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Begeleiding van AWBZ naar WMO 

Inkoop en bekostiging 
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Resultaat dialooggesprekken 

• 24 gesprekken gevoerd met zorgaanbieders: 7 ouderenzorg, 10 

gehandicaptenzorg, 7 overige zorg (GGZ, Brijder, etc.) 

• Centrale gespreksthema’s: is de voorbereiding voor de transitie al 

gestart; visie op producten (innovatie), inkoop en bekostiging 

• Resultaat: over het algemeen constructieve gesprekken, 

organisaties bereiden zich voor 
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• Visie aanbieders: er zijn niet direct nieuwe producten nodig. 

• Wens: minder rigide met de producten en de administratieve 

afhandeling omgaan. 

• Meer in de wijk organiseren (steunpunt/accommodatie). 

• Mogelijkheid vergroten aantal mensen in een begeleidingsgroep. 

• Inzet van vrijwilligers en mantelzorgers kan kwaliteitsslag krijgen.  

 

 

Innovatie 

Ouderenzorg 
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• Visie aanbieders: anders werken, minder aanbodgericht, meer 
faciliterend. 

• Opleiden van buddies. 

• Meer samenwerking tussen organisaties: 

 

 overlap voorkomen 

 productenaanbod meer met elkaar verbinden (vouchersysteem) 

Innovatie 

Gehandicaptenzorg 
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• Visie aanbieders: aandacht voor Factteams, combinatie van 

behandeling en begeleiding. 

• Inzetten E-health. 

• Functie instellingen: voorkomen overlast, stabiele situatie creëren.  

• Voor een groot deel van de doelgroep is de inzet van vrijwilligers 

niet verantwoord. 

 

Innovatie 

Overige zorg (GGZ, Brijder, DNO, et cetera)  
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• Instellingen zijn geen voorstander van klassieke aanbesteding 

• Bestuurlijk aanbesteden en het Zeeuwse model hebben de voorkeur 

• Instellingen willen via dialoog tot nieuwe contracten komen 

• De verbinding tussen producten is belangrijk: bijvoorbeeld 

huishoudelijke hulp, begeleiding en verzorging (werken met 

gemiddelde prijsstelling) 

 

Inkoopmodel  

Visie aanbieders     
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• Gemeenten hebben nog onvoldoende deskundigheid om zelf de 

(nieuwe) producten te beschrijven. 

• Bestuurlijk aanbesteden: in een ‘concurrentiegerichte dialoog’ oude 
producten ombuigen naar nieuwe producten 

• Samen het oude AWBZ-systeem v.w.b. toegang, facturering en 

verantwoording omvormen. 

• Voor 1-1-2014 relationeel contract opstellen: afspraken met 

(geselecteerde) aanbieders over de wijze waarop partijen met 

elkaar contracten opstellen.  

• In ‘individuele sessies’ kunnen experimenten overeen worden 
gekomen   

 

Inkoopmodel 

Advies: Robbe & Partners en Stipter 
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Planning 

Advies: Robbe & Partners en Stipter 

 

 

• Medio december: tekenen relationeel contract. 

• Vanaf 1 januari 2014: onderhandelen met instellingen over 

producten, administratie en verantwoording. 

• Vanaf 1 juli 2014: onderhandelen met instellingen over bekostiging. 

• 1 oktober 2014: nieuwe contracten worden getekend. 
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VRAGEN? 
 

 

 

 

 

 

T. (Tim) H.G. Robbe    M. (Marvin) Hendrikse 

06 425 855 02    0181 613 947 

tim@timrobbe.nl    info@stipter.nl 
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