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Introductie

Albert van Grootel

Dagvoorzitter marktconsultatie –
Projectleider Inkoop

“Leuker willen we het graag maken, 
makkelijk is het nooit” 



Digitale vergaderregels

Geluid staat standaard uit

Bij vragen of opmerkingen gebruik de chatfunctie, deze bewaren we en beantwoorden we 
achteraf.

Wanneer er ruimte is voor vragen, vraagt de dagvoorzitter om digitaal een handje op te steken. 
We zijn met veel dus niet mogelijk krijgt niet iedereen het woord.

Presentatie is beschikbaar voor alle deelnemers via www.rivierenlandkanmeer.nl. En via e-mail op 
te vragen bij inkoopwmojeugd@regiorivierenland.nl

We nemen de plenaire sessie op. U kunt desgewenst de camerafunctie uitzetten.

http://www.rivierenlandkanmeer.nl/
mailto:inkoopwmojeugd@regiorivierenland.nl


Agenda

• INTRODUCTIE: dagvoorzitter Albert van Grootel

• WELKOM: wethouder Sascha Baggerman namens de zes gemeenten

• INKOOP WMO - JEUGD: projectleiders Albert van Grootel en Reitse Keizer

• DIALOOGTAFELS: Deelsessies

• TERUGKOPPELING: Plenair

• VERVOLG: dagvoorzitter Albert van Grootel



Welkom

Sascha Baggerman

Wethouder Gemeente Culemborg

namens het regionale 
portefeuillehoudersoverleg van de zes 
samenwerkende gemeenten

Buren | Culemborg | Neder-Betuwe | Tiel | 
West-Betuwe | West Maas en Waal



Uitgangspunten Inkoopstrategie

• Zorg gericht op zo veel als mogelijk Zelfredzaamheid 

• Toegang tot zorg op lokaal gemeentelijk niveau

• Stevig inzetten op normaliseren

• Veel aandacht voor preventie

• Grip op kosten 

• Resultaat en kwaliteit 

• Partnerschap

• Sturing op basis van Data-gedreven werken



Doelstellingen Inkoop 2023

1. Het verbeteren van de kwaliteit en de resultaten van de ingekochte zorg

• Goede en gekwalificeerde zorg (denk aan gediplomeerde medewerkers, gecertificeerde aanbieders, etc.);

• Passende zorg;

• Tijdige en doelmatige zorg;

• Vermogen om innovatie en ontwikkeling vorm te geven;

• Zorg op basis van een effectief en goed proces (proceskwaliteit).

2. Het zorgen voor een financieel houdbare uitvoering van het sociaal domein.

• Afspraken over de administratieve hygiëne, sturing en monitoring op resultaten, budgetten en ondersteunende afspraken.

• Sturing op een afnemende zorgvraag door normalisering. 

• Betere voorspelbaarheid van de kosten, tijdige signalering van overschrijdingen en betere kostenbeheersing. 

• Data-gedreven werken kan bijdragen aan deze sturingsmogelijkheden. 

• Partnerschap kan bijdragen aan innovaties die in pilots tot stand kunnen worden gebracht. 



Uitwerking Inkoop 2023

• Basis voor de inkoop zijn de huidige producten en productbeschrijvingen. 

• Belangrijke verbeteringen of storende knelpunten passen we waar mogelijk aan. Daarvoor ook deze 

eerste marktconsultatie

• We kiezen voor een nieuwe segment- en perceelindeling

• Inkoopprocedure zal geen open houseprocedure zijn tenzij dit voor een specifiek segment of product 

helpt de juiste aanbieders te vinden.

• Het doorontwikkelen van de inkoopstrategie en sturingsinstrumenten pakken we samen met aanbieders 

op in de vorm van enkele pilots. Dit vraagt om een co-creatie tussen aanbieders en gemeenten. 



Inkoop in segmenten
Wmo Jeugd



Doorontwikkeling 
pilots

“Pilots om in partnerschap met aanbieders te werken 
aan kwaliteit en meer grip op Wmo en Jeugdzorg”



Kaderstelling Brainstorm

Doorontwikkeling inkoopstrategie door pilots
De pilots hebben als doel te leren over de inzet van inkoopinstrumenten en hoe deze kunnen bijdragen 

aan het verbeteren van de kwaliteit tegen beheersbare kosten op het gebied van Wmo/Jeugd in de zes 

regiogemeenten. Door de projectgroep zijn een aantal uitgangspunten benoemd.

Selectie Longlist
Uitwerken 

Business Cases
Gemeentelijke 

keuze Pilots

Integreren 
Pilots in 

inkooptraject

Te formeren klankbordgroep met Aanbieders en 
Clientvertegenwoordiging



Kaderstelling pilots

• 7 december is er marktconsultatie gepland m.b.t. pilotontwikkeling. Aan de hand van kwellende kwesties 
gaan we met elkaar brainstormen op eventuele pilotontwikkeling.

• De gemeentelijke kaderstelling stellen we beschikbaar aan alle aanbieders. Van belang is te weten dat dit 
vooral een document is voor de zes gemeenten onderling. De kaders zijn nog niet in beton gegoten en 
kunnen we nog aanpassen op basis van input uit deze verkenningsfase met aanbieders en 
client(vertegenwoordiging).

• Er is gezocht naar een kaderstelling die enerzijds ruimte biedt voor ideeën en voorstellen voor de gewenste 
doorontwikkeling met aanbieders. Anderzijds is gezocht naar een kader en afwegingsmechanisme om pilots 
te ontwikkelen in het kader van de regionale inkoopstrategie. 

• Op het pilotspoor willen we in partnerschap samenwerken met aanbieders om business cases en pilots 
concreet uit te werken. 

• Hiervoor willen we als gemeenten een klankbord inrichten waarbij vanuit ieder segment één aanbieder de 
andere aanbieders vertegenwoordigt. We richten hiervoor een volledig transparant proces in voor iedereen. 

• Uiteindelijk zullen de uitgewerkte pilots worden opgenomen in de inkoopstukken zodat gecontracteerde 
aanbieders zich daarop kunnen inschrijven.



Project en Planning 



Even voorstellen

Reitse Keizer

Projectleider Inkoop

“Inkoop is geen doel op zich, maar een middel om de 
samenwerking te verbeteren en doelen beter te bereiken” 



Projectteam Inkoop
Projectleider Proces 
Projectleider Inkoop

Projectgroep Implementatie
Contractmanagement

Back-office
Kwaliteitsmedewerkers

(Vanaf 1 /1/ 2023)

Stelselontwikkeling/Pilots
Beleid, uitvoering, 

contractmanagement

Projectgroep
Inkoop Wmo / Jeugdzorg

Werkgroep Jeugdzorg intramuraal
Werkgroep Jeugdzorg extramuraal

Werkgroep Wmo

Per werkgroep:
Beleid / uitvoering / contractmanagement

Projectstaf
Projectondersteuner
Contractbeheerder
Tactisch inkoper
Data-analist
Communicatie

Programmamanager

Werkgroep Juridisch/financieel

VOO

Pfo

Colleges

Managersoverleg



Gemeentelijke
Besluitvormingsfase

Specificatiefase
Voorbereiding 

inkoopopdracht
Inschrijffase / NvI fase

Implementatie
fase

Ingangsdatum nieuwe 
contracten

1 januari 2023

Voorlopige gunning
10 september 2022

Sluiting inschrijving
Negometrix
(1 juli 2022)

Publicatie 
Inkoopdocumenten 

Negometrix
(21 mei 2022)

1e marktconsultatie met 
aanbieders

(November 2021)

1e concept Perceel en 
Productbeschrijvingen

(1 januari 2022)

2e marktconsultatie met 
aanbieders

(Februari 2022)

Ontwikkelspoor Pilots
Implementatiefase

Beoordeling/verificatie
fase

Voorbereiding implementatiefase

Vaststelling Business 
Cases regionale pilot(s) 

ikv Inkoopstrategie
(Maart 2022)

Start regionale pilots
ikv Inkoopstrategie

1/1/2023

Contracterings
fase

Definitieve gunning 
gunning

20 dagen na voorlopige 
gunning

1 oktober 2022

Vaststelling Kaderdocument 
Gemeenten & Aanbieders

(januari 2022, concept gemeentelijke 
kaders in Pfo November 2021)

Start 1 oktober

Besluitvorming ‘Tactisch 
inkoopkader’ in Colleges 

gemeenten
(Maart 2022) 

Tarievenonderzoek
(onafhankelijk)

1 december Integreren 
Pilot/

Inkoopspoor

Ontwikkelspoor Pilots
Ontwikkelfase

Ontwikkeltafels per segment

3e marktconsultatie 
inkoop/pilots

met aanbieders
(April 2022)



Aanscherpen productindelingen 
productbeschrijvingen

Programma’s van 
eisen

Overeenkomsten

Inschrijfleidraden 
offerteaanvraag

Aanscherpen en aanvullen overige 
kwaliteitseisen en werkafspraken

Tarievenonderzoek

Inrichting inkoopprocedure per 
perceel

Strategisch inkoopkader 
tbv lokale besluitvorming

november december januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

2e marktconsultatie

Inschrijfperiode
Beoordeling en 

verificatie

Def
gunning

1 okt

Implementatie

1e marktconsultatie
Eventueel

3e marktconsultatie



Onafhankelijk tarievenonderzoek 2023

• In het kader van de Wmo hebben gemeenten – door de AMvB Reële prijs – de verplichting om reële tarieven 
te hanteren en ook te kunnen onderbouwen waarom de gehanteerde tarieven reëel zijn. Voor jeugdhulp 
komt die verplichting er op termijn ook.

• Om tot reële en goed onderbouwde tarieven te komen betrekken de gemeenten een onafhankelijk bureau 
dat reële tarieven zal onderzoeken en adviseren.

• Een onafhankelijke bureau start naar verwachting rond 17 december 2021 met tarievenonderzoek. Op dit 
moment staat hiervoor een uitvraag uit namens de zes gemeenten.

• Het onderzoeksbureau gaat aanbieders benaderen voor het kostprijsonderzoek. We gaan ervan uit dat 
iedereen hieraan meewerkt om zo te zorgen voor tijdig inzicht in de te hanteren tarieven. Voor zowel 
aanbieders als gemeenten is dit inzicht belangrijk in het kader van het inkoopproces. 



Mentimeter

Ga naar:
WWW.MENTIMETER.COM



Woordcloud gemaakt op basis van input bij uitvraag voor 30 november



Dialoogtafels



Dialoogtafels

Tafel 1: Jeugd - Gezinsvormen

Tafel 2: Jeugd - Verblijf met behandeling

Tafel 3: Jeugd – Begeleiding / behandeling

Tafel 4: Jeugd - Interventies behandeling (MST, FACT, MDFT, FFT) 

Tafel 5: Wmo - Begeleiding individueel

Tafel 6: Wmo - Begeleiding groep / dagbesteding



Opdracht per dialoogtafel

• Na een inleiding op het onderwerp van de tafel is er ruimte voor discussie.

• Belangrijk is in hoeverre de te bespreken knelpunten invloed hebben op de vormgeving van het betreffende 
product(en).

• Iedere tafel koppelt in de plenaire afsluiting terug wat de kern van de discussie is geweest. Na afloop van de 
deelsessie bespreekt men wat de kern is geweest.



Plenaire terugkoppeling



Vervolg



Vervolg en afstuiting

• Marktconsultatie 7 december 2021 gericht op pilotontwikkeling

• Verslag van marktconsultaties en beschikbaar stellen van relevante documenten

• Formeren van klankbord/vertegenwoordigingsgroep voor het pilotspoor

• Uitvraag door onderzoeksbureau Tarievenonderzoek

• In februari wordt wederom een brede marktconsultatie gepland, daarnaast kan het zijn dat op segmentniveau aanbieders 
nog bevraagd worden op productniveau vanuit de verschillende werkgroepen. Hiervan worden verslagen gepubliceerd via 
www.rivierenlandkanmeer.nl

• Voor vragen kunt u terecht per mail: inkoopwmojeugd@regiorivierenland.nl

http://www.rivierenlandkanmeer.nl/
mailto:inkoopwmojeugd@regiorivierenland.nl


Woordcloud gemaakt op basis van input bij uitvraag voor 30 november



Bedankt voor uw deelname!



Even geduld AUB


