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Programma

Inleiding

Toelichting 
op sheets

Onderweg 
vragen via 
menti.com 

Na afloop 
presentatie 

Q&A via 
menti.com 

Alle vragen 
en 

antwoorden 
op de site 



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



Proces aanbesteding per perceel

Selectiefase

Bekwaamheidsdossier  

Check op kerncompetenties,       

Formele eisen en selectiecriteria

Beoordeling bekwaamheidsdossier

Max. 3 aanbieders per perceel        

door naar de gunningsfase

Gunningsfase

Plan van aanpak en financiële offerte

Beoordeling plan van aanpak en 
financiële offerte

Een geselecteerde aanbieder per 
perceel wordt voorlopig gegund

Voorlopige gunning

Concretisering met 1 
aanbieder per perceel 

Vaste onderaannemers  
sluiten aan bij voorlopig 
gegunde aanbieder

Check op lokale dekking 



Verander ing 
landschap

Taakgerichte 
opgave

Budget met 
opdracht

Px?

P x?

P x ? 

Contractpartner

Vaste 
onderaannemer

Vaste 
onderaannemer

Vaste 
onderaannemer

Vaste 
onderaannemer

Veel aanbieders PxQ
= 0 uren contract

Concurrentie binnen de markt
Individuele trajecten

Overlappend en onvolledig aanbod

Minder aanbieders  
= meer zekerheid omzet

Gezamenlijke opgave gebiedsteams  
collectief  en  individueel aanbod

Dekkend aanvullend aanbod



Vaste onderaannemers

Contractpartner selecteert beperkte groep vaste onderaannemers

1. Veel voorkomende enkelvoudige hulp en ondersteuning
2. Weinig voorkomende specialistische hulp en ondersteuning

• Verwijzing in principe rechtstreeks bij enkelvoudige hulp en ondersteuning
• Vaste onderaannemers zouden ook onderdeel van de  gebiedsteams/ 

expertiseteams kunnen zijn



Kaders inzet van vaste 
onderaannemers

• Doorvertaling taakgerichte werkwijze 

• Aansturen op transformatie opgave 

• Contractpartner informeert over voortgang van transformatie (monitoring)

• Beperking administratieve last ook in relatie hoofd- en onderaannemers 

• Toepassen van reële financiering (conform de AMvB) op inzet 
onderaannemers

➢Hoofdaannemers beoordelen op inzet onderaannemers in de 
gunningsfase



Onderaannemers binnen de 
taakopgave

Contractpartner: Gebieds- en expertise teams

Regie op transformatie & partnerschap met gemeenten 

Vaste 
specialistische  

regionaal  
onderaannemer

Specifieke 
expertise

Vaste lokale  
onderaannemer 
in  gemeente X

Vaste lokale  
onderaannemer in 

gemeente  Y

Vaste lokale  
onderaannemer

In gemeente Z 



Incidentele onderaannemers

• Specifieke vraag cliënt (nog) geen passend aanbod op is

• Flexibele schil van professionals (aanbieders)

• Uitzonderlijk aanbod bij zeer complexe hulpvraag

• Keuze voor bekostigingswijze is aan de contractpartner 

• Behouden administratieve eenvoud



Opgave lokale  dekking contractpartner  
samen met  onderaannemers

• Gebiedsteams jeugd en expertiseteam(s) Wmo met vaste aanspreekpunten

• Veelvoorkomende hulp binnen afzonderlijke gemeente grenzen 

• Enkelvoudige specialistische jeugdhulp

• Ambulante begeleiding Wmo

• 24 uurs bereik- en beschikbaarheidsdienst



Berichtenverkeer onderzoek 
herinrichting

• Start/stop berichten naar gemeente & contractpartner (1 bericht 2 richtingen)

• Gemeenten inzage in inzet onderaannemer via berichtenverkeer

• Generieke beschikking: doen wat nodig is om doel te bereiken

• Startbericht op functies (ambulant, dagbehandeling, verblijf)

contractpartner

gemeente



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

