VOORLOPIG VOORSTEL
Inkoop WMO begeleiding
Binnen de overeengekomen basisovereenkomst ten behoeve van dienstverlening voor Wmo
zullen er deelovereenkomsten rondom nieuwe producten, diensten, processen en systemen gaan
ontstaan. Op basis van gezamenlijkheid en co-creatie wil de Sociale Dienst Drechtsteden deze
innovaties graag faciliteren. Om eerste voorstellen te toetsen is dit format opgesteld.
Dit formulier helpt u om uw idee of project nader te formuleren. Uw antwoorden op de gestelde
vragen geven ons de mogelijkheid om een goed beeld te krijgen van uw projectidee en de
haalbaarheid hiervan.
Hoe concreter en specifieker u dit formulier invult, hoe beter wij u van dienst kunnen zijn. Uiteraard
wordt uw idee door ons vertrouwelijk behandeld.

Aanvrager
Organisatie

SDD

Overige initiatiefnemers
Naam Contactpersoon

Anoek Huigen

Telefoon

06 480 700 65

E-mail

contractmanagement@drechtsteden.nl

Projectidee
Projectnaam

Naam van het project.
Uitstroomarrangement individuele begeleiding

Resultaatgebied

Bij welke van onderstaande resultaatgebieden sluit uw projectidee aan?
X Participatie

(Meerdere gebieden

X Zelfredzaamheid

mogelijk)

X Eigen netwerk

Projectomschrijving

Aanleiding en achtergrond:
Beschrijf kort de aanleiding voor dit project, alsmede de 'gap' tussen de huidige
en de gewenste toekomstige situatie.
Welk probleem gaat u oplossen?
Verantwoorde uitstroom uit de maatwerkvoorziening IB wordt bevorderd door
dit waakvlamarrangement. Cliënten blijven niet in een te zwaar IB arrangement
zitten.
Financiële druk op de maatwerkvoorzieningen begeleiding neemt toe. Budget
2018 is ontoereikend, dus beheersmaatregelen noodzakelijk.
Korte samenvatting
Geef een korte samenvatting van het projectidee en de oplossingsrichting die u
voor ogen heeft.
Naast IB1, 2 , 3 en 4 is er na inventarisatie door de SDD behoefte aan een
lichter arragement, die de uitstroom uit de maatwerkvoorziening kan
bevorderen. Dit arrangement is alleen als afschaalmogelijkheid toegankelijk en
dus alleen voor clienten die een indicatie IB hebben.
De client heeft mogelijk behoefte aan laag frequente of lichte ondersteuning,
vinger aan de pols houden door professional. Zonder deze
maatwerkvoorziening zou de client van een van de zwaardere IB
voorzieningen gebruik moeten blijven maken. Met deze voorziening hoeft de
client geen gebruik meer van de zwaardere IB voorzieningen te maken en kan
verantwoord uitstromen uit de maatwerkvoorzieing IB.
Hiervoor dient een nieuw arrangement gecontracteerd te worden:
Uitstroomarrangement individuele begeleiding.
Doel
Omschrijf in 2 zinnen het doel van dit project.
Bevorderen van verantwoorde uitstroom uit de maatwerkvoorziening door
inzet van een tijdelijk uitstroomarrangement individuele begeleiding.
Bedoeld om te monitoren of geen terugval optreedt.

Innovatie
Wat is nieuw aan uw idee?
Arrangement bestaat nu niet en vult een lacune op in de
ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Onderzocht wordt tevens of het
arrangement valt in te bedden in de algemene voorzieningen /
werkzaamheden van het sociaal wijkteam.
Resultaten en opbrengsten
Geef samenvattend aan wat concreet de resultaten en/of opbrengsten zijn van
dit project.
Welke belemmeringen worden er binnen het sociale domein met dit resultaat
opgeheven?


vangnet voor weer zelfredzame cliënten na traject individuele
begeleiding



In ondersteuningsbehoefte van client wordt wel voorzien maar wel
met een lichtere maatwerkvoorziening



Voorziening is gericht op succesvolle uitstroom uit de
maatwerkvoorziening



Verschuiving van inzet van maatwerkvoorzieningen IB 1, 2, en
mogelijk 3 en 4 naar Uitstroomarragement individuele begeleiding.



Hoger uitstroomresultaat



Kostenbesparing door inzet lichter arrangement, waarmee druk op
budget begeleiding SDD wordt verlicht.

Doorlooptijd

Wat is de verwachte doorlooptijd van het project?
Implementatie juli 2018

Toetsingscriteria
voorlopig voorstel

Toelichting

Algemene kader en
uitgangspunten

Kader:
- Wmo 2015
- Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn (per 18 april 2016) en
verwerking in Aanbestedingswet
- Wmo beleidsplan Drechtsteden 2015-2018, tenzij de innovatie
aantoonbaar dusdanig interessant is dat beleidsaanpassingen
wenselijk zijn
- Financieel kader SDD 2017
- Reeds geïmplementeerde inhoudelijke en
systeemveranderingen in overeenkomsten
Inkoopopdracht: Hoe komen we als gemeenten in de Drechtsteden
binnen het beschikbare budget tot kwalitatief goede ondersteuning,
zowel op de korte als op de lange termijn, zonder daarbij de
continuïteit van dienstverlening aan inwoners in het gevaar te
brengen.
Eisen aan het voorlopig voorstel:
 Voorlopig voorstel moet duidelijk maken waar de verandering
zit in de dienstverlening aan cliënten/kosten en bekostiging
 Voorlopig voorstel moet leiden tot een contract op basis
waarvan de voorgestelde dienstverlening kan worden
ingekocht
 Eerste toets SDD/fysieke overlegtafel of projectidee kansrijk is
voor verdere uitwerking in BC.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw volledig ingevulde voorlopig voorstel per email te sturen
naar contractmanagement@drechtsteden.nl, waarna wij dan zo spoedig mogelijk contact met
u opnemen om uw idee te bespreken.
Als u vragen heeft bij het invullen van dit formulier, of andere vragen heeft aan de Sociale
Dienst Drechtsteden, dan kunt u contact met ons opnemen via
contractmanagement@drechtsteden.nl. Alle informatie over de Sociale Dienst Drechtsteden
en relevante ontwikkelingen op het gebied van de Wmo is ook te vinden op
www.sddrechtsteden.nl.

