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Graag microfoons op ‘mute’ tijdens de 
presentatie

Achteraf is er ruimte voor vragen

Deze presentatie wordt opgenomen en 
kan worden teruggekeken



Even voorstellen…
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• De zes gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, 
Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal werken op 
grond van de Wmo en de Jeugdwet samen om 
maatwerkvoorzieningen rond zorg en ondersteuning in 
te kopen;

• Sinds de decentralisaties van 2015 hebben gemeenten 
deze taak goed uit kunnen voeren door zorg in te 
kopen bij zorgaanbieders in de regio;

• Gelet op nieuwe opgaven en ambities willen 
gemeenten een volgende stap zetten in de inrichting 
van het sociaal domein:
• Extra impuls geven aan transformatie sociaal domein;
• Gelet op precaire financiële situatie meer oog voor 

kostenbeheersing in de inkoop;

• Tevens naderen de huidige contracten het einde van 
de looptijd, dus logisch moment voor aanpassingen in 
samenwerking;

• Nieuwe inkoopstrategie schetst doelstellingen, keuzes 
en contouren van de nieuwe inkoop.

1. Aanleiding
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• Na de zomerperiode van 2020 hebben de gemeenten samen een denkproces 
voor de inkoop opgestart;

• Ondertussen is dit denkproces vergevorderd en zijn de eerste contouren 
vastgesteld door de bestuurders van de regio;

• Verwacht wordt dat de inkoopstrategie definitief wordt vastgesteld en 
gepubliceerd in juni 2021;

Uitgangspunten 
& scope van 
inkoop 2022

Reflectie op 
huidige 

inkoopsysteem

Uitvoeren 
marktanalyse

Opstellen 
uitgangspunten 
& inkoopdoelen

Inkoopdoelen & 
instrumenten

Vervolg

• Vervolggesprek
aanbieders (zie later)

• Inkoopdocumenten

• Inkooptraject

• Implementatie

Zomer 2020 2021 Heden

2. Terugblik denkproces gemeenten 2020-2021



Transformatie 
sociaal domein

Zelfred-
zaamheid

Toegang

Normaliseren

PreventieGrip op 
kosten

Partnerschap

Data-
gedreven 
werken

3. Visie voor de regio

Doel 1: Verbeterde kwaliteit en resultaten van 
ingekochte zorg
• Aansluiten bij leefwereld van inwoner
• Ingekochte zorg en ondersteuning is tijdig, 

juist en passend bij de vraag
• Juiste professional op juiste moment 

inzetten

Doel 2: Financieel houdbare uitvoering van het 
Sociaal Domein
• Andere balans tussen kwaliteit, prijs en 

grip op ingekochte zorg en ondersteuning
• Beheersbaarheid van uitgaven vergroten
• Prognoses van uitgaven verbeteren

Inkoopdoelen Wmo en Jeugdhulp 2022 e.v.
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Analyse

Instrumenten

Uitvoering

Marktanalyse Inkoop-
doelen

Uitgangspunten & 
Regionale ambitie

Leveranciers-
management Toegang Bekostigings-

model Contractvorm

Contracteer-
cyclus

Leveranciers-
management

Materiele 
controle

Prestatie-
meting 

Toegangs-
management Projecten

• Inkoopstrategie is opgesteld aan de hand van het VNG Piramidemodel;

• De keuzes voor instrumenten bepalen hoe invulling aan de visie wordt gegeven;

4. Inkoopstrategie Wmo en Jeugd 2022 e.v.
4.1 Toelichting op de inkoopstrategie



4. Inkoopstrategie Wmo en Jeugd 2022 e.v.
4.2 Gedifferentieerde inkoopstrategie: verschillende keuzes per segment

Bekostiging

Segment

Indeling

Contract-
vorm

Leveranciers 
management

Toegang

Inspannings-
gericht

Extramuraal

Gericht op 
inkoop-
doelen

Lokaal

Inspannings-
gericht

Wmo
Dagbesteding

Gericht op 
inkoop-
doelen

Lokaal

Inspannings-
gericht

Gericht op 
inkoop-
doelen

Lokaal

Inspannings-
gericht

Jeugd
Ambulante 
begeleiding

Gericht op 
inkoop-
doelen

Lokaal

Inspannings-
gericht

Jeugd
Ambulante 

behandeling

Gericht op 
inkoop-
doelen

Lokaal

Beschikbaar-
heid (PxQ)

Jeugd
Logeren

Strategische 
afspraken 
capaciteit

Lokaal

Beschikbaar-
heid (PxQ)

Jeugd
Wonen met 
begeleiding

Strategische 
afspraken 
capaciteit

Lokaal

Inspannings-
gericht

Jeugd
Wonen met 
behandeling

Intramuraal

Raam-
overeenkomst

Lokaal

Wmo
Begeleiding

Wmo
Kortdurend 

verblijf

In
ko

op
st

ra
te

gi
e

Cl
us

te
r

Regionale uitvoeringsorganisatie

Keuzes



1. De toegang is een belangrijk sturingsinstrument bij het bepalen 
van passende hulp 

2. Leveranciersmanagement is ook samen met gemeenten en 
andere partners uitvoeren van veranderopdrachten, 
innovatie en implementeren van nieuwe manieren van 
werken met zorgaanbieders

3. Contractvorm regelt o.a. kwaliteitseisen en welke prikkels 
ingebouwd 

4. Bekostigingssystematiek is bepalend voor wijze van afrekenen

4. Inkoopstrategie Wmo en Jeugd 2022 e.v.
4.3 Samenvatting van gekozen inkoopstrategie

èGepositioneerd bij de gemeenten zelf

èGepositioneerd bij regionale 
uitvoeringsorganisatie

èNauwer samenwerken, loslaten van ‘open 
house’

èVerkennende pilots voor taakgerichte 
bekostigingsvariant met ingang van 2022

Keuzes inkoopstrategie Wmo en Jeugd

De gemeenten in de regio Rivierenland kiezen voor niet voor een radicale ommezwaai, maar kiezen voor een 
groeimodel met een mix van voortzetting van huidige afspraken en pilots voor de noodzakelijke vernieuwing. 

Instrumenten
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5. Tijdpad

St
re
kk
in
g

Sp
oo

r

Spoor 3
Inkoop Wmo en Jeugdhulp 

2023 e.v.

1. Specificeren

2. Selecteren

3. Contracteren

4. Implementeren

Spoor 2
Pilots

1. Inventarisatie 
(aanvullende) 
afspraken (voor zover 
juridisch mogelijk)

2. Opstellen juridische 
documenten

3. Afspraken vastleggen

Drie sporen van de inkoopstrategie

Spoor 1
Verlenging van huidige 

contracten

1. Uitwerken pilots

2. Selecteren aanbieders 

3. Uitvoeren pilots

5.1 Drie sporen geven invulling aan de inkoopstrategie
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5. Tijdpad
5.2 Planning

Programmateam en projectorganisatie

2021 2022

Verlenging contracten

Uitwerking pilots

Selecteren aanbieders pilots

Keuze Pilots

Inkoop 2023

Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022

Uitvoering pilots

Vaststellen strategie

Data-gedreven werken/monitoring 

Opbrengsten pilots

Opbrengsten pilots

Portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd



Zijn er nog vragen?
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