De acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Winterswijk, Oost Gelre, Doetinchem,
Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland werken, daar waar mogelijk, samen binnen het
Sociaal Domein. In deze nieuwsbrief vindt u de laatste informatie over deze samenwerking.
Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief kan via
helpdesk3dachterhoek@gemeenteberkelland.nl. Informatie is te vinden op
www.sociaaldomeinacherhoek.nl.
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Vijftien projecten van start om transformatie vorm te geven
Nu de transitie, op wat losse eindjes na, afgerond is zetten de acht Achterhoekse gemeenten in
op het vormgeven van de transformatie. Het ombuigen van de juridische maat naar de
menselijke maat in het sociaal domein staat daarin voorop. Dit is niet een kwestie van het spel
anders spelen, maar vraagt van gemeenten om een nieuw spel te gaan spelen. Dit vanuit het
besef dat gemeenten het verschil kunnen maken. De aanbieders van zorg en ondersteuning
spelen een belangrijke rol in het vormgeven van die overgang.
De acht Achterhoekse gemeenten hebben vijftien projecten benoemd. Een groot deel daarvan is
ingericht en aan de slag. Een enkel project krijgt nog nadere uitwerking. Binnen de projecten
werken ambtenaren van de acht gemeenten samen. Per onderwerp betrekken zij de aanbieders.
De projecten zijn:
 Uitfasering DBC-systematiek
 Inkoop regulier
 Inkoop GI’s & bovenregionale Jeugdzorg
 Verbinden bovenprovinciale en regionale Jeugdzorg
 Beschermingstafel
 Veilig Thuis
 Visie sociaal domein & transformatie
 Evaluatie inkoop 2017/2018
 Regiovisie beschermd wonen en MO
 Verwarde personen
 Cliëntervaringsonderzoeken
 Inrichting integrale crisiszorgstructuur
 Visie op inkoop 2019 en sturing en bekostiging van het zorgaanbod
 Integraal preventieprogramma (VGZ en sociaal domein)
 Inkoop, visievorming en uitwerking bestek hulpmiddelen

Project uitgelicht: Uitfasering DBC-sytematiek
Iedere nieuwsbrief lichten we een van de vijftien projecten waarbinnen gewerkt wordt aan de
transformatie, toe. Deze keer meer informatie over de uitfasering van de DBC-systematiek.

Bert Zuidersma van de gemeente Berkelland is projectleider van het project ‘Uitfasering DBCsytematiek’. De regeling persoonsgegevens die vanaf de zomer van 2016 van kracht is, zorgt er
voor dat er vanaf 2018 geen basis meer is om diagnose-informatie op de factuur te vermelden.
Per 1 januari 2018 is het daarom niet langer toegestaan om de financieringssystematiek
Diagnose-behandelcombinatie (DBC) in de Jeugd-GGZ te gebruiken. Dit is in een convenant
tussen VNG en GGZ Nederland in 2014 afgesproken. Er is nog een half jaar tot de omzetting. “We
werken met een strakke planning”, meldt Zuidersma.
“In de eerste week van juli gaat het conceptadvies naar de inkopers van de Achterhoekse
gemeenten en de betreffende aanbieders. In de derde week van juli wordt het definitief en in
augustus volgt verwerking in het nieuwe aanbestedingsdocument en Negometrix.”
In plaats van de bekostiging van behandeltrajecten is in de regio Achterhoek gekozen om de
landelijke richtlijn voor een inspanningsgerichte Bekostigingssystematiek te volgen. “Ieder
geleverd uur wordt betaald met een vaste prijs volgens bepaalde spelregels”, legt Bert
Zuidersma uit. “Het voordeel voor aanbieders is dat er veel minder producten zijn en er per
maand gedeclareerd kan worden. Tot nu toe kon alleen, naast sommige
onderhandenwerkdeclaraties, aan het einde van het complete traject
gefactureerd worden.”
Praktische manier
Hij weet dat niet alle aanbieders even enthousiast zijn. “Dit is de meest
praktische manier en de oplossing voor nu. Aanbieders kunnen
daarmee aan het werk. We blijven in gesprek met de aanbieders om
door te ontwikkelen. Het kan zijn dat we uiteindelijk op een andere
systematiek uitkomen. Die ontwikkeling is een wisselwerking tussen
de ondersteuningsbehoefte van onze inwoners, politiek, wetgeving en
aanbieders: het is een heel krachtenveld.”
De projectgroep bestaat uit zes mensen die allen een gerichte expertise inbrengen. “Zij hebben
ook hun verantwoordelijkheid om binnen de gemeente de overige medewerkers aan de
ontwikkelingen aan te haken. Met aanbieders hebben we twee werksessies gehouden over
werkwijze en spelregels, bekostiging en tarieven, controle en verantwoording. De uitkomsten
zijn gebruikt bij het schrijven van het advies.”
Hij is blij met ‘zijn’ projectgroep. “We hebben een gemotiveerde groep en inhoudelijk op alle
terreinen de know-how in huis. Samen zorgen we dat de planning gehaald wordt. Die is strak
maar we lopen op schema.” Het eindproduct is een advies aan de projectgroep Inkoop. “De
informatie die we in de werksessies met aanbieders hebben opgehaald komt via de
beleidsmakers in de regio vanaf 2018 weer terug bij de aanbieders.”

Derde inkoopronde 2017 gaat niet door
Binnen de regio is besloten om de inkoopronde per 1 oktober niet door te laten gaan. Reden is
dat deze ronde grotendeels parallel zou lopen met de inkoopronde voor toetreding en wijziging
per 1 januari 2018.
In de inkoopprocedure voor WMO en Jeugd voor de Achterhoekse gemeenten is opgenomen dat
ieder kwartaal nieuwe aanbieders kunnen toetreden. Bovendien kunnen de gegunde partijen
hun inschrijving aanvullen met nieuwe producten. Voor toetreding per 1 april 2017 en 1 juli

2017 is de inschrijving in maart, en juni opengesteld geweest. Hiervan is door verschillende
partijen gebruik gemaakt.
Omdat de inkoopronde per 1 januari 2018, door wijzigingen, een veel grotere impact heeft staat
deze gepland voor de periode september tot en met november. Hierdoor hebben aanbieders van
zorg en de gemeenten iets meer tijd om de benodigde wijzigingen per 1 januari door te voeren.

Wijzigingen in de inkoop per 2018 en de planning daarvan
De inkoopronde voor toetreding en wijzigingen per 1 januari 2018 brengt meerdere wijzigingen
met zich mee. Het gaat daarbij om landelijk opgelegde wijzigingen, regionale ontwikkelingen en
ontwikkelingen binnen zorgonderdelen. Ook de introductie van nieuwe producten en/of
wijziging van productomschrijvingen en wijziging van de maximumtarieven worden in deze
inkoopronde meegenomen. Dit betekent dat ingeschreven partijen hun inschrijvingen op de
percelen kunnen aanpassen.
Op dit moment is de voorlopige planning dat op 22 september 2017 de inschrijving voor 2018
opengesteld wordt. Die openstelling sluit op 13 oktober. Ongeveer vier weken later worden de
gunningsbeslissingen verzonden. Hieraan voorafgaand worden alle wijzigingen uitgewerkt en
vertaald in de inkoopdocumenten. Dat wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges van
de acht deelnemende gemeenten.
Via deze nieuwsbrief en www.sociaaldomeinachterhoek.nl houden wij u op de hoogte van de
actuele planning van dit traject.

Antwoorden op de vragen tijdens bijeenkomst 17 mei
Op 17 mei is een bijeenkomst geweest met aanbieders. Er werd een groot aantal vragen gesteld.
Die vragen en de antwoorden daarop zijn te vinden op de site www.sociaaldomeinachterhoek.nl
onder het kopje ‘nieuws’. Ook is daar de presentatie over de migratie 2.1, die tijdens de
bijeenkomst is getoond, geplaatst.

