
Regionale raadsbijeenkomst Inkoop 2023 
Woensdag 19 oktober 2022 van 18.00-19.30 uur 

Stadhuis Amersfoort



Agenda

Welkom door wethouder Patrick Kiel  
Inventarisatie vragen 

Stand van zaken op de inkoop jeugdhulp en Wmo 2023. 
• Wat is taakgericht werken? Informatie over de taakgerichte inkoopvariant. 
• Wat is de opdracht die gemeenten hebben meegegeven wat betreft inhoud en samenwerking?
• En waar staan we nu? Informatie over het proces en de besluitvorming van dit inkooptraject.
• Welke kansen en bedreigingen doen zich voor en hoe gaan wij hiermee om?

Hoe gaan wij deze opgaven goed kunnen uitvoeren. 
• Hoe sturen we op de opdracht van deze inkoop?
• Wat omvat partnerschap tussen gemeenten en contractpartners?
• Wat betekent deze inkoop voor gemeenten en hun opgaven?
• Hoe zorgen wij voor een zorgvuldige overgang? 

Afronding en vooruitblik door wethouder Nadya Aboyaakoub - Akkouh 



UITGANGSPUNTEN 
INKOOP 2023

• Taakgerichte inkoop met drie percelen 
- Specialistische jeugdhulp

- Wmo begeleiding en beschermd wonen 

- Maatschappelijke opvang en 
vrouwenopvang

• Hulp en ondersteuning nabij door 
gebiedsteams jeugd / expertiseteams 
Wmo met 24/7 bereikbaarheid en 
beschikbaarheid

• Eén contractpartner per perceel
• Looptijd maximaal 9 jaar



Context transformatie Jeugdwet 
en Wmo

• Organisatie en uitvoering Jeugdwet 
en Wmo bij de gemeenten

• Introductie lokale (wijk)teams/ lokale 
toegang

• Open house en bestuurlijk 
aanbesteden

• Rol huisartsen en gecertificeerde 
instellingen

• Toename kosten jeugdhulp en Wmo
• Opkomst bedrijven met discutabele 

constructies en overmatige winsten



Landelijke ontwikkelingen 

• Meer behoefte gemeenten naar een 
overzichtelijk zorglandschap door minder 
aanbieders

• “Open house” en bestuurlijke aanbesteding 
wordt los gelaten

• Juridische procedures bij inkoop nemen toe 
• Brief staatssecretaris en 

Hervormingsagenda Jeugd
• Kijk op monitoring wordt verbreed (“Model 

Simons”)





Lessons learned

Praktijk

- Werken met gebiedsteams [één toegang tot 
verblijf]

- Samenwerken lokale teams en aanbieder is 
anders werken [doelen lokaal team en 
invulling vanuit de aanbieder] samen 
oplopen [tandem]

- Transformeren doe je niet alleen, hele veld 
[lokale teams, verwijzers, onderwijs, sport, 
welzijn] 

- Vraag altijd groter dan beschikbare 
capaciteit [personeel en aanbod] en budget

- Noodzaak tot vroegtijdig gesprek over 
ontwikkelingen, transformatie en aansluiting 
vraag en aanbod

Contract 

- Onduidelijkheid scheidslijnen scope p*q en 
scope breed spectrum [disbalans/ financieel]

- Monitor vooraf inrichten [kwaliteit en 
kwantiteit]

- Noodzaak van eenduidige aansturing 
aanbieder én gemeenten [eenduidige 
werkwijze en financiële eenduidigheid]

- Eén cliëntenadministratie, gezamenlijke data 

- Met elkaar leren binnen een georganiseerde 
leeromgeving 

- Proces over bespreken van signalen en 
ontwikkelingen [proces vooraf helder: data, 
analyse en gesprek, eigenaarschap]





)  Plann ing  aanbested ingsprocedure

Perceel Publicatie
Selectie-
document
en

Indienen 
aanmelding 
selectiefase 

Selectie Start dialoog
onderdeel 
gunningsfase 

Indiening 
pva en 
offerte

Gunning

maatschappelijke 
opvang & 
vrouwenopvang

16 maart 
2022

20 mei 2022 Juni 2022 1 september 
2022

Februari 
2023

Mei 2023 

Wmo ambulante 
begeleiding, 
beschermd thuis & 
beschermd wonen

16 maart 
2022

20 mei 2022 Juni 2022 1 september  
2022

Februari 
2023

Mei 2023

specialistische 
jeugdhulp

16 maart 
2022

20 mei 2022 Juni 2022 1 september 
2022

Februari 
2023

Mei 2023

)  I n g a n g  d i e n s t v e r l e n i n g  :  1  j a n u a r i  2 0 2 4  ( o v e r g a n g s p e r i o d e  2 0 2 3 )  







Voor contractpartners geldt:

Kenmerken:

• 1 juridische entiteit

• 1 manager / directeur 

• 1 aansturing

• 1 cliëntadministratie

• 1  bedrijfsvoering voor de opdracht



Sturing en beheersing

Instroom Doorlooptijd en intensiteit Uitstroom



Soorten onderaannemers

DERDEN

• Onderdeel van combinatie

• Verbonden aan 1 

hoofdaannemer (exclusiviteit)

• Duidelijke rol & taak

• Ondertekening eigen UEA

• Volledige looptijd

VASTE ONDERAANNEMERS

• Aanvullende capaciteit voor 

uitvoering opdracht

• Specifieke expertise

• Niet exclusief verbonden

• Niet gebonden aan looptijd

INCIDENTELE 

ONDERAANNEMERS

• Specialistische expertise / 

tijdelijke capaciteitsproblemen

• Nooit exclusief verbonden

• Cliëntgebonden of 

raamcontracten



Data en monitor 

Berichten verkeer 

- Start en stop berichten 

- Berichten op inzet van functies 

- Berichten op wijziging inzet van 
functies 

Doorlopende monitor op inzet van 
hulp en ondersteuning sociaal domein 
breed.  

KPI’s op de transformatie 

- Daling verblijf jeugd en Wmo

- Verkorte trajectduur 

- Ervaren meerwaarde door cliënten 
en hun netwerk 

- Ervaren meerwaarde door 
professionals in de samenwerking 
met de client en diens netwerk  







Aandachtspunten 

➢Wegwerken/ beperken wachtlijsten
➢Behoud personeel en zorglandschap kennis en expertise
➢Aansluiting bij de leefwereld van de cliënt [cultuur- en religie sensitiviteit]
➢Samenwerking tussen lokale teams en contractpartners [gelijkwaardigheid]
➢Transparantie in opdrachten, in elkaars werk en voortgang transformatie 
➢Lokale eigenheid: afstemming lokale teams en professionals jeugd en Wmo
➢Overgangsjaar 2023 en doorkijk 2024 [implementatie, opstart nieuwe 

organisatie]
➢Hervormingsagenda [scope, budget]



Communicatieaanpak

1. Communicatie-inzet tot nu toe voortzetten

2. Proactief naar/met cliënten, hun omgeving, pers, 

zorgmedewerkers, etc. communiceren 

3. Aan de hand van scenario’s voorbereid zijn op plotselinge 

gebeurtenissen / reacties

4. Inzet richting zorgprofessionals om hen te behouden voor de 

regio



Partnerschap 

Opbrengst brainstorm op partnerschap tijdens de startbijeenkomst 

op 1 september 2022 met de geselecteerde aanbieders en gemeenten

• Openheid en vertrouwen

• Realiteitsbesef, besef van complexiteit 

• Samenwerking rondom de client en diens netwerk

• Regie vanuit aanbieder op de taakopgave: effectief en efficiënt werken 

• Regie vanuit gemeenten op de lokale teams en eenduidigheid werkwijze 

• Gezamenlijk keuzes te maken in tijden van schaarste professionals en budget

• Gezamenlijke monitor op inzet aanbieders en gemeenten [lokale teams]

• Gezamenlijke communicatie 



Wethouders en raadsleden

Besluitvorming

• Kaderstellen: regiovisies door de raden, 
september 2021 

• Collegebesluit regiogemeenten op het 
inkoopkader + inhoudelijke opdracht van 
de inkoop, d.d.15 oktober 2021

• Mandatering door colleges 
regiogemeenten op de uitvoering van de 
inkoop

• Gemeente Amersfoort heeft besloten de 
aanbesteding te publiceren d.d. 16 maart 
2022 

• Gunning 2023 in Amersfoort door college 
met mandaat regiogemeenten

Raadsleden 

• Raadsleden worden geïnformeerd via 
schriftelijke informatie en regionale 
bijeenkomsten 

• Raadsleden kunnen contact hebben met 
aanbieders

Wethouders/ College

• Wethouders mogen niet met aanbieders 
spreken over de aanbesteding. Wel over 
het huidige contract en ook met cliënten en 
professionals over hun zorgen. 

• Colleges hebben de bevoegdheid om een 
aanbesteding in te trekken. Ze zijn wel 
verplicht om aan te besteden. [nog één 
jaar verlengingsoptie]



Alle vragen en informatie over de aanbesteding 

verloopt via Tenderned 

Kenmerk TenderNed TN353087

Voor aanpalende informatie Inkoop 2023 

Inkoopkader en startnotities inkoop 2023

Infobladen Inkoop 2023 regio Amersfoort

Berichten 

www.amersfoort.nl/inkoop2023

Contact via 

sociaaldomein@amersfoort.nl; ba@amersfoort.nl

www.amersfoort.nl/sociaaldomein

http://www.amersfoort.nl/inkoop2023
mailto:sociaaldomein@amersfoort.nl
mailto:ba@amersfoort.nl
http://www.amersfoort.nl/sociaaldomein

