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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 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

• KADERS PILOTS: Presentatie 

• DIALOOGTAFELS: Vier Brainstormtafels

• Eventueel afronding Plenair: Dagvoorzitter Albert van Grootel



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. 



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

• 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.



Inhoudelijke kaders

➢ Leefwereld van de cliënt staat centraal. Ervaring van cliënten zijn onderdeel van elke pilot. Cliënten 

mogen geen nadeel ervaren van deelname aan een pilot.

➢Minimaal één van de pilots is gericht op taakgerichte bekostiging. 

➢ Pilots in Wmo-ondersteuning zijn gericht op een integraal aanbod voor ouderen waarbij op een 

efficiënte wijze invulling wordt gegeven aan de vergrijzingstrend waarbij kwaliteit van ondersteuning 

behouden blijft. De verbinding met welzijn/ 0-lijn is hierbij noodzakelijk. 

➢ Pilots in het segment jeugdhulp extramuraal zijn gericht op defragmentatie van de geboden hulp. Er 

wordt gestreefd naar meer integraliteit, maatwerk en vraaggerichte inzet van jeugdhulp voor een 

betere kwaliteit van zorg. Een integrale aanpak om uithuisplaatsingen te voorkomen is wenselijk.

➢ Pilots in het segment jeugdhulp intramuraal zijn gericht op het ontwikkelen van vraaggericht aanbod 

en betere samenwerking tussen aanbieders. 



Financiële Kaders

1. Een goed uitgewerkte business case met een op data gebaseerde onderbouwing is de basis om te 

kiezen voor deelname aan een pilotDe kosten en de baten, zowel financieel als beleidsinhoudelijk 

worden hierin opgenomen.

2. Naast de investering van gemeenten in de vorm van capaciteit en een eventueel ontwikkelbudget vast te 

stellen in een business case vraagt het starten van een pilot ook een investering van aanbieders. Deze 

investering bestaat uit financiële investeringen, projectcapaciteit, eigenaarschap en een gedeelde 

verantwoordelijkheid. 



Randvoorwaarden (1)

➢ Pilots moeten gestart worden voor het einde van 2024. 

➢ Indien juridisch en organisatorisch mogelijk kunnen pilots al starten in 2022, tijdens de huidige 

contractperiode. 

➢ Pilots duren minimaal 2 jaar en zullen als pilot moeten worden afgesloten vóór 31 december 2025 

om daarmee de opbrengst te kunnen vertalen naar de contracten of eventuele nieuwe inkoop vanaf 

2027.

➢ Er wordt gebruik gemaakt van ervaringen van pilots in andere regio’s. 

➢ Pilots worden ontwikkeld op basis van data en een scherp beeld zowel bij de start (0-meting) als 

tussentijds en achteraf.

➢Om te spreken over een regionale pilot moeten minimaal 2 gemeenten de pilot willen starten.



Randvoorwaarden (2)

➢ Er wordt voor de start van een pilot in een business case en plan van aanpak een zo precies 
mogelijke inschatting gemaakt van de benodigde ambtelijke capaciteit. 

➢ De deelnemende gemeenten aan een pilot stellen een projectleider aan voor de betreffende pilot. In 
regionaal verband wordt de voortgang gemonitord in het programma Implementatie 
inkoopstrategie.

➢Wanneer een pilot wordt afgesloten met positieve resultaten, op basis van SMART opgestelde KPI’s
in de business cases, betekent dit dat de nieuwe werkwijze wordt geïmplementeerd bij alle 6 
gemeenten die samen werken in de inkoopstrategie. Bij deze implementatie zal wel rekening 
gehouden moeten worden met de inbedding in het lokale toegangsmodel van iedere gemeente 
afzonderlijk.

➢ De contractering moet zo worden ingericht, dat in het geval van een succesvolle pilot de nieuwe 
werkwijze in alle gemeenten kan worden ingevoerd. Deze wijziging betekent dat de bestaande 
contractering moet kunnen worden opengebroken tijdens de looptijd. Dit is vooral van belang voor 
gemeenten die niet aan een specifieke pilot meedoen en regulier hebben ingekocht.



Woordcloud gemaakt op basis van input bij uitvraag voor 30 november



Dialoogtafels



Dialoogtafels

• Brainstormtafel 1: Samenhangend ondersteuningsaanbod voor 70+ ers

Voorzitter: Marieke Kuypers

• Brainstormtafel 2: Hulp voor jongeren met meer dan één ondersteuningsbehoefte

Voorzitter: Peter Schieven

• Brainstormtafel 3: Jongeren met complexe/zware problematiek

Voorzitter: Mirjam Vierhuizen

• Brainstormtafel 4: Vrije pitchtafel doorontwikkeling stelsel

Voorzitter: Albert van Grootel



Afronding en Vervolg



Bedankt voor uw deelname!



Even geduld AUB


