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ONDERWERP
reactie college op ASDW advies lnkoop-
visre ondersteuning

Geachte Adviesraad,

Hartelijk dank voor uw advies van 25 oktober 2021 op de lnkoopvisie Ondersteuning.
Wij zijn content met uw positieve reactie op de inkoopvisie Ondersteuning.
Hieronder gaan wij in op de in uw brief genoemde aandachtspunten.

1. Het actief onder de aandacht brengen van de onafhankeliik cliëntondersteuner ter ondersteu-

ning van de eigen regie en het eigenaarschap van de inwoners.
Het onder de aandacht brengen van de onafhankelijke cliëntondersteuning is en blijft de inzet van

de gemeente in alle communicatie die plaatsvindt voorafgaande aan de gesprekken met de ge-

meente en of de zorgaanbieder. Dat verandert niet.
ln hoofdstuk 3 duiden we in de inkoopvisie het belang van een onafhankelijke cliëntondersteuner.
U vraagt ook aandacht voor de onafhankelijke cliëntondersteuner in de hoofdstukken 1 en 2. Een

tekst over de onafhankelijke cliëntondersteuning hebben we in deze hoofstukken toegevoegd, om

mogelijke misverstanden over de betrokkenheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner te voor-

kom e n.

2. Expliciteer in de uitwerking van de werkwijze het begrip "regelmatig evalueren"
De tekst in de paragraaf waar u naar verwijst gaat over de evaluatie die plaatsvindt in de zgn.

monitorgesprekken. ln de beschikking die de cliënt ontvangt, wordt aangegeven wanneer er een

monitorgesprek plaatsvindt. Dit kan per cliënt verschillend zijn. ln de beleidsregels van de ge-

meente is opgenomen dat de monitormomenten plaatsvinden na maximaal 36 maanden, of eerder
ter beoordeling van de consulent.

3. Maak concreet welke verbetertrajecten worden ingezet om de werkwijze en uitvoering van de

gemeente zoveel mogelijk geliik te trekken.
Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van een uniform evaluatieformulier dat gebruikt

wordt als input voor de monitorgesprekken. Een ander voorbeeld is de toepassing van het H4 Nor-

menkader bij bezwaren. Nog een ander voorbeeld is het bespreken van cases in het H5 brede toe-
gangsmanagersoverleg. Het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak van werkwiize en uitvoe-
ring is een continue ontwikkeltraject binnen de werkgroepen van het samenwerkingsverband H5.
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4. Koop votdoende respiitzorg in voor alle inwoners

Voldoende aanbod van respijtzorg vindt het college belangrijk. Uw zorgen over onvoldoende aan-

bod met name voor de jongere doelgroep heeft u eerder kenbaar gemaakt. ln het nieuwe inkoop-

proces zullen we expliciet aandacht besteden aan aanbod van respijtzorg voor meerdere doel-

groepen, naast ouderen.

5. Concretiseer innovatie van processen

Het college verwacht dat innovaties bijdragen om de zorg beter (efficiënter, makkelijker) te orga-

niseren en betaalbaar te houden. ln de parag raaf 4 2 geven we aan dat wij innovatie breed opvat-

len ln het concretiseren van de innovatieontwikkeling hebben zowel de gemeenten, de zorgaan-

bieders, en ook de cliënten (bijvoorbeeld in pilots) een aandeel. ln de gesprekken met de zorg-

aanbieders zal dil op de gezamenlijke agenda staan.

6 Leg de relatie met de concept Reglovlsle Beschermd Thuis en Maatschappeliik Wonen

De uitgangspunten van de inkoopvisie Ondersteuning en de Regiovisie Beschermd Thuis en Maat-

schappelijk Wonen zijn eenduidig. Daarmee is de basis gelegd voor een op elkaar afgestemde uit-

voering van de inkoop van de Ondersteuning als van de inkoop Beschermd thuis en Maatschappe-

lijk wonen.

Wij gaan ervan uit met deze brief tegemoet te zijn gekomen aan uw aandachtspunten.
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