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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



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 



Selectiefase

• Check aanbieders op basis van formele en minimum 
eisen

• Aanbieders moeten voldoen aan een aantal bewezen 
kerncompetenties 

• Aanbieders dienen een bekwaamheidsdossier in. 
Documenten van 4-6 pagina’s waar aanbieders ingaan 
op selectiecriteria. Dit document wordt beoordeeld door 
een beoordelingsteam aan de hand van selectiecriteria

• De maximaal 3 best scorende dossiers per perceel 
worden geselecteerd om deel te nemen aan de 
gunningsfase



Gunningsfase

• In de gunningsfase vragen dienen de drie 
geselecteerde partijen een plan van 
aanpak en een begroting op te stellen en in 
te dienen. 

• Beoordelingsteam gemeenten beoordeelt 
documenten aan de hand van 
gunningscriteria

• De gemeenten gunnen de opdracht aan de 
best beoordeelde geselecteerde partijen 
per perceel 

• De aansluiting van de onderaannemers 
vindt plaats tijdens voorlopige gunning van 
de nieuwe contractpartners



Wij denken aan de volgende 
kerncompetenties: 

3 jaar ervaring met uitvoering Specialistische Jeugdhulp gemeente/regio 
100.000 plus inwoners (perceel afhankelijk)

3 jaar ervaring met uitvoering Wmo ambulante begeleiding en Beschermd 
Wonen 100.000 plus inwoners (perceel afhankelijk)

3 jaar ervaring met uitvoering Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang 
100.000 plus inwoners (perceel afhankelijk)

3 jaar ervaring met aansturing integrale opdracht gemeente/regio 100.000 
plus inwoners en ervaring met de uitvoering van een centrale cliënt 
administratie en monitoring, centrale bedrijfsvoering en een programmatische 
aanpak van de integrale opdracht.  



Wij denken aan de volgende 
selectiecriteria: 

Beoordeling bekwaamheidsdossier selectiefase waar aanbieder op onderstaande onderwerpen in gaat:

1. Visie op de transformatie: Hierin schetst de aanbieder hun visie op de transformatie. 

2. Visie op ondersteuning van de client; Hierin schets de aanbieder hoe de  samenwerking met de client 
wordt vormgegeven. 

3. Organisatiekracht: hierin schetst de aanbieder welke ervaring hij heeft om de ruimte te bieden aan 
professionals en hoe aanbieders professionals kan binden aan de transformatieopgave en opdracht. 

4. Coördinatie kracht: hierin schetst de aanbieder welke ervaring hij heeft met het aansturen en 
coördineren van integrale opdrachten waar sprake is van transformatie.

5. Lokale kennis, expertise en netwerk: hierin schetst de aanbieder de ervaring hoe hij samenwerkt (heeft) 
met onderaannemers met behoud van lokale kennis en expertise om passend aanbod voor cliënten te 
organiseren. 



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

