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Betreft: ongevraagd advies bekostigingsmodellen
Geacht College,
Omdat de Participatieraad gezien de tijdsdruk voorziet dat de adviesaanvraag ten aanzien van de
bekostigingsmodellen van zorgvoorzieningen op een relatief laat tijdstip zal komen legt zij reeds in dit
stadium enkele aandachtpunten aan u voor.
Een aantal leden van de Participatieraad heeft reeds eerder informeel overleg gehad met mevrouw L.
Hendriks aangaande de inkoopmodellen. Daarnaast hebben de voorzitter en de secretaris van de
Participatieraad op respectievelijk 27 maart en 31 maart deelgenomen aan de workshops
“bekostigingsmodellen”. Op de eerste bijeenkomst zijn de 3 modellen besproken, op de tweede zijn de
modellen gerelateerd aan een tiental variabelen met een plus-/minmethode. Het geheel maakte de
bekostigingsmodellen en de gevolgen daarvan redelijk inzichtelijk.
Op de vergadering van de Participatieraad d.d. 8 april hebben wij de bekostigingsmodellen besproken.
Voor ons is duidelijk dat voor de verschillende Wmo-voorzieningen verschillende modellen
gehanteerd kunnen en moeten worden. Een gedifferentieerd pakket dus, dat zodanig flexibel is dat de
mogelijkheid tot maatwerk aanwezig is. Dat vereist zowel bij korte als langlopende contracten met de
aanbieders regelmatige evaluaties en een goed monitoringsysteem, waarin de cliënttevredenheid zeker
ook wat betreft maatwerk een belangrijke plaats inneemt. De geleverde zorg dient immers te voldoen
aan hoge kwaliteitseisen.
Daar “eigen kracht”, “zelfredzaamheid” en “eigen regie” de sleutelwoorden zijn van het nieuwe Wmobeleid adviseren wij u deze sleutelwoorden ook als beleidsrichting te hanteren en zeker niet direct de
kosten en kostenbeheersing als eerste of enige uitgangspunten te nemen. Indien om moverende
redenen toch primair voor financiële redenen gekozen wordt boven andere mogelijkheden zien wij
graag de toegevoegde waarde hiervan nader onderbouwd.
Hilvarenbeek kent in verhouding tot regiogemeenten een hoger percentage PGB’s. Blijkbaar stellen de
inwoners de eigen regie en keuzevrijheid op prijs.
Bij de inkoop van zorg en zorgvoorzieningen moeten kansen geboden worden aan kleinschalige
zorgteams op wijk/buurtniveau, wellicht verenigd in een overkoepelende organisatie op gemeentelijk
niveau. Dat laatste vergemakkelijkt ook de regie op de uitvoering van de voorzieningen. Daar
ongetwijfeld ook Hilvarenbeekse zorgverleners ontslagen zijn, kunnen deze bijvoorbeeld naast de al
bestaande ZZP-ers, als ZZP-er uitgenodigd worden aan de slag te gaan in de kleinschalige zorgteams.
Een groot voordeel is dat zij bekend zijn met de lokale situatie.
Bovendien zijn de overheadkosten van kleine particuliere zorgteams veelal lager dan die van de grote
instellingen.
De Participatieraad heeft ook de oplegnotitie 2014, Transitie cliëntondersteuning MEE besproken.
MEE heeft een goede naam in Hilvarenbeek. Dat MEE haar deskundigheid gaat inzetten voor een
bredere doelgroep geeft de mogelijkheid dat deze organisatie ook ter ondersteuning bij de
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keukentafelgesprekken ingezet kan worden. De zorg-hulpvrager dient op deze mogelijkheid gewezen
te worden. Wij adviseren dan ook MEE als voorziening in stand te houden. MEE zal waarschijnlijk als
regionale voorziening ingekocht worden. Ook daarom moeten de verantwoording en geldstromen goed
in beeld zijn.
De Participatieraad ziet graag uw aandacht in de adviesaanvraag voor:
 Kwalitatieve goede zorg.
 Keuzemogelijkheid zorgvragen (bijvoorbeeld: PGB, meerdere aanbieders).
 Voldoende ondersteuning bij onvoldoende draagkracht zorgvrager.
 Innovatieruimte:
o voor ZZP-ers
o voor zorgcoöperaties
o voor (nieuwe) burgerinitiatieven
 Bijdragen van plannen aan lokale economische ontwikkelingen
 Evaluatie momenten
 Algemeen: een SMART-formulering.
Daarnaast verwachten we dat de adviesaanvraag inzichtelijk is geschreven, waarin duidelijk
aangegeven wordt waarom lokaal voor het één gekozen wordt en niet voor het andere.
Het is aan te bevelen dat in de adviesaanvraag middels diverse scenario’s wordt aangegeven wat de
gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het langer thuis (moeten) wonen,
de toename van dementie, de gevolgen voor vrijwilligers en mantelzorgers en woningaanpassingen,
zouden kunnen zijn.
Omdat de gemeente Hilvarenbeek samenwerkt met de regiogemeenten zou het prettig zijn als in het
kort wordt aangegeven waarom bepaalde zaken niet lokaal geregeld worden en welke lokale keuzen er
waren binnen de regionale afspraken, met daarin duidelijk aangegeven waarom men afwijkt en
waarom men voor die bepaalde lokale invulling heeft gekozen.
Dat de Participatieraad gaande dit proces geïnformeerd is en zij dit ongevraagd advies geeft, wil niet
zeggen dat zij in een verkorte tijdsperiode haar advies kan uitbrengen.
Wij wachten uw formele adviesaanvraag af.
Wij stellen het daarbij op prijs als door u aangegeven wordt op welke punten u specifiek advies
verwacht.
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