uitgebreidere uitleg opgenomen over het Twents model voor de inkoop van 
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Welke uitgangspunten liggen er aan ten grondslag, hoe is het 
tot stand gekomen en hoe ziet het er in de praktijk uit. Dit document is voor intern gebruik.



Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen dan aan ons college kenbaar maken.l

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester


