Uitnodiging
Werkateliers transformatie inkoop Twente
- Eerste sessie: Vrijdagmiddag 29 januari van 13:00 tot 16:00
- Tweede sessie: Vrijdagochtend 12 februari: 09:00 tot 12:00
- Derde sessie: Woensdagochtend 24 februari: 09:00 tot 11:00
Geachte heer, mevrouw,
Afgelopen november heeft een groot aantal van u deelgenomen aan ‘Welkom bij de Buren’.
Met zo’n 300 betrokkenen van gemeenten, zorgaanbieders en cliënt vertegenwoordigers
hebben we nagedacht over mogelijkheden voor transformatie van de zorg en
ondersteuning. We keken door de ogen van verschillende cliënten naar 12 thema’s. Op onze
website www.samen14.nl kunt u een kort verslag in woord en beeld terugvinden. Nu komen
we bij u terug met een vervolgvraag.
Hoe kunnen we de zorg en ondersteuning het beste arrangeren?
Als we vanuit de behoefte van de cliënt nadenken over transformatie van de zorg en
ondersteuning, dan zoeken we ook naar nieuwe manieren om zorg ‘in te kopen’. Immers de
traditionele manier van aanbesteden zoals we voor 2015 hebben gedaan en voor 2016
hebben verlengd, past dan wellicht niet meer. Voor deze zoektocht hebben we eind 2015 in
gesprek met een aantal aanbieders de eerste stappen gezet. We gaan nu verdiepen en
werken toe naar een aantal scenario’s waar de colleges van de 14 gemeenten in maart/april
een besluit over kunnen nemen. De rest van 2016 kunnen we dan uitwerken wat is besloten.
We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken in drie werkateliers. Het gaat hierbij
om zowel jeugd als WMO.
Om welke vragen gaat het?
We werken in dit traject vanuit de behoefte van de (potentiele) cliënt. In sessie 1 willen we
met u komen tot een beperkt aantal cliëntprofielen. In sessie 2 gaat het om de vraag hoe
een ondersteuningsplan eruit moet zien om de gewenste ondersteuningsdoelen te behalen.
In sessie 3 zoeken we naar uitgangspunten voor het meten van resultaten zoals
cliënttevredenheid en doelrealisatie. Tot slot kijken we naar de regie: hoe is dit belegd
vanuit het lokale team en hoe verhoudt dit zich tot de inzet vanuit een hoofdaannemer.

Wat vragen we van u?
Als u wilt meedenken, vragen we u om alle drie de sessies deel te nemen met maximaal 2
personen uit uw organisatie. Tussen de bijeenkomsten door krijgt u ook nog vragen mee.
We realiseren ons dat we nogal wat tijdsinvestering vragen. We hechten er echter groot
belang aan om samen met het veld, ook (nog) niet gecontracteerde aanbieders en ook
bijvoorbeeld scholen en huisartsen, na te denken over de ideale situatie in de toekomst. Op
basis van de aanmeldingen maken we een selectie vanuit het doel een dwarsdoorsnede van
het sociale domein aan tafel te krijgen en om een werkbaar aantal personen te hebben voor
een zinvolle dialoog. We kijken dus naar branches en niet naar specifieke organisaties. Let
op: de selectie heeft geen enkele implicatie voor uitsluiting in het uiteindelijke inkooptraject.
Vanzelfsprekend wordt iedereen gelijk geïnformeerd over het regionale beleid en de
inkooptrajecten die hier op volgen.
Tot wanneer is aanmelden mogelijk?
We willen uiterlijk maandag 18 januari om 12 uur uw aanmelding binnen hebben. Dat kan
door onderstaand schema (ook in de mail te vinden) te kopiëren/’replyen’ in een mailbericht
aan transformatie.samen14@regiotwente.nl.
Uiterlijk 20 januari hoort u of we u verwachten op de sessie. U krijgt dan ook uitvoeriger
informatie ter voorbereiding en plaats en tijdstip. We gaan er van uit dat u er geen bezwaar
tegen heeft als uw naam wordt genoemd zodat anderen uit uw branche u eventueel kunnen
benaderen.
Hoe blijf ik op de hoogte als ik niet mee kan doen?
Zorg ervoor dat u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief. Dat kan via www.samen14.nl.
Bent u al aangemeld voor Digitaal Plein14? Dan kunt u zich in de loop van deze week melden
bij de groep Transformatie Inkoop Twente. Daar zetten we informatie neer en kunt u
reageren. Als u aanwezig was op 5 november heeft u een uitnodiging gehad.
We kijken ernaar uit u op de werkateliers Transformatie Inkoop te ontvangen!
Met vriendelijke groet,
Namens OZJT/ Samen14,
Evelien Fokkink MSc | Manager OZJT/Samen14
www.samen14.nl
transformatie.samen14@regiotwente.nl

Ja, wij melden ons aan voor de werkateliers transformatie inkoop Twente op
o Vrijdag 29 januari van 13:00 tot 16:00
o Vrijdag 12 februari van 09:00 tot 12:00
o Woensdag 24 februari van 09:00-11:00
o Wij komen alle drie de bijeenkomsten
Organisatie:
…………………
Welke zorg levert uw organisatie? ......................
Omvang organisatie:
0 ZZP
0 klein
0 middelgroot
0 groot
NAAM
FUNCTIE
E-MAIL
TELEFOON
Persoon 1
Persoon 2

