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AMBITIES INKOOP 2023

• Versnellen van de transformatie (normalisatie)

• Kwaliteit met meerwaarde voor de klant, 
netwerk, professionals en 
samenwerkingspartners

• Betaalbaarheid en financiële beheersbaarheid

Belangrijke randvoorwaarden:

• Partnerschap voor een integraal en betaalbaar 
zorglandschap

• Data & monitoring voor gezamenlijk (in)zicht op 
de voortgang en ontwikkelingen



)  Plann ing  aanbested ingsprocedure

Perceel Publicatie
Selectie-
document
en

Indiening 
offertes 
selectiefase 

Selectie Indiening
Offertes 
gunningsfase

Gunning Ingang 
contract

Maatschappelijke 
Opvang & 
Vrouwenopvang

Maart 
2022

Mei 2022 Juni 2022 September 
2022

Oktober 
2022

1 januari 
2023

Wmo ambulante 
begeleiding, 
Beschermd Thuis & 
Beschermd Wonen

Maart 
2022

Mei 2022 Juni 2022 September  
2022

Oktober 
2022

1 april 
2023

Specialistische 
Jeugdhulp

Maart 
2022

Mei 2022 Juni 2022 September 
2022

December 
2022

1 april 
2023



Maar eerst.. De 
inwoner 

en 
netwerk 
centraal

Wat helpt de 
inwoner?

Inzetten 
wat nodig 
is; doen 

wat werkt

Vraag gestuurd



Transformatie en 
samenwerking 
• Samenwerken, samen oplopen als tandem van 

professionals met de cliënt en diens netwerk.

• Gemeenten: lokale opgave “één huishouden, 
één plan”: 

- Plan omvat waar nodig alle levensgebieden

- Bepalen wanneer er aanvullende 
specialistische expertise nodig is

- Regie op proces

• Gebiedsteams jeugd, expertiseteams Wmo van 
de contractpartner zijn verantwoordelijk welke 
aanvullende hulp en ondersteuning ingezet 
wordt. 



Samenwerking lokale teams en 
contractpartner
• Rol lokale team: Focus op het ondersteuningsplan vanuit de levensgebieden met regie op de inzet 

van verschillende partners (sbi, werk en inkomen, netwerk, specialistische ondersteuning) op basis 
één gezin één plan met doel meerwaarde voor de client. 

• Rol contractpartner: passende hulp en ondersteuning bieden aan de client, zo licht als mogelijk en 
zo zwaar als nodig. De contractpartner heeft de ruimte om met de client maatwerk in te zetten tbv
het ondersteuningsplan van de client. En waar nodig meer of minder intensieve ondersteuning te 
bieden.

Samen:

• Periodieke afstemming tussen lokale teams en contractpartners op inzet en bijdrage aan 
ondersteuningsplan gedurende de looptijd van de inzet en vastlegging van voortgang, wijzigingen 
aan inzet vanuit contractpartners aansluiting andere partners 

• Specialistische ondersteuning wordt bekrachtigd met een generieke beschikking: naast afspraken 

over  berichtenverkeer vraagt dit ook afspraken tussen hoofdaannemer en onderaannemer



Meerwaarde  geb iedsteams jeugd,  
exper t ise teams WMO en  besch ikbaarhe ids -
en  beschermingsfunct ie  Maatschappel i jke  
Opvang en  Vrouwenopvang

• Aanvullende hulp en ondersteuning 
dichtbij client

• Bundeling van kennis en expertise 

• Regionale en lokale aansluiting 

• Netwerk met lokale contacten 

• Integraal aanbod

• Flexibiliteit 

• 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid

TEAM



Specialistische jeugdhulp Wmo | ambulante begeleiding | Beschermd 

wonen/thuis & Time-out

Maatschappelijke & Vrouwenopvang

In de scope

• (Dag)behandeling incl.adhd ziekenhuiszorg 

• Begeleiding 

• Logeren

• Begeleid wonen

• Pleegzorg

• Opname/verblijf

• Crisis

• 24/7

• Essentiele functies

Buiten de scope

• Ondersteuning en begeleiding door lokale 

teams en sociale basis infrastructuur 

• LTA

• Dagactiviteit

• Dyslexie

In de scope

• Beschermd wonen

• Beschermd thuis

• Ambulante begeleiding (incl. incidenteel 24/7)

• Logeren/time-out

• Begeleid wonen

• Vinger aan de pols

Buiten de scope

• Ondersteuning en begeleiding door lokale teams 

en sociale basis infrastructuur 

• LTA zintuigelijk gehandicapten

• Dagactiviteiten en Hulp bij het huishouden

• Bemoeizorg

• Respijtverblijf ouderen

• Wonen, rollen en vervoer

In de scope

• Tijdelijke 24-uurs opvang voor screening 

(max 14 dagen)

• Kortdurende 24-uurs opvang (max 3 

maanden)

• Vrouwenopvang

• Inloop/dagopvang

• Gebruikersplekken

Buiten de scope

• Langdurende opvang 

• Begeleid wonen

• Doorstroomlocaties

• Bemoeizorg

NB: Eerste drie landen in perceel Wmo

Scope en inzet  opdracht



Dank!

Voor meer informatie inkoop 2023

www.amersfoort.nl/sociaaldomein

Inkoopkader en startnotities inkoop 2023

Onderzoek rapportages Jb Lorenz

Presentatie en verslagen marktconsultaties

Infobladen Inkoop 2023 regio Amersfoort

Contact via 

sociaaldomein@amersfoort.nl

ba@amersfoort.nl

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

