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Geacht College,
Al geruime tijd zijn diverse werkgroepen van onze Raad betrokken bij de voorbereidingen
voor de inkoop 2017. In regionaal verband is een systeem in ontwikkeling, waarbij - kort
samengevat - op alle levensterreinen in kaart wordt gebracht welk resultaat geboekt moet
worden om mensen zo goed mogelijk te laten participeren.
De ambitie is, zo begrepen wij, om de nieuwe systematiek zowel te gebruiken om in kaart
te brengen wat iemands persoonlijke situatie is, als om op basis daarvan resultaatgerichte
arrangementen in te kopen.
Onze participatieraad heeft in zijn maartvergadering één en ander besproken. De huidige
plannen leiden bij ons tot grote bezorgdheid. Niet omdat wij de doelstelling van uw beleid:
meer aandacht voor het resultaat van de geboden ondersteuning, niet zouden
onderschrijven. Integendeel. Wij achten dat zeer waardevol.
Wel omdat wij menen dat inkoop op resultaat zeker op dit moment een brug te ver is.
Naar ons oordeel moet er samenhang zijn in de trits indicatie, toewijzing, inkoop. Voor de
burger moet daarbij van aanvang af niet alleen duidelijk zijn welke concrete resultaten in
principe bereikt zouden moeten worden, maar ook hoe dat gaat gebeuren. We hebben
gezien hoe lastig dat al is bij een betrekkelijk eenvoudig product als huishoudelijke hulp.
Maar hulp en ondersteuning op diverse levensterreinen voor zeer diverse doelgroepen en
van alle leeftijden is veel lastiger te formuleren, laat staan dat op basis daarvan zou
kunnen worden ingekocht.
Inkoop van concrete diensten zoals dagactiviteiten in verschillende variëteit of persoonlijke
ondersteuning lijkt ons op dit moment praktischer. Bij de indicatie kan dan wel worden
vastgelegd welke resultaten beoogd worden. Het hulpverleningsplan van de aanbieder zal
– conform nu bij de HH gebeurt – onderdeel van de beschikking moeten zijn.
Wij gaan ervan uit dat de verordening en/of beleidsregels in de loop van dit jaar gewijzigd
gaan worden om de nieuwe manier van werken ook een juridisch jasje te geven.
Het leek ons opportuun u mede met het oog daarop onze opvattingen te doen toekomen.
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Tot een toelichting is de Participatieraad zoals altijd gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
namens de Participatieraad,

Joke Regouw, secretaris
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