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Achterhoekse colleges stellen regionale inkoop-
strategie voor de drie decentralisaties vast

De colleges van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, 
Oude IJsselstreek en Winterswijk hebben een gezamenlijke inkoopstrategie vastgesteld 
voor de drie decentralisaties: Jeugd, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en 
Participatiewet.

Zorgvuldige afspraken maken met zorgaanbieders

De gemeenten in de Achterhoek zijn al geruime tijd bezig de overgang naar de nieuwe situatie 
rond de decentralisaties voor te bereiden. Nu de laatste van de nieuwe wetten vorige week door 
de Eerste Kamer is geaccordeerd, gaan ze de komende maanden hard aan de slag om 
daadwerkelijk zorgvuldige afspraken te maken met zorgaanbieders. De inkoopstrategie is op 
zich een document waar mensen die met (jeugd)zorg en participatie te maken hebben niet zo 
veel van merken. Maar voor de gesprekken met de zorgaanbieders is het voor de gemeenten 
wel een belangrijk vertrekpunt. Op hoofdlijnen doen de gemeenten de inkoop samen. Maar 
daarna worden op lokaal niveau, toegesneden op de lokale situatie, de puntjes op de i gezet.

Enkele onderdelen uit de inkoopstrategie

Bij de nieuwe taken gaat het om veel geld die de gemeenten op een goede manier moeten 
verdelen. Daarom kiezen de gemeenten voor een extra zorgvuldige procedure. Zo is er voordat 
de gemeenten (raam)contracten maken, al een ‘consultatieronde’ geweest, waarin 
zorgaanbieders van te voren konden aangeven waar we bij het maken van afspraken op 
moeten letten. De gemeenten hebben daarnaast in de inkoopstrategie vijf gezamenlijke doelen 
gesteld die zij met de inkoop willen bereiken. Voor elke huidige cliënt proberen we zo’n soepel 
mogelijke overgang van de oude naar de nieuwe situatie te realiseren.. Elk gezin krijgt één plan 
en één aanspreekpunt, zodat niet langer allerlei verschillende instanties van elkaar niet weten 
welke dienstverlening er geleverd wordt. Aanbieders werken actief mee aan de overgangsfase. 
Aanbieders stemmen ondersteuning af op het eventuele totaalaanbod voor een cliënt. En 
gemeenten realiseren besparingen in overleg met en samen met aanbieders.
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