
Regionale raadsbijeenkomst- inkoop 2023
Dinsdag 18 januari 2022

Van 19.30 m- 21.30 uur 

MS Teams



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 cliënten administratie, gezamenlijke 
data 

- Met elkaar leren binnen een georganiseerde 
leeromgeving 

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



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



Sturing en governance

Monitoring is 
breder dan 

berichtenverkeer 

Monitoring = 
gezamenlijke 

verantwoordelijkheid 
opdrachtgever en 
contractpartners 

Informatie over 
instroom, 

doorstroom, 
intensiteit en 

doorlooptijd nodig 

Rol regionaal
accountmanager

&

Lokale
relatiebeheerder

Communicatie-
matrix 

opdrachtgever 
contractpartner

Evaluatie en 
leercirkels



Transformatie en 
samenwerking 

• Uitgangspunt is samenwerking, samen op 
lopen als tandem van professionals met de 
client en diens netwerk

• Gemeenten: lokale opgave | één 
huishouden, één plan | bepalen wanneer er 
specialistische expertise nodig is. 
Procesregie

• Contractpartner(s) | opdracht te bepalen 
welke aanvullende hulp en ondersteuning 
ingezet wordt. Casusregie



Uitwerking financiële kaders

Taakgerichte 
bekostiging

(startbudgetten)

Risicoparagraaf

Bandbreedtes

Procesafspraken

bij over-
onderschrijdingen

Transformatie-
opgaves

(lokaal en binnen 
taakopgave)

Overgangsregeling Jaarlijkse bijstelling

budgetten



Proces en planning

Fasen aanbesteding

Voorbereiding aanbesteding
Incl. marktconsultatie en consultatie stakeholders 

Publicatie aanbesteding : maart 2022

Selectiefase: voorjaar 2022

Gunningsfase met dialoog: najaar 2022

Implementatie nieuwe inkoop: eind 2022 &  2023

Overgangsjaar 2023: zorg continuïteit  



Aanbestedingsprocedure

Selectiefase

3 aanbieders per perceel 
gaan door naar de volgende 
fase

Onderaannemers beroep 
derde bekend

Gunningsfase

Plan van aanpak en 
financiële offerte

Onderaannemers met 
structurele inzet bekend

Voorlopige gunning

Concretisering met 1 
aanbieder per perceel

Onderaannemers 
structurele inzet bekend 
(inclusief vrijgevestigde 
jeugd met toetsing 
lokale dekking)



Perceel Publicatie
Selectie-
documenten

Indiening 
offertes

Selectie Indiening
Offertes

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

Decembe
r 2022

1 april 
2023

Aangepaste  p lanning 



Relevante activi tei ten januari – maart 2022 

Acties Planning

Dwarskijksessie 
inkoopteam 

Expert sessie met landelijke 
projectleiders en adviseurs inkoop 
sociaal domein 

12 januari 2022

Ronde van het RISB langs 
gemeenten

Lokale transformatie: 
vertaling van inhoud naar financiën 

16 januari t/m 31 
januari 2022

Week van de dialoog met
aanbieders, lokale teams,
en stakeholders 
[huisartsen]

Uitwerking inkoop 2023 31 januari – 4 februari 
2022

Check op uitvoerbaarheid 
in de processen  

Uitvoerbaarheidstoets 
met de backoffice 

februari 2022

Volgende regionale raadsvergadering april/ mei 2022



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

