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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 25 september 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
 
Gunning en communicatie aanbesteding Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning 2019 - Twents 
Model. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1.Het college neemt kennis van de procesgang en communicatie rondom de aanbesteding gunning en 
implementatie van het Twents Model voor Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning. 
2.Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de gunning op 1 oktober 2019 
en de daaruit voortkomende consequenties voor de inwoner middels een nader op te stellen raadsbrief. 
 
Toelichting 
 
Aanleiding brief 
In het voorjaar van 2018 besloten 14 Twentse gemeenten, waaronder Tubbergen, om per 1 januari 2019 het 
Twents Model voor jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning te hanteren. Als gevolg van dit besluit en 
invoering per 1 januari 2019 is de aanbesteding voor de inkoop jeugdhulp en maatschappelijke 
ondersteuning voltooid. Op 18 april 2018 bent u middels een raadsbrief geïnformeerd over de start van 
integrale inkoop van het Twents Model. Over de uitkomsten van de aanbesteding en de 
informatievoorziening naar cliënten informeren wij u in deze brief. 
 
Visie 
 
Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’: 
  
De gemeenten hebben ervoor gekozen om te streven naar meer maatwerk en meer nadruk op preventie en 
eigen kracht. Allemaal met het uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Het belangrijkste doel is dat 
mensen actief blijven en zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen doen. We gaan zoveel mogelijk uit van de 
mogelijkheden die mensen zelf hebben of in hun omgeving beschikbaar zijn. Voor de meest kwetsbaren en 
mensen die (tijdelijk) de regie over hun leven kwijt zijn, bieden we hulp op maat. 
 
Waarom het Twents Model? 
Het Twents model is ontwikkeld als werkwijze om resultaatgericht te werken, het denken in producten achter 

 



 

 

ons te laten en meer integraal te werken rond de inwoner en het gezin. De 14 Twentse gemeenten geven 
daarmee de inwoner, toegangsmedewerker en zorgaanbieder meer vrijheid om in gezamenlijkheid een 
ondersteuningstraject op te zetten dat aansluit op de behoefte van de inwoner en waarbij de eigen 
mogelijkheden het vertrekpunt zijn. 
 
De gemeenten streven naar hoge kwaliteit van de zorgaanbieders, waarbij er geen ruimte is voor aanbieders 
die geen kwaliteit willen of kunnen bieden. Daarbij ligt er ook de opdracht om de administratieve lasten te 
verlagen voor zowel zorgaanbieder als gemeente. De regie en keuzevrijheid van de inwoner stellen we 
centraal door het keuzeproces voor een aanbieder beter te faciliteren en de inwoner een centrale rol te 
geven bij het ondersteuningsproces. Hiermee streven de Twentse gemeenten naar een duurzaam en 
betaalbaar stelsel. 
 
Wat verandert er voor de cliënt? 
Het Twents Model is vooral een verandering binnen de interne werkwijze van de gemeenten en de wijze van 
samenwerking tussen gemeenten en aanbieders. De cliënten gaan over het algemeen weinig merken van 
de invoering. Belangrijk is dat cliënten hun indicatie voor ondersteuning behouden zoals ze gewend zijn. 
Hierover worden ze actief geïnformeerd. 
 
Aanbesteding 
De Regio Twente is de aanbestedende dienst voor de deelnemende Twentse gemeenten. Tot 31 juli jl. 
konden zorgaanbieders zich bij de Regio inschrijven voor de onderdelen van het Twents model, te weten: 
Ondersteuningsbehoeften, Wonen&Verblijf, Consultatie&Diagnostiek en Dyslexie. Na alle procedures, 
toetsingen en beoordelingen is op 19 oktober de uiteindelijke gunning uitgesproken. Op de gemeentelijke 
website en via lokale media wordt de uitkomst van de aanbesteding onder de aandacht gebracht. Een lijst 
met gegunde zorgaanbieders is te raadplegen op www.samen14.nl. Over de definitieve gunning is door de 
Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) een persbericht uitgedaan. Contractmanagement en -
beheer is georganiseerd vanuit het OZJT. 
 
Een aantal huidige zorgaanbieders is op dit moment niet gecontracteerd voor 2019. Omdat een aanbieder 
zich niet opnieuw heeft ingeschreven of omdat hij niet aan de voorwaarden van de inschrijving heeft voldaan. 
Aanbieders krijgen de mogelijkheid om zich per 1 december 2018 (opnieuw) in te schrijven. Met het besluit 
om de inschrijving vervroegd weer open te stellen borgen we zorgcontinuïteit voor inwoners en aanbieders. 
De aanbieders zijn hierover geïnformeerd. Voor Tubbergen geldt dat het een klein aantal cliënten betreft die 
nu zorg ontvangen van een aanbieder die niet gegund is. Voor het overgrote deel van deze groep 
verwachten we dat de aanbieder zich alsnog inschrijft per 1 december 2018 en gegund krijgt voor 31 
december 2018. Daarmee borgen we de zorgcontinuïteit voor de cliënten die van deze aanbieders zorg 
ontvangen. De cliënten worden hierover telefonisch geïnformeerd door een consulent van ons Team Jeugd 
of Team Wmo. 
 
Met de cliënten van wie de aanbieder geen zorg meer levert in 2019 wordt gekeken naar een andere 
zorgaanbieder. Een consulent van ons Team Jeugd of Team Wmo neemt hierover tijdig telefonisch contact 
op met de cliënt of diens ouders/verzorgers. 
 
Totstandkoming Twents model 
Al enkele jaren heeft de gemeente, samen met de regionale gemeenten, de grote wens om de manier van 
inkopen beter te laten aansluiten bij de lokale transformatie. Een manier van inkopen die aansluit bij de 
behoeften van hun inwoners en resultaten centraal stelt. Om die ontwikkeling te faciliteren is in 2017 gestart 
met de ontwikkeling van ‘Eén Twents Model voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp’. Een 
vernieuwend model waarin het individuele resultaat van de inwoner of het van het gezinssysteem centraal 
staat. Het is voor zowel gemeenten als zorgaanbieders een heel andere manier van denken en doen. In 
samenwerking met de inwoner gaan gemeenten nog steviger regie voeren op proces en resultaat. 
Aanbieders krijgen ruimte om in afstemming met de cliënt te bepalen welke inzet het best passend is. De 
bekostiging is niet meer gekoppeld aan producten, maar aan de ondersteuningsbehoefte van inwoners. 
 
Toelichting deelname 14 gemeenten 
In het voorjaar van 2018 heeft in 12 gemeenten besluitvorming plaatsgevonden conform voorstel Twents 
Model. Twee gemeenten, Hof van Twente en Almelo, hebben een besluit genomen dat hier op onderdelen 
van afwijkt. Hof van Twente en Almelo doen wel mee met de gezamenlijke inkoop van een aantal 
onderdelen van de jeugdhulp; de verschillende vormen van Wonen & Verblijf, Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering, Jeugdzorg Plus en beschikbaarheidsvoorzieningen. Daarnaast verzorgen zij zelf de 
inkoop van de Wmo-zorg en jeugdhulp die onder de ‘Ondersteuningsbehoeften’ vallen. De 14 Twentse 
gemeenten blijven in het Samen14-verband samenwerken en elkaar vinden waar dat mogelijk is en past. De 
inzet van allen blijft het realiseren van synergie en samenhang, ontwikkelen met elkaar en leren van elkaar. 



 

 

 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
drs. Ing. G.B.J.Mensink 


