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Betreft:

Reactie van de Adviesraad Sociaal Domein Boxtel op de notitie Inkoopscenario’s
specialistische hulp Jeugd en Wmo voor 2020 en verder (versie 8 augustus 2018)

Geacht College,
Op vrijdag 31 augustus 2018 heeft de Adviesraad Sociaal Domein zich gebogen over uw verzoek tot
het uitbrengen van een advies over de notitie Inkoopscenario’s. De notitie brengt helder in beeld
waar we nu staan, het toekomstperspectief, de diverse scenario’s en het advies (hoofdstuk 5 in de
notitie).
Samen met ons positieve advies voor scenario twee, wat wij onderschrijven, vinden wij onderstaande
punten van belang. Daarbij willen we de volgende inhoudelijke reactie geven op de notitie.
•

•

•

•

In de notitie wordt duidelijk beschreven, wat de beoogde richting en transformatie is die
men voor ogen heeft. Dit heeft o.a. geresulteerd in een lokaal transformatieproject dat in
januari 2018 van start is gegaan. Dit project is van belang om tot het beoogde doel te komen.
Lokaal inkopen wordt gezien als een van de voorwaarden, c.q. mogelijkheden om tot een
meer lokale en integrale benadering te komen. Wij kunnen deze redenering volgen. Door
nabijheid, zou er meer invloed kunnen/moeten zijn op de beoogde transformatie van
aanbieders. Echter een andere ‘inkooporganisatie’ is niet voldoende. Het gaat ook om
samenwerking en ‘resultaatgericht’ werken van de aanbieders.
Tevens wordt aangenomen dat lokaal inkopen op termijn een kostenreductie en/of betere
kwaliteit van zorg met zich meebrengt. Echter dit zien wij onvoldoende terug in deze notitie.
Wij zouden dit graag opgenomen zien in de nadere uitwerking, zodat de huidige extra
personele kosten niet structureel worden.
Wij onderschrijven het belang van ontschotting in de inkoop. Tegelijkertijd vinden we het van
belang, dat er voldoende (financiële) aandacht blijft voor de diverse groepen inwoners. Dus
ook voor de toenemende groep ouderen. Vanwege de welbekende vergrijzing, zijn beleid en
gerichte interventies noodzakelijk.
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Deze notitie beperkt zich tot de inkoop van de maatwerkvoorzieningen. De algemene en
collectieve voorzieningen zijn niet in beeld gebracht. Wel wordt er gesproken over de nulde
lijn als een separaat project. Wij onderschrijven het belang hiervan en in bijzonder projecten
waarbij de samenwerking tussen formele zorg en informele zorg wordt vormgegeven.
Naast de nulde lijn, vinden wij het ook belangrijk een ‘goede’ sociale infrastructuur te
realiseren door diverse partijen: zorg- en welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven. Deze zien
wij graag in de toekomstige inkoopuitwerking meegenomen. Deze moeten
randvoorwaardelijk aanwezig zijn om kosten / gebruik van maatwerkvoorzieningen te
kunnen reduceren. Hier liggen ons inziens kansen die tot op heden onvoldoende zijn
opgepakt en ook nu in het inkoopbeleid zeer summier aan bod komen.
Hierbij gaat het naast alternatieven ook om preventie, zowel voor jeugdigen, maar zeker ook
voor de grote groep senioren die steeds langer thuis moet blijven wonen. Hier is mogelijk
ook een vernieuwend aanbod gewenst (projecten samenwerking formele en informele zorg)
en vernieuwende vormen van mantelzorgondersteuning. De vraag is of deze nu reeds in de
inkoop voldoende aandacht hebben.

Graag vernemen wij van u of en hoe u bovenstaande adviezen meeneemt in de verdere uitwerking.
Mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag.

Namens de adviesraad Sociaal Domein Boxtel.

Drs. H.F.J. Kerkhof, voorzitter
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