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Aan : Deelnemers consultatie 

Datum  : 14 april 2022 

    Van : Projectorganisatie inkoop Wmo-Jeugd 2023 

Betreft : Inrichting procedure inkoop Wmo-Jeugd 2023 

In juni 2022 is de inkoopstrategie voor inkoop Wmo/Jeugd vastgesteld bij de deelnemende colleges. 
In deze strategie benoemen de gemeenten twee belangrijke inkoopdoelen: 

1. Verbeterde kwaliteit en resultaten van de ingekochte zorg 
2. Financieel houdbare uitvoering van het sociaal domein 

 

Vanuit deze strategie hebben de gemeenten vervolgkeuzes gemaakt over de wijze van inkoop en 
contractering. Om de inkoopstrategie waaronder ook de hierboven genoemde hoofddoelen te 
realiseren hebben de gemeenten een inkooptraject ingericht dat uitgaat van: 

1. Doorontwikkeling vanuit de huidige situatie (bestaande uit de huidige productindeling en 
werkafspraken) 

2. Gerichte doorontwikkeling in pilots 
3. Scherper contracteren van aanbieders die in staat en bereid zijn om komende jaren met de 

gemeenten te sturen op verbeterde kwaliteit en resultaten van de ingekochte zorg en een 
financieel houdbare uitvoering van het sociaal domein 

 

De uitdagingen en opgaven binnen Jeugd en Wmo zijn groot en complex. Om deze effectief op te 
pakken is intensieve interactie en samenwerking tussen de betrokken partijen van groot belang. 
Uiteindelijk staan we samen aan de lat voor de inwoner met een hulpvraag.   

Binnen Rivierenland willen we dat de inkoopprocedure en de bijbehorende contracten ondersteunend 
zijn aan het realiseren van verbeterde kwaliteit en resultaten van de ingekochte zorg en een financieel 
houdbare uitvoering van het sociaal domein. Met de contractering willen het juiste kwaliteitsniveau 
borgen en uitbreiden waar nodig, de beheersbaarheid van het zorglandschap vergroten, maar ook 
ruimte bieden voor lokaliteit.  

In dit consultatiememo schetsen we de voorlopige inrichting van de inkoopprocedure voor Inkoop 
Wmo-Jeugd 2023. Deze voorlopige inrichting is niet definitief en kan op punten nog wijzigen.  

We zijn voornemens om een SAS-procedure met selectie op geschiktheidseisen en gunnen op 
kwaliteitscriteria uit te voeren 

In de huidige situatie hebben we te maken met gecontracteerd aanbod en een veelheid aan 
maatwerkovereenkomsten. Vanaf 2023 is het uitgangspunt enkel samen te werken met 
gecontracteerd aanbod, dit bevordert de beheersbaarheid. Op het moment dat aanbod ontbreekt 
willen we dit primair ontwikkelen met de gecontracteerde aanbieders. Vanuit het stellen van de juiste 
kwaliteitseisen is de verwachting dat minder aanbieders dan in de huidige situatie gecontracteerd 
zullen worden, echter is het verminderen van het aantal aanbieders geen doel op zich maar een te 



 MEMO 

2 
 

verwachten effect. Tussentijdse toetreding gedurende de contractperiode is geen optie, tenzij er 
sprake is van schaarste in het aanbod waardoor de gemeenten onvoldoende in haar zorgplicht 
kunnen voorzien. In de inkoopstrategie worden vooral die jeugdhulpproducten die onderdeel uitmaken 
van intramuraal als ‘schaars’ beschreven. Naast de grotere regionale jeugdhulpaanbieders is het 
tevens van belang om de lokale aanwezigheid van aanbod te borgen. In de inkoopprocedure hanteren 
de gemeenten geschiktheidseisen en gunningscriteria waar inschrijvingen op worden beoordeeld. Per 
perceel kunnen de criteria verschillen. Het aantal aanbieders dat per perceel voor gunning in 
aanmerking komt wordt op voorhand niet beperkt of vastgesteld. Het voldoen aan een minimale score 
of beoordeling bepaalt of een aanbieder voor een overeenkomst in aanmerking komt. 

Op dit moment zijn de gemeenten voornemens de volgende percelen te hanteren: 
1. Wmo Individuele Begeleiding 
2. Wmo Dagbesteding 
3. Wmo Logeren 
4. Wmo Vervoer 
5. Jeugd Begeleiding 
6. Jeugd Behandeling en vaktherapie 
7. Jeugd Behandeling GGZ 
8. Jeugd Logeren 
9. Jeugd Vervoer 
10. Jeugd Overig 
11. Jeugd Pleegzorg 
12. Jeugd Gezinshuizen 
13. Jeugd Verblijf en begeleiding 
14. Jeugd Verblijf op terrein 

 
Voor deze inkoop kiezen de gemeenten ervoor om in de basis de huidige situatie van de 
inspanningsgerichte variant te continueren, middels pxq. In de contractering worden bepalingen 
opgenomen die ruimte bieden aan ontwikkeling en innovatie. Voor deze ontwikkeling en innovatie 
loopt een pilot spoor. We beogen dat de contractering die per 1 januari 2023 ingaat een fundament 
biedt om de uitkomsten van deze pilots een plek te kunnen geven.  

We kiezen voor een contractduur van 3 jaar met meerdere verlengingsopties. In de inkoopstrategie 
staat een contractduur van in totaal 9 jaar benoemd. We overwegen hoe dit goed kan aansluiten op 
de beoogde ontwikkelingen die komende jaren nog kunnen of moeten plaatsvinden. 

De contractduur is een belangrijke factor voor een duurzame en innovatieve samenwerking met 
aanbieders. Een langere inkoopperiode biedt een stabielere omgeving om te investeren in innovatie, 
samenwerking en ontwikkeling. 
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