
Onderwerp Vraag Antwoord
Aantallen Wat zijn de verwachte resultaten, wat moet 

bereikt worden?

In de startnotities die op de website van de gemeente Amersfoort te vinden zijn kunt u de 

beoogde doelstellingen van de regio vinden. Deze worden in de implementatiefase nader 

uitgewerkt.   Inkoop 2023 regio Amersfoort

Aantallen Kunt u inzage geven in clientaantallen? Wij zullen bij de publicatie zorgen voor een actueel overzicht van clientaantallen in de regio. 

De meest recente openbare cijfers zijn altijd raadpleegbaar via www.waarstaatjegemeente.nl - 

cijfers en statistieken van gemeenten.

Administratie Komt er een administratieve richtlijn voor de 

facturering tussen hoofd en onderaannemer die 

voorziet in het voorkomen van extra 

administratieve last?

De administratieve last wordt verminderd door aan de contractpartner de ruimte te geven om 

te doen wat nodig en hier niet op basis van specifieke productcodes, eenheden en frequenties 

afspraken over te maken zoals in het verleden. Deze ruimte zoeken we ook voor (vaste) 

onderaannemers in afstemming met de contractpartner. 

Bekostiging Word er met een lumpsum gefinancierd of 

inspanningsgericht?

Voor alle drie percelen geldt een taakgerichte bekostiging; dat betekent een vast budget voor 

een taak.  

Bekostiging Groot deel van coördinatietaak wordt van 

gemeenten overgeheveld naar contractpartij. 

Gaat dat deel van het budget vanuit de 

gemeente dan ook mee naar de contractpartij? 

Kosten van de gemeenten zouden dan immers 

dalen.

In de opbouw van het budgettair kader wordt onderzocht passend is bij de gehele 

taakgerichte opgave. 

Bekostiging Het gebiedsteam wordt dus mede een taak voor 

de contractpartij. Is er vergoeding voor deze 

taken die de contractpartij erbij krijgt ten 

opzichte van p*q?

Alle drie percelen worden taakgericht ingekocht. De contractpartner krijgt de opdracht om de 

hulp en ondersteuning gebiedsgericht aan te bieden. Deze opgave wordt integraal 

meegenomen in het budgettaire kader van de inkoop.

Bekostiging Als wij niet inschrijven, zijn we niet gebonden 

aan de taakopgave en het contract. Als 

onderaannemer leveren wij dan een product 

aan de gecontracteerde partij en rekenen we 

gewoon P*Q af. Hoe wordt de prijs bepaald als 

er geen productomschrijving is? 

De wens van de gemeenten is om de systematiek van taakgericht werken zo veel mogelijk te 

vertalen in de opdracht, ook richting onderaannemers.

Bekostiging In welke fase wordt deze taakgerichte 

bekostiging tot in detail vastgesteld?  

In de selectieleidraad zullen de randvoorwaarden aan de taakgerichte uitvoering zijn 

opgenomen en wordt het budgettaire kader op hoofdlijnen weergegeven. Voor meer 

informatie over de taakgerichte bekostiging verwijzen wij u naar vernieuwen handleiding van 

de taakgerichte variant op de  website van de gemeente Amersfoort. Inkoop 2023 regio 

Amersfoort
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Berichtenverkeer Wordt er gewerkt met het berichtenverkeer ? De gemeenten zullen zo veel mogelijk conform de landelijk richtlijnen van berichtenverkeer 

van de taakgerichte bekostiging werken. In deze richtlijnen moeten de gemeenten nog een 

aantal keuzes maken (specifiek, aspecifiek etc.).

Casus Kunt u een voorbeeld geven van een casus. Inwoner meldt zich bij het lokaal (wijk)team. Tijdens het keukentafelgesprek blijkt dat de 

inwoner eenzaam is en niet zelf de weg weet te vinden naar het buurthuis en heeft de 

inwoner soms ook niet-uitstelbare behoefte aan begeleiding 's avonds. Het lokaal team legt 

een verbinding naar de sociale basisinfrastructuur voor de eenzaamheid, biedt in dit geval niet 

zelf begeleiding maar verwijst door naar de contractpartij. De contractpartij heeft met  

onderaannemers bijvoorbeeld afspraken gemaakt over wie welke ondersteuningsvragen 

oppakt en de client komt direct op de goede plek terecht.

Client is er bij de Wmo ook sprake van één 

contractpartner? Hoe verhoudt dat zich met de 

kennis over de verschillende doelgroepen?

Indien een contractpartner expertise ontbeert die wel nodig is voor de uitvoering van de 

opdracht dient hij een consortium te vormen of onderaannemers aan zich te verbinden. 

Client Ik vind het een enorm zorgelijke ontwikkeling 

voor cliënten. De lijnen worden enorm lang, 

wachttijden zullen oplopen. Er is geen 

zorgaanbieder enthousiast, dus hoe zal dit 

worden gedragen. Waak ervoor dat 

jeugdzorgaanbieders niet overstappen naar 

volwassenzorg of in zijn geheel stoppen!

Het is de bedoeling dat kennis en expertise gebundeld ingezet worden voor hulp en 

ondersteuning aan cliënten. Vanuit een eenduidige aansturing vanuit de contractpartner zal 

de hulp en ondersteuning dichtbij de client worden ingezet. Dit betekent in principe korte 

lijnen en geen langere wachttijden. Alle professionals zijn en blijven nodig. gemeenten 

onderschrijven het belang van werkgeverschap en  cultuur waarin professionals hun werk 

goed uit kunnen voeren. 

Client Ik blijf het missen dat de client centraal staat en 

dat is zorgelijk. Het blijft een financieel en 

procesmatig verhaal, waarin beheersbaarheid 

centraal staat. Kan dit ontkracht worden.

We willen juist dat de client centraal staat. Het gaat om de ondersteuningsvraag van de client 

en met elkaar een aanbod te creëren wat daar een antwoord op geeft. Zoals dit ook in de 

regiovisies is opgenomen. De uitgangspunten en visie zijn niet veranderd. Proces, financiën en 

beheersbaarheid zijn onderdelen die bij het inrichtingsvraagstuk  en de aanbesteding horen. 

Ongeacht welke aanbestedingsvorm zou dit aan de orde komen.

Client Ligt de prioriteit wel bij de hulpvraag van de 

inwoner als één contractpartner leidend is in de 

inkoop?

De contractpartner werkt in partnerschap met de gemeente binnen een netwerk rondom 

inwoners in een gebied. De contractpartner gaat hierbij invulling geven aan de taak/opgave 

van de gemeenten die gevoed wordt door de lokale behoefte van inwoners. We organiseren 

hierbij accountbeheer en tegenmacht om de uitvoering van de taakgerichte opgave (bij) te 

sturen. 



Consequenties inkoop Er zullen dus veel kleine partijen verdwijnen. Is 

daar zorg en aandacht voor? Overname van 

personeel? 

Het is mogelijk dat kleinere partijen er voor kiezen zichzelf op te heffen of hun 

aandachtsgebied te verleggen naar een specialisatie of andere gemeenten. Gedurende de 

aanbesteding zal er aandacht zijn voor  personeel en het borgen van werkgelegenheid voor 

personeel binnen en rondom de regio. Voor overname van personeel geldt uiteraard de 

uitgangspunten van de cao, deze worden door de regiogemeenten ook onderschreven. In de 

aanbesteding nemen wij op dat gegunde aanbieders in contact treden met niet gegunde 

aanbieders om binnen de wettelijke mogelijkheden afspraken te maken over overgang van 

cliënten en/of personeel.

Contract Als je niet inschrijft, kan je ook geen vergoede 

zorg verlenen, toch? 

Zonder contract kan inderdaad geen ondersteuning in natura binnen de regio Amersfoort 

geleverd worden. Uiteraard behoudens de situatie waarin een aanbieder via de 

gecontracteerde aanbieder als onderaannemer wordt ingezet.

Data Data sturing en data communicatie verschuift 

naar het consortium. Richt het zo efficiënt 

mogelijk in en gebruik zoveel mogelijk 

bestaande systemen.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de administratieve lasten te beperken voor 

alle partners waarbij we aansluiten op landelijke standaarden en berichtenverkeer. 

Evaluatie huidig traject Worden evaluaties van taakopgave 

meegenomen in de huidige inkoop 

De huidige taakgerichte opdracht is geëvalueerd door JB Lorenz. Deze evaluatie kunt u vinden 

op de website van de gemeente Amersfoort. Deze inzichten worden verwerkt in de uitwerking 

van de aanbesteding. Inkoop 2023 regio Amersfoort

Financiën Krijgen de 3 geselecteerde (samengestelde) 

partijen per perceel een financiële vergoeding

De gecontracteerde partner ontvangt het afgesproken budget voor de gegunde taak. Er wordt 

geen (kosten)vergoeding voor het doen van een aanmelding voor de selectiefase verstrekt. 

Voor de gunningsfase wordt in de inschrijvingsleidraad opgenomen of en welke 

kostenvergoeding van toepassing is. Er worden maximaal 3 partijen geselecteerd om naar de 

gunningsfase te gaan. 

Financiën Hoe ziet gemeente toe op passende tarifering 

door hoofdcontractant?

De geselecteerde aanbieders worden gevraagd om een financiële offerte met vooraf 

vastgestelde parameters in te dienen. De gemeenten vragen aan de contractpartner dezelfde 

parameters te vertalen in de financiële afspraken met de onderaannemers en zullen deze ook 

gedurende de implementatie van het contract ook toetsen.

Financiën Wij merken nu al in veel regio's waar één 

aanbieder de contractpartner is de tarieven 

soms zelfs naar beneden gaan zonder 

indexering.

De geselecteerde aanbieders worden gevraagd een financiële offerte met vooraf vastgestelde 

parameters (uurtarief, intensiteit & doorlooptijd) in te dienen. De gemeenten vragen aan de 

gegunde partijen om dezelfde parameters te vertalen in de financiële afspraken met de 

onderaannemers. De gemeente zal hierop tijdens de contractperiode toetsen.

Gebiedsteams Wie is bepalend wie mag deelnemen aan de 

gebiedsteams

De contractpartner.
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Gebiedsteams Hoe ziet het gebiedsteam eruit De invulling van de gebiedsteams wordt door de contractpartner verder ingevuld, het gaat 

hierbij om de mabulante inzet vanuit jeugdhulp of Wmo (bijvoorbeeld voor jeugd GGZ 

behandelaren, therapeuten en ambulant begeleiders en voor Wmo om ambulant 

begeleiders).

Gebiedsteams Verschil gebiedsteams en lokale teams ? De lokale teams voeren procesregie, pakken zelf een deel van de ambulante 

begeleidingsvragen op en gaan over de toegang naar de aanvullende specialistische hulp en 

ondersteuning. Binnen de gebiedsteams wordt de aanvullende specialistische hulp en 

ondersteuning geleverd.

Gebiedsteams lokale teams is dus wat anders dan gebiedsteam Een gebiedsteam is een bundeling van uitvoerende specialistische expertise die zelf 

gebiedsgericht hulp en ondersteuning bieden, dichtbij de inwoners en aanvullend aan de 

begeleiding door lokale teams en algemene voorzieningen in de SBI. 

Gebiedsteams Wie werken er dan in de gebiedsteams? Wat is 

hun achtergrond/niveau? 

De professionals die nu ook werkzaam zijn voor de gecontracteerde aanbieders zullen de 

eigen werkzaamheden gebiedsgericht uitvoeren, dichtbij de inwoner afgestemd op de lokale 

vraag.

Gebiedsteams Lokaal team regie op proces en gebiedsteam 

regie op de casus. Toch zie ik dat nog niet voor 

mij in de praktijk. Lokaal team spreekt met 

contractpartner, contractpartner met 

onderaannemer?

De contractpartner zal haar eigen inzet van die van onderaannemers moeten afstemmen op 

de procesregie door het wijkteam. Bijvoorbeeld door evaluatiemomenten gezamenlijk op te 

pakken en doelen op elkaar af te stemmen.

Gebiedsteams Hoe kan 1 partij van zorgaanbieders nu de 

gebiedsteams aansturen? Zeker als we zien dat 

de gebiedsteam binnen de regio Eemland zeer 

divers zijn in hun werkwijze en kennis. 

De contractpartner zorgt voor een integraal aanbod in het gebied afgestemd op de lokale 

vraag. Hierbij kan de samenstelling van het team wisselend zijn afgestemd op de lokale 

behoefte. De aansturing blijft binnen 1 contract.

Gebiedsteams ik heb het gevoel dat vanuit jullie kant er te 

weinig zicht is hoe het bij ons als zorgaanbieders 

werkt en hoe lokale wijkteams momenteel 

werken 

De gemeenten nodigen  alle partijen uit om input te leveren om de opdracht aan te laten 

sluiten bij de visie en praktijk van lokale teams en gebiedsteams. Daar waar nodig wordt de 

opdracht bijgesteld aan de hand van de input.

Gebiedsteams Ontstaat er op de drie percelen straks 1 team? 

Of zijn er 3 teams, nl 1 per perceel? 

Er zijn straks 2 soorten gebiedsteams (op jeugd en Wmo). Op het perceel maatschappelijke 

opvang/ vrouwenopvang wordt niet gewerkt met gebiedsteams.

Gebiedsteams Worden de gebiedsteam een partner van de 

straks gecontracteerde partij?

Nee, het gebiedsteam is onderdeel van de gecontracteerde partij.



Gebiedsteams Hoe verhoudt een huidig stedelijk 

georganiseerd aanbod / product zich tot te 

vormen gebiedsteams? Moet alle huidige 

stedelijk georganiseerde ondersteuning worden 

afgebouwd / versnipperd in gebiedsteams?

Wij verwachten dat gebiedsteams zich efficiënt inrichten op de in het gebied voorkomende 

problematiek. Bepaalde minder gevraagde expertise hoeft dan niet perse in ieder 

gebiedsteam beschikbaar te zijn, maar zal regionaal beschikbaar moeten zijn.  

Gebiedsteams Werken gebiedsteams uit één systeem of blijf je 

als zorgaanbieder en lid van het gebiedsteam 

werken vanuit het eigen systeem?

Voor de gebiedsteams is het belangrijk dat de hulp en ondersteuning integraal wordt 

aangeboden. Hoe de contractpartner hier invulling aan gaat geven is aan de contractpartner. 

Voor Jeugd streven wij naar de vorming van gebiedsteams. Voor Wmo is het voorstel nu om te 

gaan werken met een expertiseteam (netwerksamenwerking).

Gebiedsteams In het stroomschema blijkt dat de vraag van de 

cliënt vaker voorgelegd wordt. Vertraging van 

het inzetten van zorg. Eerder hier de vraag 

gesteld wat hierover de mening van verwijzers 

is. Kunt u dat aangeven?

Samen met de contractpartner en lokale teams willen we in partnerschap werken en 

zorgdragen voor hulp en ondersteuning dichtbij de inwoner waarbij hij/zij zijn verhaal 

eenmalig vertelt en professionals elkaar aanvullen met expertise.

Gebiedsteams Dat is onverstandig bij een aanbiedersmarkt 

zoals gezinshuiszorg is: je laat twee grote 

consortia afvallen en mist daardoor hun aanbod. 

Kies er bij zo'n markt toch voor alle aanbieders 

met voldoende kwaliteit te selecteren en samen 

te laten werken in de dialoogfase. Zoals in Zuid 

oost Utrecht. Nu mis je per definitie schaars 

gezinshuisaanbod omdat je twee partijen 

afwijst. Gecreëerde schaarste!

Binnen de taakgerichte opgave krijgt de contractpartner de ruimte om met onderaannemers 

de opdracht uit te voeren.

Gebiedsteams Gezinshuisplekken zijn schaars. Met ons kun je 

altijd afspraken maken als de voorwaarden goed 

zijn. Het is op voorhand niet aantrekkelijk de 

taakgerichte opdracht op te pakken als je in een 

aanbiedersmarkt zit.

Binnen de taakgerichte opgave krijgt de contractpartner de ruimte om met onderaannemers 

de opdracht uit te voeren. De keuze om hieraan deel te nemen is aan de aanbieder zelf. De 

gemeenten zullen tot zo ver dit kan het proces faciliteren.

Gebiedsteams Is het belang van een goede therapeutische 

relatie meegenomen in uitkomst van de 

therapie? Die lijkt door alle extra lagen / 

gesprekken onder druk te komen staan

De client en zijn vraag staan centraal in deze inkoop, daarbij is uiteraard ook de 

therapeutische relatie van belang, daarom heeft de contractpartner de opdracht om 

diversiteit te bieden zodat de inwoner een keuze vrijheid heeft bij het aangaan van een 

therapeutische relatie. Voor de bestaande cliënten borgen we deze door continuïteit van zorg 

door de uitwerking van een overgangsregeling waarbij de ondersteuning van de client centraal 

staat. 



Gebiedsteams Is een gebiedsteam niet te veel een instelling Een gebiedsteam is een bundeling van uitvoerende specialistische expertise die zelf 

gebiedsgericht hulp en ondersteuning bieden, dichtbij de inwoners en aanvullend aan de 

begeleiding door lokale teams en algemene voorzieningen in de sociale basisinfrastructuur. 

Door de hulp en ondersteuning dichtbij aan te bieden staat er connectie met de lokale 

partners en een netwerk rondom inwoners i.p.v. grote instellingen op afstand.

Gebiedsteams wat moet er minimaal in een gebiedsteam zitten 

?

De opgave van het gebiedsteam wordt bepaald door de lokale vraag. Binnen de gebiedsteam 

moeten voldoende behandelaren overige professionals zijn om de lokale vraag te bedienen. 

Dit kan per gebiedsteam een verschillende samenstelling zijn als de vraag verschillend is.

Gebiedsteams waarom wil de gemeente  gebiedsteams? We willen conform de regio visie de zorg dichtbij de inwoner brengen en verbinden met het 

lokale voorliggende veld en andere netwerk partijen rondom kinderen vanuit de wens om te 

normaliseren en kinderen zo thuis mogelijk op te laten groeien tot sterke volwassenen.

Gebiedsteams Er is al gekozen voor gebiedsteam, waar geven 

we nu input op, waar hebben we invloed op ?

De gemeenten hebben in de regiovisie aangegeven gebiedsgericht te willen werken en daarbij 

de gebiedsteam willen door ontwikkelen. Voor jeugd lijkt dit een logische ontwikkeling. Voor 

Wmo wordt onderzocht of een expertiseteam passender is. 

Gebiedsteams Kan een inwoner die weet wat hij wil ook zonder 

tussenkomst van een gebiedsteam naar een 

zorgverlener waar hij heen wil. 

Alle vragen om specialistische aanvullende jeugdhulp gaan in principe naar de gebiedsteams 

die een passend en diverse ondersteuning  voor de inwoner moet organiseren.

Gebiedsteams Wat is de visie achter de gebiedsteams? Het idee achter van een gebiedsteam is een aanvullende schil van specialistische 

hulpverlening, supplementair aan de lokale- en wijkteams. Daar waar de ondersteuning van 

de lokale teams niet toereikend is, deze aan te vullen met specialistisch hulp wat dichtbij 

georganiseerd wordt. Waarbij partijen elkaar goed kunnen vinden, omdat ze gebiedsgericht 

werken. Het idee is om met elkaar een netwerkstructuur in te vullen.

Gebiedsteams Lokale teams verwijzen door als ze niet kunnen 

leveren. Hoe wordt geborgd dat er lokaal goed 

in verbinding met de lokale teams gewerkt 

wordt/blijft worden? 

De gebiedsteams geven uitvoering aan de doelen van de inwoner die samen met het lokaal 

team zijn opgesteld. Het gebiedsteam bepaalt met de inwoner hoe zij hier invulling aan gaan 

geven deze opgave wordt aan het gebiedsteam meegegeven of aan onderaannemers indien 

het team zelf de begeleiding niet kan bieden.

Gebiedsteams Die gebiedsteams zouden geografisch hetzelfde 

georganiseerd moeten zijn als een wijkteam?

De specialistische hulp en ondersteuning is aanvullend aan de lokale teams en sociale 

infrastructuur afhankelijke van de omvang van de lokale opgave kunnen hier gebiedsteams op 

ingericht worden, dit kan ook een andere indeling zijn dan die van de lokale teams.

Gebiedsteams wat zijn gebiedsteams Een gebiedsteam is een bundeling van uitvoerende specialistische expertise die zelf 

gebiedsgericht hulp en ondersteuning bieden, dichtbij de inwoners en aanvullend aan de 

begeleiding door lokale teams en algemene voorzieningen in de SBI. 



Hoofdaannemers Kunnen er meerdere penvoerders per perceel 

komen ?

Er kan slechts één contractpartner per perceel zijn. Binnen een combinatie kan een 

penvoerder worden benoemd.

Hoofdaannemers Ik ben ook benieuwd naar bijv. bepaald 

percentage wat hoofdaannemer of combinaties 

zelf moet kunnen bieden. 

De kritieke taken zullen door de hoofdaannemer/combinatie uitgevoerd worden. In de 

presentatie van de marktconsultatie ziet u een eerste uitwerking. Deze uitwerking is nog in 

concept. 

Hoofdaannemers Welke ruimte heeft de contractpartner om het 

speelveld in te vullen ?

De contractpartner heeft de ruimte binnen de voorwaarden van de inkoop om invulling te 

geven aan de taakopgave. In partnerschap zal deze invulling ingevuld worden. 

Hoofdaannemer Een hoofdaannemer kan dus alleen een 

organisatie  zijn met een juridische entiteit

Een hoofdaannemer is reeds een organisatie met een eigen juridische entiteit, een combinatie 

dient na gunning en voor aanvang van het contract een juridische entiteit te zijn. 

Hoofdaannemer Worden er met een hoofdaannemer afspraken 

gemaakt over de hoeveelheid cliënten die je 

krijgt? Hoe borg je dat de cliënten evenredig 

worden verdeeld ook over expertise en 

specialisme? Maar ook op keuze van de cliënt

De contractpartner (hoofdaannemer/combinatie) krijgt de opdracht om een groot aandeel 

van de cliënten zelf te begeleiden. Indien er aanvullende expertise nodig is kan dit in 

onderaannemerschap. De verdeling van cliënten over de aanbieders zal niet vooraf bepaald 

worden. De contractpartner heeft verantwoordelijkheid voor het totaal.

Huisartsen wat is de rol van de huisarts De inwoner kan via een verwijzing van de huisarts toegang krijgen tot het gecontracteerde 

jeugdhulp. 

Huisartsen Kan de korte lijn met de huisarts behouden 

blijven ?

De inwoner kan via een verwijzing van de huisarts toegang krijgen tot het gecontracteerde 

jeugdhulpaanbod. Gemeenten onderzoeken of huisartsen de mogelijkheid moeten behouden 

om voor een deel van de ambulante jeugdhulp rechtsreeks te verwijzen. 

Input andere regio's Alle regio's hebben zelfde uitdaging, worden 

geleerde lessen betrokken uit andere regio's en 

van de VNG?

De ervaringen van andere regio's worden actief opgehaald en betrokken in dit inkoop traject 

ook houden we verbinding met de landelijke ontwikkelingen via o.a. de VNG.

Inschrijving kan je je inschrijven voor 1 gemeente i.p.v. alle 

gemeenten

U dient voor alle deelnemende gemeenten in te schrijven. Het is niet mogelijk slechts voor 

één gemeente in te schrijven. Wel kan met de gecontracteerde aanbieder door 

onderaannemers de afspraak worden gemaakt dat de aanbieder enkel in één specifieke 

gemeente werkzaam is.

Jeugd Worden de BSA gebiedsteams losgelaten ? Ook het contract met de BSA is onderdeel van deze inkoop. Het contract stopt dus net als 

andere contracten maar de transformatie op de jeugdhulp die met de BSA is ingezet gaat door 

in de nieuwe inkoop.

Jeugd Is er een mogelijkheid om buiten het 

gebiedsteam te werken, bijvoorbeeld met ADHD 

ziekenhuiszorg ?

Ja er is een mogelijkheid om specifieke zorg buiten een gebiedsteam te organiseren als dat 

beter passend is bijvoorbeeld in een ziekenhuis om multidisciplinair af te stemmen in het 

medisch domein.



Jeugd Wat betekent dit voor BSA jeugdhulp? Een nieuwe aanbesteding jeugd en Wmo betekent dat alle contracten zullen aflopen, dus ook 

de contracten met de BSA aanbieders. Aanbieders dienen zich in te schrijven op de nieuwe 

aanbesteding als zij in aanmerking willen komen voor levering van jeugdhulp en Wmo 

ondersteuning vanaf 1 januari 2023.  

Kennisbehoud Hoe faciliteert u kennisbehoud? Door het behoud van de professionals die actief zijn in de regio zo veel mogelijk te promoten. 

Het werken bij de gebiedsteams kan het kennisbehoud faciliteren. 

Keuzevrijheid Ook de keuzevrijheid van de zorgverleners 

wordt beperkt; wij kunnen niet meer de meest 

passende samenwerkingspartner inschakelen 

als je werkt vanuit vooraf ingestelde 

combinaties

Het uitgangspunt is dat wij werken met een contractpartner die aansluit bij de behoefte van 

de client en daaromheen wordt de passende ondersteuning door professionals geleverd. 

Keuzevrijheid Kan ook op basis van keuzevrijheid van de client 

een partij later toegelaten worden ?

De client heeft bij de contractpartner keuze voor passend ondersteuning. Indien er geen 

passend aanbod is kan de contractpartner dit ontwikkelen of via onderaannemerschap 

betrekken. De client heeft hierbij nog een optie om een PGB aan te vragen.

Klantreis Kan de klantreis kort en eenvoudig; eenvoudig 

als het kan en complexe als het moet. 

Gemeenten onderschrijven de wens naar korte eenvoudige klantreizen. Dit is een 

randvoorwaarde bij de uitwerking van de opgave.

Kwaliteit welke professionals koppel je dan in 

gebiedsteam?

Dat hangt af van de vraag in een bepaalde wijk/ gemeente.

Kwaliteit Welke kwaliteitsborging moet je hebben. Ligt 

het op het niveau van Iso of een soort gelijk 

certificaat te hebben of ligt dat op iets anders?

Als het gaat om de kwaliteitscriteria van de regio verwijzen wij nu naar de Basis Erkenning 

Registratie (BERA) van de gemeente Amersfoort. 

Landelijk Valt de ASH (ambulante Spoedhulp)  onder 

ambulant behandeling? of wordt dit apart 

ingekocht

De ambulante spoedhulp valt ook onder de taakopgave van het perceel Specialistische 

Jeugdhulp

Lijst met aanbieders Is er een lijst met contactpersonen van de kleine 

aanbieders?

De gemeenten onderzoeken hoe zij de lijst kunnen specificeren per perceel en naar omvang.  

Alle gecontracteerde aanbieders staan op de website van de gemeente Amersfoort sociaal 

domein.  www.Amersfoort.nl/sociaal domein                                                                    

lokale teams/wijkteams Worden medewerkers in een gebiedsteam door 

de gemeente als personeel aangenomen en 

betaald? 

Nee, de medewerkers zijn in dienst van de contractpartner (hoofdaannemer of combinatie)

Marktconsultatie Kunnen de vragen nog inhoudelijke besproken 

worden ?

Er volgen in het nieuwe jaar nieuwe momenten van marktconsultatie. 

Marktconsultatie Kan er een bijeenkomst komen voor 

vrijgevestigden ?

We onderzoeken binnen het inkooptraject hoe we vrijgevestigden en andere zorgverleners 

kunnen faciliteren in het inkooptraject.

https://www.amersfoort.nl/ondersteuning-en-zorg/to-1/inkoop-hulp-en-ondersteuning-sociaal-domein.htm
https://www.amersfoort.nl/ondersteuning-en-zorg/to-1/inkoop-hulp-en-ondersteuning-sociaal-domein.htm
https://www.amersfoort.nl/ondersteuning-en-zorg/to-1/inkoop-hulp-en-ondersteuning-sociaal-domein.htm
https://www.amersfoort.nl/ondersteuning-en-zorg/to-1/inkoop-hulp-en-ondersteuning-sociaal-domein.htm


Marktconsultatie Komt er nog een nieuwe marktconsultatie als er 

antwoord komt op alle vragen die in de huidige 

marktconsultaties zijn beantwoord?

Er volgen in het nieuwe jaar nieuwe momenten van marktconsultatie. 

Nieuwe partijen Hoe kunnen nieuwe partijen aanhaken bij deze 

aanbesteding? 

De route voor nieuwe aanbieders is gelijk aan die van de huidige contrcatpartners. 

Onderaannemers Kan een organisatie of vrijgevestigde in 

meerdere samenwerkingsverbanden 

inschrijven? Of mag je per perceel maar 1x 

deelnemen aan een inschrijving?

Dit is afhankelijk van het moment waarop de organisatie zich aansluit bij een 

samenwerkingsverband en wat de status van die deelname is. Indien de organisatie een 

onderaannemer is die onderdeel is van de samenwerking om te kunnen voldoen aan de 

gestelde selectie-eisen, dan kan de organisatie maar met één samenwerkingsverband per 

perceel inschrijven.

Als vrijgevestigde of organisatie is als 'gewone' onderaannemer deelneemt aan een 

samenwerkingsverband, mag aan meerdere/alle samenwerkingsverbanden worden 

deelgenomen.

Onderaannemers Welke randvoorwaarden stelt de regio aan de 

hoofdaannemer voor het contracteren van 

onderaannemers of hebben die inkoop en 

contract vrijheid? 

De gemeenten zullen bepalingen opnemen die aansluiten op de visie van de gemeenten als 

het gaat om kwaliteit en zorgvuldigheid. Tegelijkertijd willen de gemeenten werken vanuit 

partnerschap en ruimte bieden aan de nieuwe contractpartners om naar eigen inzicht de 

uitvoering van de opdracht vorm te geven.

Onderaannemers Als je niet inschrijft, kan je ook geen vergoede 

zorg verlenen, toch? 

Zonder contract kan inderdaad geen ondersteuning in natura binnen de regio Amersfoort 

geleverd worden. Uiteraard behoudens de situatie waarin een aanbieder via de 

gecontracteerde aanbieder als onderaannemer wordt ingezet.

Onderaannemers Behoudt je als onderaannemer je eigen 

identiteit en entiteit of heeft de hoofdaannemer 

daar iets over te zeggen? 

Dat is afhankelijk van de rol van de professionals in de nieuwe opdracht. De contractpartner 

dient zorg te dragen dat de professionals een goede afspiegeling is van de 

bevolkingssamenstelling en cultuursensitief te werken. 

Onderaannemers Om te voorkomen dat er nu heel veel 

individuele zorgaanbieders veel tijd en geld 

gaan steken in onderzoek omtrent 

samenwerking etc. Kan dit vanuit jullie nog 

meer gefaciliteerd worden? En hoe weet je of je 

überhaupt kans maakt binnen de 

aanbesteding?  

De gemeenten zijn voornemens om deskundigheid over samenwerking te faciliteren. Meer 

informatie hierover volgt.



Onderbouwing keuze Er wordt gesteld dat een langdurige 

contractperiode wenselijk is om te kunnen 

investeren in intensief partnerschap. 

Tegelijkertijd is er een mogelijkheid het huidige 

contract en dus ook partnerschap te verlengen 

maar wordt daar niet voor gekozen. Waarom?

Binnen de huidige constructie is er sprake van een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan 

gecontracteerde aanbieders. De gemeenten zoeken een intensief partnerschap met enkele 

aanbieders.

Ondersteuning bij proces wordt er van (kleine) aanbieders verwacht dat 

zij zich organiseren , ondersteunt de gemeente 

hierbij ? 

De gemeenten zijn voornemens om deskundigheid over samenwerking te faciliteren. Meer 

informatie hierover volgt.

Ondersteuning collectief Gaat het dan van huisarts naar lokaal team naar 

gebiedsteam naar zorgaanbieder?

Het lokaal team en de huisarts hebben allebie een eigen verwijzingsbevoegdheid. er zal geen 

extra laag ontstaan. gebiedsteams van de contrcatpartner zijn in princiepe uitvoerende teams 

die de inzet van hulp en ondersteuning voor ene groot deel zelf zullen uitvoeren. 

Percelen Wat bedoelen jullie met de ondersteuning 

collectief aanbieden?

Indien hulpvragen ook in groepsverband opgepakt kunnen worden, kan een collectief i.p.v. 

een individueel aanbod bijdragen aan effectief en betaalbaar organiseren van de zorg.

Personeel Is er aandacht voor het personeelstekort ? Binnen de inkoop is het risico van de personeelstekorten als risico benoemd en is het behoud 

van de professionals binnen de regio belangrijk. We bieden de professionals meer ruimte om 

te doen wat nodig is binnen een integraal team met gebundelde expertise waarbinnen zij zich 

professioneel kunnen door ontwikkelen.

Planning Wanneer in december wordt gepubliceerd en 

waar?

N.a.v. de door aanbieders gemaakte opmerkingen, waaronder het verzoek om meer ruimte in 

de planning te nemen wordt de planning thans heroverogen. Dit kan leiden tot uitstel van de 

publicatiedatum. Wij informeren u hierover  naar verwachting medio december via  de 

website van de gemeente Amersfoort. Inkoop 2023 regio Amersfoort

Planning Mij is nu niet duidelijk ihkv de planning hoe 

concreet de inschrijving moet zijn. dat bepaalt 

ook de tijd die we nodig hebben. volgt er 

bijvoorbeeld een dialoog/ selectiefase na de 

inschrijving of niet?

In voorbereiding op de selectie zullen op meer marktconsultaties plaatsvinden. Tussen de 

selectiefase en gunningsfase zal ook een informatiebijeenkomst worden gepland. Na 

inschrijving (tijdens voorlopige gunning) zullen verschillende gesprekken met de voorlopige 

gegunde aanbieder worden gevoerd. Tijdens de selectie en gunningsfase is het mogelijk 

vragen te stellen door middel van de Nota van inlichtingen. 

Proces Is dit de aanbesteding voor hoofdaannemer of 

ook de onderaannemers?

Deze aanbesteding is voor alle organisaties die hulp en ondersteuning willen leveren in de 

regio Amersfoort

Proces Welke aanbieders zijn meegenomen in het 

voortraject ?

Alle gecontracteerde aanbieders zijn meegenomen in via o.a. informatiebijeenkomsten. 

Tevens zijn deze bijeenkomsten openbaar voor alle aanbieders. 

https://www.amersfoort.nl/bericht/inkoop-2023-specialistische-jeugdhulp-en-wmo-ambulante-begeleiding-en-respijtverblijf-inclusief-beschermd-wonen-maatschappelijke-opvangvrouwenopvang.htm
https://www.amersfoort.nl/bericht/inkoop-2023-specialistische-jeugdhulp-en-wmo-ambulante-begeleiding-en-respijtverblijf-inclusief-beschermd-wonen-maatschappelijke-opvangvrouwenopvang.htm
https://www.amersfoort.nl/bericht/inkoop-2023-specialistische-jeugdhulp-en-wmo-ambulante-begeleiding-en-respijtverblijf-inclusief-beschermd-wonen-maatschappelijke-opvangvrouwenopvang.htm
https://www.amersfoort.nl/bericht/inkoop-2023-specialistische-jeugdhulp-en-wmo-ambulante-begeleiding-en-respijtverblijf-inclusief-beschermd-wonen-maatschappelijke-opvangvrouwenopvang.htm
https://www.amersfoort.nl/bericht/inkoop-2023-specialistische-jeugdhulp-en-wmo-ambulante-begeleiding-en-respijtverblijf-inclusief-beschermd-wonen-maatschappelijke-opvangvrouwenopvang.htm


Proces Kan de gemeente duidelijkere kaders aangeven 

wat ze willen hebben?

De gemeente heeft de kaders van de aanbesteding in de 4 startnotities en het inkoopkader 

geschetst. Voor de concretisering van de inkoop vraagt de gemeenten input vanuit de 

aanbieders. 

Proces Wordt er bedoeld dat er maar 1 zorgaanbieder 

gecontracteerd wordt op bijvoorbeeld perceel 

1? Eenzelfde soort constructie als in Utrecht?

Per perceel wordt 1 contractpartner (hoofdaannemer of combinatie) gecontracteerd

Proces Wie hebben jullie nu in beeld als 

gesprekspartner? 

De gemeenten hebben geen voorkeur voor organisaties en heeft geen  gesprekspartners in 

beeld. De gemeenten hechten belang bij een transparant aanbestedingsproces. 

Proces Hoe weten we wie er mee gaat in de 

aanbesteding? Is dat publiek? Zodat we dan 

kunnen benaderen?

De gemeenten zijn op dit moment aan het onderzoeken of het mogelijk is voor 

onderaannemers later in de aanbesteding aan te sluiten.

Proces Eerst moet contractpartij en diens 

werkwijze/visie duidelijk zijn. Dan kan pas 

onderaannemer aansluiten, toch? 

De gemeenten zijn op dit moment aan het onderzoeken of het mogelijk is voor 

onderaannemers later in de aanbesteding aan te sluiten.

Proces Op welke gronden gaan jullie de gesprekken aan 

met deze aanbieders en hoe wordt daarin een 

keuze gemaakt en door wie?

Voor de publicatie van de aanbesteding worden gesprekken gevoerd met alle aanbieders 

(marktconsultaties). Tijdens de selectiefase worden aan de hand van kwaliteitseisen en 

selectiecriteria maximaal 3 aanbieders geselecteerd voor de gunningsfase. Bij aanvang van de 

gunningsfase worden de geselecteerde organisaties  gesproken en worden gevraagd om een 

plan van aanpak en een financiële offerte in te dienen. Deze stukken worden beoordeeld en 

de aanbieder met de hoogst scorende inschrijving wordt gegund. 

Proces Er wordt gesteld dat een langdurige 

contractperiode wenselijk is om te kunnen 

investeren in intensief partnerschap. 

Tegelijkertijd is er een mogelijkheid het huidige 

contract en dus ook partnerschap te verlengen 

maar wordt daar niet voor gekozen. Waarom?

Binnen de huidige constructie is er sprake van een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan 

gecontracteerde aanbieders. De gemeenten zoeken een intensief partnerschap met enkele 

aanbieders.

Proces Er is een selectiefase en een gunningsfase en 

moet de samenwerking reeds in de selectiefase 

vormgegeven worden?

Wanneer organisaties inschrijven als een combinatie of als hoofdaannemer waarbij ze een 

beroep doet op enkele derden/onderaannemers om te voldoen aan de selectie-eisen dient dit 

bij aanvang van de aanbesteding, dus bij selectie, bekend te zijn. 

Proces Is de aanbesteding dialooggericht? Er is gelegenheid voor gesprekken bij de voorbereiding van  de aanbesteding. Ook bij aanvang 

van de gunningsfase zal dit mogelijk zijn.



Proces Wordt er bedoeld dat er maar 1 zorgaanbieder 

gecontracteerd wordt op bijvoorbeeld perceel 

1? Eenzelfde soort constructie als in Utrecht?

Per perceel wordt 1 contractpartner (hoofdaannemer of combinatie) gecontracteerd

Proces Hoe gaat de regio verder als er op een perceel 

geen contractpartner te vinden is

Op dit moment is dit nog geen uitgewerkt scenario voor de regio. We zullen dan eerst 

onderzoeken waarom er geen inschrijvingen zijn gedaan, en dan een besluit nemen over hoe 

verder.

Proces Wordt de aanbesteding ook opengesteld voor 

nieuwe partijen of te wel partijen die nu nog 

geen contract hebben?

Alle geïnteresseerde organisaties die voldoen aan de eisen kunnen aanmelden voor deze 

aanbesteding. 

Proces Hoe weten we wie er mee gaat in de 

aanbesteding? Is dat publiek? Zodat we dan 

kunnen benaderen?

Nee, het is niet op voorhand bij de gemeente  bekend welke partijen inschrijven op de 

aanbesteding. De gemeenten zijn op dit moment aan het onderzoeken of het mogelijk is voor 

onderaannemers in de gunningsfase aan te sluiten.

Proces Op welke gronden gaan jullie de gesprekken aan 

met deze aanbieders en hoe wordt daarin een 

keuze gemaakt en door wie?

Wij informeren alle aanbieders over de aanbesteding. Na voorlopige gunning spreken wij met 

de contractpartners. 

Proces Geselecteerde partijen wordt genoemd , wat 

zijn de criteria

Dee criteria worden opgenomen in de selectieleidraad en zijn op het moment van publicatie 

beschikbaar. Op dit moment beraden de regiogemeenten zich nog over de passende en 

geschikte criteria.

Proces Samenwerken met een enkele contractpartner, 

die vervolgens met dragende derden of 

onderaannemers moet gaan werken, lijkt 

mogelijk een arbeidsarme vorm van 

contractmanagement voor de regio. Echter is 

het kortzichtig om te denken dat de 

netwerksituatie uit zichzelf volwassen wordt. 

Hoe ziet u de rol van de regio zelf om bij te 

dragen aan deze netwerkvorming die de 

kwaliteit van zorg borgt?

Gementen en contractpartners werken binnen de taakgerichte opgave nauw samen. Vanuit 

het accountmanagement en feedbackmomenten wordt de doorontwikkeling van de 

organisatie gevolgd en waar nodig aanvullende afspraken  over gemaakt. .  

Proces Wat als een lokale aanbieder buiten de 

'contractboot' valt maar wel wortels heeft in de 

wijk en inwoners bij deze (bekwame en 

bevoegde) aanbieder zorg willen ontvangen? En 

als wijkteams en huisartsen naar hen willen 

blijven verwijzen? Wat dan?  

De gecontracteerde partij wordt gevraagd met niet gecontracteerde aanbieders in gesprek te 

gaan over overdracht van cliënten en personeel. Wijkteams kunnen alleen verwijzen naar een 

gecontracteerde aanbieder. Huisartsen worden gevraagd om gebruik te maken van 

gecontracteerd aanbod en te verwijzen naar de gebiedsteams. Uiteraard is het voor inwoners 

mogelijk om te kiezen voor pgb in plaats van natura, indien de inwoner pgb vaardig is.



Proces Dus u vraagt meerdere consortia in te schrijven, 

dat vraagt enorm veel energie, tijd en inzet. Dus 

geld. Twee van de drie zullen hiervoor niet 

beloond worden. Kunnen deze partijen een 

vergoeding voor hu inschrijving krijgen? 

De gecontracteerde partner ontvangt het afgesproken budget voor de gegunde taak. Er wordt 

geen (kosten)vergoeding voor het doen van een aanmelding voor de selectiefase verstrekt. 

Voor de gunningsfase wordt in de inschrijvingsleidraad opgenomen of en welke 

kostenvergoeding van toepassing is.

Proces Wat is de meerwaarde van de keuze voor een 

consortium in dit veld? Waarom gaan wijkteams 

niet zelf deze hulp bieden of wordt het 

gemeentelijk georganiseerd) 

Door gebiedsteams als extra specialistische schil rond lokale teams te organiseren is 

specialistische hulp en ondersteuning dichtbij de inwoners in de eigen leefomgeving 

afgestemd op genormaliseerde ondersteuning in de sociale basisinfrastructuur en door de 

lokale teams en 24/7 beschikbaar (lokale teams werken binnen kantoortijden).

Proces waarom wordt er geen stichting opgericht want 

een aanbieder heeft eigen belang en dat hoeft 

niet altijd in het belang van een onderaannemer 

te zijn. En er zit weer een laag tussen. Waarvoor 

voert de gemeente deze rol zelf niet uit. Een 

stichting de verantwoordelijkheid geven onder 

leiding van de gemeente. Marktwerking wordt 

geclusterd.

Aan de contractpartner wordt gevraagd een juridische entiteit te vormen. Dit kan een 

stichting zijn maar ook een andere vorm. De contractpartner en haar onderaannemers hebben 

hierin ruimte om zich te transformeren tot een entiteit met een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid waar de gemeente een partnerschap mee aangaat.

Proces In Utrecht was de aanloop vanaf 2015 al ging 

gang gezet. in de aanbestedingen zijn daar 

steeds kleine stappen in genomen. 

Ook in de regio Amersfoort zijn wij al jaren bezig met de huidige inkoopstrategie die de 

afgelopen jaren op de specialistische jeugdhulp al  deels is doorgevoerd.

Proces Dit is wel anders dan in Utrecht. Daar werd 

eerst de hoofdaannemer uitgezocht. Die kregen 

daarna de tijd om de zorgaanbieders te 

benaderen.

De gemeenten zijn op dit moment aan het onderzoeken of het mogelijk is voor 

onderaannemers later in de aanbesteding aan te sluiten.

Proces Kunnen jullie uitleggen wat dan de leerwinst is 

die duidelijk heeft gemaakt waarom het een 

juridische entiteit moet worden? Bijvoorbeeld 

n.a.v. de BSA?

BSA jeugdhulp betreft een samenwerkingsverband  van zelfstandig gecontracteerde 

aanbieders. Elke partij binnen de BSA heeft een eigenstandige overeenkomst met de 

gemeente Amersfoort in opdracht van de regiogemeenten. Er is dus nu geen sprake van één 

juridische entiteit, waardoor een eenduidige aansturing vanuit gemeenten en aanbieders niet 

geregeld is. 

regierol Bij wie ligt de regierol? College heeft wijkteam 

aangegeven en in de sheet staat regie bij 

contractpartner. Wat gaat het wijkteam straks 

nog doen?

Procesregie ligt bij het lokale team, casusregie ligt bij contractpartner. Zie ook antwoord op 

vraag 47.



regierol Hoe krijgen de wijkteams scherp wat welke 

aanbieder kan bieden en beste past voor de 

ontstane zorgvraag. Hoe blijven zij up to date en 

vice versa

Een lokaal team betrekt en verwijst naar de de gebeidsteasm of exeprtisetam voor inzet  

vanuit de gespecialiseerde hulp en ondersteuning. Deze inzet moet nauw aansluiten op het 

ondersteuningsplan dat lokale teams met clienten hebben opgesteld.

regierol wie bepaalt waar client naar toe gaan Het lokaal team bepaalt dat een inwoner aanvullende specialistische hulp nodig heeft. De 

contractpartner (en eventuele onderaannemers) bepalen vervolgens welke professional 

hierop wordt ingezet.

Resultaatgericht indiceren Hoe willen jullie taakgericht gaan bekostigen als 

de hoge raad op 26 mei jl. heeft aangegeven dat 

dit niet kan/mag bij o.a. individuele 

begeleiding? Client heeft recht op 

rechtszekerheid en dus frequentie 

(uren/minuten)

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat resultaatgericht beschikken in strijd is met 

het rechtszekerheidsbeginsel. Deze aanbesteding ziet op taakgerichte bekostiging, de wijze 

van beschikken en of het noodzakelijk is te beschikking zal gedurende de aanbesteding verder 

worden onderzocht en uitgewerkt.

resultaten Hoe maak je verwijzers wegwijs als zij niet meer 

direct bij zorgaanbieders terecht kunnen waar 

ze nauwe en fijne samenwerking mee hebben?

De verwijzers krijgen een overzichtelijk landschap door bijna  alle hulpvragen vanuit het zelfde 

gebiedsteam of expertsieteam op te pakken.

scope Begrijp ik het goed dat er een laag tussenkomt: 

lokaal team, dan naar gebiedsteam en dan door 

naar specialistische hulp? of voert het 

gebiedsteam de hulp uit?

De specialistische hulp wordt in principe uitgevoerd door het gebiedsteam waarbij er geen 

extra schakel ontstaat. Een aantal functies in de inkoop zoals bijvoorbeeld crisishulpverlening 

zal op regionale schaal aangeboden worden door de contractpartner.  

Scope respijt en deeltijd verblijf Deze onderdelen vallen onder de percelen Specialistisch jeugdhulp  en Wmo. Respijtverblijf 

ouderen wordt apart ingekocht. 

toeleiding Gaan jullie ook in op het grote 'voordeel' van dit 

model ten opzichte van de kwaliteit en snelheid 

dat zorg geboden kan/gaat worden aan deze 

kwetsbare doelgroep 

Zie voor een toelichting op de keuze voor taakgerichte het inkoop naar de regiovisies 

specialistische jeugdhulp en Beschermd wonen en de inkoopnotitie 2023

toeleiding Vanuit deze constructie is direct starten met 

zorg niet meer mogelijk als er een zorgvraag bij 

ons wordt neergelegd, klopt dat?

Net als nu start u pas na ontvangst  van het toewijzigingsbericht.

toeleiding Hoe wordt de toeleiding tot zorg geregeld? Voor jeugd blijft de toegang tot hulp en ondersteuning van de gecontracteerde partij verlopen 

via lokale teams of externe verwijzers. Voor Wno verloopt de toegang altijd via de lokale 

teams. 



Uitvoering Welke richting willen we op  uitvoeringsniveau ? We willen dat professionals van de contractpartner en haar onderaannemers hulp en 

ondersteuning op elkaar afstemmen in gebiedsgerichte organisatie lokaal en in afstemming op 

inzet van lokale teams en de sociale basisinfrastructuur. Het werk dus vraaggericht afstemmen 

met meerdere aanbieders die elkaar op casus niveau versterken met expertise. Hoe de 

contractpartner dit organiseert wordt in partnerschap met de contractpartner verder 

ingevuld.

Utrecht Net zoals in Utrecht, kost dit meer tijd, meer 

geld en daarmee gaat meer geld van jeugdzorg 

naar overhead. Dat lijkt me niet wenselijk, hoe 

hebben jullie hierop geanticipeerd?

De gemeenten hebben contact met Utrecht en verwerken voortschrijdende inzichten in hun 

aanpak. 

Verwijzers Hoe wordt omgegaan met de Wet op 

geneeskundige behandel overeenkomst, waarin 

geregeld is dat ieder met een wettige verwijzing 

in aanmerking komt van specialistische zorg?

Binnen de taakgerichte opgave houden behandelaren de ruimte om alle wettelijke 

verplichtingen na te komen, zoals die van de WBGO zijn geregeld en behoud de inwoner haar 

recht uit deze wetgeving. 

Verwijzers Worden verwijzers betrokken in dit traject ? De gemeenten betrekken onder anderen ook huisartsen en GI's te betrekken bij dit traject. 

verwijzers Willen kinderen en hun ouders dan eerst naar 

een gebiedsteam en dan weer naar een 

aanbieder?

De specialistische hulp wordt in principe uitgevoerd door het gebiedsteam waarbij er geen 

extra schakel ontstaat. Een aantal functies in de inkoop zoals bijvoorbeeld crisishulpverlening 

zal op regionale schaal aangeboden worden door de contractpartner.  Ouders en kinderen 

krijgen dus direct hulp aangeboden in de eigen omgeving zonder extra verwijzing naar een 

aanbieder.

verwijzers Hoe wordt rekening gehouden met landelijke 

ontwikkelingen hoog specialistische zorg

Op het moment dat landelijke wijzigingen plaatsvidnen zulen deze worden doorvertaald naar 

de regionale afspraken. zover mogelijk sorteren wij met deze aanbestding ook voor op 

landelijke ontwikkelingen. 

verwijzers Op welke wijze worden de wettelijke verwijzers 

in dit proces betrokken?

Verwijzers worden ook betrokken in de voorbereiding op de publicatie van de aanbesteding 

en na selectie over de gunning en consequenties voor de huidige en toekomstige 

verwijzingen. 

Verwijzing Mag er rechtstreeks verwezen worden naar 

onderaannemer

Verwijzers kunnen verwijzen naar de gecontracteerde partijen via de toegang van het 

gebiedsteam. Gemeenten onderzoeken nog in hoeverre er rechtstreeks naar onderaannemers 

mag worden verwezen.



Vrijgevestigden Kunnen jullie aan de hand van een concreet 

voorbeeld uitleggen wat dit betekent? Wat is de 

plek van een vrijgevestigde praktijk? Komt die in 

een gebiedsteam? Is een zelfstandige praktijk 

onderdeel van het gebiedsteam?

Onze gedachte is dat een vrijgevestigde praktijk als onderaannemer met de contractpartner 

kan samenwerken. Dit zou kunnen door te werken in het gebiedsteam of als zelfstandig 

behandelaar voor enkelvoudige vraagstukken naast het gebiedsteam. De contractpartner zal 

aanvullend aan het eigen ondersteuningsaanbod gebruik kunnen maken van vrijgevestigde 

praktijken die een aanvullend en passend aanbod bieden in het werkgebied. Afhankelijk van 

de afspraken die tussen de contractspartner en de vrijgevestigde gemaakt worden kan dit op 

incidentele basis zijn of op structurele basis. Let op: dit wordt nog onderzocht en is nog niet 

definief. 

Vrijgevestigden Hoe kom je er als kleine zelfstandige gevestigde 

partij tussen ?

Door u kenbaar te makne en actief contact te zoeken met andere aanbieders. 

Vrijgevestigden Is de gemeente zich bewust van de behoefte 

van ouders aan kleine warme setting 

zelfstandige praktijk

De gemeente vraagt aan de contractpartner om de haar aanbod af te stemmen op de vraag en 

behoefte van de inwoners.

Vrijgevestigden hoe behouden jullie de expertise van de 

 vrijgevestigde  psychologen en 

psychotherapeuten in regio Eemland? Dit zijn 

hoog geschoolde professionals die al jaren een 

eigen contract hebben en nu buiten spel staan. 

De gemeenten erkennen het belang van de vrijgevestigde en onderzoeken welke rol zij 

kunnen hebben in de opdracht. 

WGBO Hoe behoudt de client zeggenschap? In de ideale situatie zou de client de houder zijn van het plan om aan zijn eigen doelen te 

werken. Het lokale team of de begeleider kan  de client  hierbij ondersteunen zodat de client 

de ruimte ervaart om, en de middelen krijgt om aan zijn plan te werken. Wij gaan ervanuit dat 

zeggenschap en eigenaarschap een belangrijk onderdeel is van de relatie tussen hulpverlener, 

begeleider en de client. Daarnaast zijn de gecontracteerde partijen verantwoordelijk voor het 

inregelen van zeggenschap van cliënten ten aanzien van de dienstverlening van de organisatie. 

Dit is 1 van de onderdelen die meegenomen wordt in de contractafspraken met de 

gecontracteerde partij.

WGBO Houden alle zorgaanbieders regie en 

verantwoordelijkheid over eigen behandeling 

zoals verplicht vanuit de WBGO?

Binnen de taakgerichte opgave houden behandelaren de ruimte om alle wettelijke 

verplichtingen na te komen, zoals die van de WBGO. 

Wmo Afbakening van Wmo en Jeugd, o.b.v. 

doelgroepen, afbakening o.b.v. regio. Is daar al 

iets meer bekend over? Het gaat over de regio 

Eemland, we hebben het over 3 afzonderlijke 

percelen. 

Het gaat over de regio Amersfoort, we hebben het over 3 afzonderlijke percelen. Er zouden 3 

entiteiten hiervoor moeten worden opgericht.


