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Via deze Nieuwsbrief informeer ik relaties en
andere geïnteresseerden over de ontwikkelingen
van mijn bedrijf MDVA. Veel leesplezier!
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Michel de Visser

Zorginkoopstrategie Capelle a/d IJssel
De inkoop van de zorg, zowel voor volwassenen
als voor jongeren is een enorme opgave voor de
gemeenten. Er is veel kennis voorhanden, er is
een hoop te vinden op internet en bij collega’s,
eigenlijk is het een stapel puzzelstukjes die op
tafel ligt. De vraag is alleen, hoe krijg je de
puzzel in elkaar? Ontbreken er stukjes of zijn er
dubbelingen?
Voor de gemeente Capelle aan den IJssel
faciliteerde ik een heisessie om de puzzelstukjes
bij elkaar te brengen. De stand van zaken werd
geïnventariseerd, de kennis tussen beleid en
inkoop werd uitgewisseld en er kwam een
stevige actielijst. Prachtig weer en een
inspirerende omgeving, leidden tot een mooi
resultaat!

Handreiking voor wijkteam over hulp aan
(licht) verstandelijk beperkte jongeren
In opdracht van de zorgaanbieders Middin en
Ipse de Bruggen, heb ik met experts van beide
organisaties een handreiking ontwikkeld. Deze
helpt wijkteams op weg bij het ondersteunen van
(L)VB-jongeren. De handreiking is inmiddels op
diverse landelijke sites terug te vinden o.a. bij de
VNG of download het stuk hier.
Ook heb ik Middin ondersteund bij het
ontwikkelen van haar productportfolio voor de
jeugdhulp
richting
gemeenten.
Welke
producten? Hoe rendabel zijn ze? Hoe kunnen
we ze vernieuwen en verbeteren?
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Bijdrage (pre)seminar dag J-GGZ
e
In november vindt voor de 11 keer de dag van
de (jeugd) GGZ plaats. De organisatie, SBO,
heeft mij gevraagd om tijdens het bijbehorende
pre-seminar een onderdeel te verzorgen over de
Bekostiging en inkoop van J-GGZ vanaf 2015.
Belangstelling om daar op 25 november bij te
zijn? Voor meer informatie of inschrijven klik
hier. Mocht je niet kunnen komen en toch
interesse hebben, laat het dan weten, misschien
dat ik op een andere manier behulpzaam kan
zijn.
Discussiegroep Awbz – Wmo breidt uit
De discussiegroep die ik ben opgestart op
Linkedin over de decentralisatie Awbz-Wmo
loopt goed. Inmiddels zijn er al zo’n 5600 leden.
Om ook mee te discussiëren of vragen te
stellen, klik hier.

Subsidiëren of contracteren?
Wat is het verschil tussen subsidiëren en
contracteren? Wanneer moet het één en
wanneer het ander? Wat zijn de opties hierbij
voor een gemeente? Wat betekent het voor de
wederpartij?
Vragen die actueel zijn in het kader van de
decentralisaties van zorg. MEE RotterdamRijnmond mocht ik onlangs ondersteunen en op
weg helpen met deze materie.

Aanrader: Briljante business-modellen zorg
“Voor veel spelers in de zorg lijkt te gelden:
groot genoeg om te blijven drijven, maar te
zwaar om echt te kunnen vliegen. Het gaat te
goed om écht te moeten veranderen op basis
van urgentie en tegelijk niet goed genoeg op om
te durven veranderen op basis van excitement”,
aldus een citaat (p. 43) uit dit inspirerende boek.
De auteurs stellen dat er vijf doorbraken nodig
zijn in de zorg. Vervolgens hebben ze casuïstiek
vanuit de hele wereld verzameld om dit te
onderbouwen.
Ik vind het een interessant boek, omdat het je op
creatieve ideeën brengt en het helpt je om “out
of the box” na te denken over de zorg. Ik denk
niet dat de casussen direct kopieerbaar zijn,
maar het helpt je om zelf ook nieuwe dingen te
bedenken. Wat mij betreft dus een aanrader.

8 aug
9 juli

Zorgmarketing en zorg als “consumer
good”?
Wijkteam integraal of niet?

Blogjesoverzicht
Met regelmaat schrijf ik webblogberichten over
mijn vakgebied of de actualiteit. Hier zijn de titels
van de berichten in de afgelopen periode. Meer
berichten op: http://www.mdva.nl/blog/
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