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Programma bijeenkomst 

Welkom

• Doel, disclaimer en spelregels
• Inleiding 
• Toelichting inhoudelijke ambitie
• Feedback inhoudelijke ambitie (Mentimeter)
• Toelichting uitgangspunten inkoop 2023
• Feedback uitgangspunten inkoop (Mentimeter)

Afsluiting



Doel, disclaimer en spelregels

• Gecontracteerde aanbieders informeren over de regiovisies en voornemens van de 
regio Amersfoort over de inkoop 2023 Jeugdhulp en Wmo inclusief Beschermd Wonen 
en Maatschappelijke Opvang.

• U kunt geen rechten ontlenen aan deze presentatie.

• Microfoon op mute.

• Reactie vragen we op in de Mentimeter.

• Presentatie wordt na vandaag gepubliceerd op www.amersfoort.nl/sociaaldomein,

http://www.amersfoort.nl/sociaaldomein




Uitgangspunten:
1. normalisatie
2. de toegang 
3. aanbestedingssystematiek 

[gericht op partnerschap]
4. bekostigingssystematiek 

[van p*q naar taakgericht]



Richtinggevende keuzes BW en MO

1. De ondersteuningsvraag van de inwoners staat centraal.

2. De eigen kracht van de inwoners en zijn omgeving is het 
vertrekpunt van de oplossing.

3. Groei van zelfredzaamheid en participatie is het doel.

4. Niemand tussen wal en schip.

5. Partijen werken vraag- en resultaatgericht.

6. We doen lokaal wat kan en regionaal waar meerwaarde ontstaat.

(Moed Moet)



Richtinggevende keuzes BW en MO

7. Elke gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de eigen inwoners.

8. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat OMNV nodig is.

9. OMNV is in principe tijdelijk.

10. Er is aandacht voor de naasten en de omgeving.

(Regiovisie Samen in de Wijk)



Ambities “Samen in de Wijk” (regiovisie OMNV)
Lokaal Tijdelijk

OmgevingsbewustPreventie



Vertaalslag



Wat wilt u ons meegeven t.a.v. de inhoudelijke 
ambities?



Uitgangspunten inkoop 

• Verschuiving van individuele naar algemene voorzieningen

• Voldoende en kwalitatief goede hulp en ondersteuning 

• Betaalbaarheid van hulp en ondersteuning 

• Duurzame relaties in partnerschap

• Afspraken op taakopgaven: transformatie en ketensamenwerking

• Regionaal gebonden organisaties met lokale inbedding 

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor monitoring





Wat wilt u ons meegeven t.a.v. de uitgangspunten 
inkoop 2023?





Einde 

Voor meer informatie RISB/Inkoop 2023 + 
Aanmelden nieuwsbrief 
www.amersfoort.nl/sociaaldomein

Contact via 
sociaaldomein@amersfoort.nl
ba@amersfoort.nl

http://www.amersfoort.nl/sociaaldomein
mailto:ba@amersfoort.nl

