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Inkoopstrategie

Vastgestelde uitgangspunten
• Zelfredzaamheid 

• Toegang 

• Normaliseren

• Preventie 

• Grip op kosten 

• Resultaat en kwaliteit 

• Partnerschap

• Data-gedreven werken 



Inkoopstrategie (vervolg)

Inkoopdoelen

1. Het verbeteren van 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 financiële 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. 



Inkoopstrategie (vervolg)

Geen Open House tenzij…

• De bestuurders en ambtelijke uitvoerders willen bij de nieuwe inkoop voor de contracten per 1 januari 2023 geen ‘open 
house’ toe passen. Deze keuze is vooral ingegeven door de complexiteit van het zorglandschap en werklast voor de 
regionale uitvoeringsorganisatie als gevolg van het grote aantal aanbieders. Bovendien is bewaking van kwaliteit en 
bereikte resultaten bij open house met veel aanbieders een complexe opgave. De wens om samen met aanbieders te 
transformeren vraagt om een andere inkoopvorm dan ‘open house’ opdat de juiste partners geselecteerd kunnen worden. 

• Dit is enkel anders indien ‘open house’ inkoop de beste keuze blijkt om in een specifiek segment of voor een specifiek
product de juiste aanbieders te vinden. Dit kan bijvoorbeeld in een segment waarbij er sprake is van slechts weinig
aanbieders of een segment waarbij de gemeenten het aanbod willen stimuleren. In dit geval worden strengere
kwaliteitseisen en vaste inschrijvingsmomenten opgenomen om bij nieuwe zorgaanbieders meer grip te hebben op de
samenwerking. Als er aantoonbare voordelen zijn om voor een specifiek segment of zelfs product te kiezen voor open
house als inkoopvorm, dan wordt dit met een heldere onderbouwing toegepast (‘nee tenzij’).



Aanscherpen productindelingen productbeschrijvingen
Programma’s van eisen

Overeenkomsten

Inschrijfleidraden 
offerteaanvraag

Aanscherpen en aanvullen overige kwaliteitseisen en 
werkafspraken

Tarievenonderzoek

Inrichting inkoopprocedure per perceel

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

2e consultatie

Inschrijfperiode Beoordeling en 
verificatie

Def
gunning

4 okt
Implementatie

1e marktconsultatie 3e consultatie 4e consultatie

Thema 
gesprekken

Schriftelijke 
ronde

Proces en Planning



Pilots

Op 5 thema’s worden samen met aanbieders gewerkt aan de uitwerking van 
Business Cases. De uitkomst dient een andere wijze van samenwerking tussen 
gemeenten en aanbieders te stimuleren.  Op dit moment wordt gewerkt aan de 
uitwerking van onderstaande thema’s.

1. Laagdrempelige dagbesteding Wmo

2. Gecombineerd aanbod voor jeugdigen met meerdere ondersteuningsbehoeften

3. Vrij besteedbaar (ambulant) aanbod voor intramurale zorg & inhuisplaatsingen

4. Productarrangement met zorgpaden voor specifieke GGZ problematiek van jongeren

5. Vormgeven KDV+ en BSO+ 



Inrichting inkoopprocedure
• Doel vanuit inkoopstrategie:

• Verbeterde kwaliteit en resultaten van de ingekochte zorg
• Financieel houdbare uitvoering van het sociaal domein

• Uitgangspunten:
• Geen maatwerkovereenkomsten, alle nieuwe ontwikkeling oplossen met gecontracteerde aanbieders.
• Geen aanbodgericht tussentijds toetreden. Alleen vraaggericht tussentijdse toetreding als gecontracteerd aanbod niet 

volstaat.
• Uitgebreidere selectie en gunning op kwaliteit.
• Maar ook oog en ruimte voor lokale aanbieders en identiteitsgebonden zorg.

• Concept inrichting aanbesteding:
• Aanbestedingsprocedure voor Sociale en Andere Specifieke diensten (SAS-procedure)
• Eén inschrijfronde
• Selecteren en gunnen op kwaliteit:

• Niet op voorhand bepalen hoeveel aanbieders
• Beoordelen en gunnen op bredere set van kwaliteitscriteria 

• Overeenkomst: 
• 3 jaar met verlengingsopties (inkoopstrategie: 3 plus 2x3 jaar) 

• Ontwikkeling gedurende contractperiode:
• Aan de voorkant wordt contractueel ruimte ingebouwd voor ontwikkeling gedurende de contractperiode, voor zover 

deze mogelijkheden er zijn binnen de Aanbestedingswet. 



Vooruitblik komende periode

• In mei verwerken opbrengst consultatie en opstellen definitieve versies inkoopdocumenten.

• Begin juni: publicatie aanbesteding

• Medio juli: Deadline inschrijven en start beoordeling

• Medio september: voorlopige gunning

• Begin oktober: ondertekenen contracten.



Andere belangrijke projecten in de regio

2. Regiovisie Jeugdhulp in kader 
van Norm van 
Opdrachtgeverschap (VNG/Rijk)
3. Nieuwe contractering
serviceorganisatie 
Leveranciersmanagement

4. Verstevigen regionale 
samenwerking met 8 
gemeenten (SOK)
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Landelijke 
ontwikkelingen 
Jeugdhulp - Wmo

• Herziening abonnementstarief 
Wmo in Coalitieakkoord Kabinet

• Hervormingsagenda Jeugdhulp 
VNG/VWS

• Kamerbrief Van Ooijen 13 mei 
2022 over hervormingen 
Jeugdhulp



Leidende principes in voorstel (bloemlezing)
Kamerbrief  VWS - Van Ooijen13 mei

1. Passende zorg is beschikbaar voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren

Kern: Verplichte regionale samenwerking op specialitische jeugdhulp, hoog specialistisch landelijk.

2. Versterken veerkracht van kinderen en gezinnen in hun normale dagelijkse leven 

Kern: Wat verstaan we onder jeugdhulp, wat is normaal?

3. Minder marktwerking, meer samenwerking en betere inkoop van zorg

Kern: Vereenvoudiging inkoop, begrenzing open house, aanpak hoge winsten, standaardisatie, model 
prestatiecodes 

4. Verbetering kwaliteit en effectiviteit van jeugdzorg 

Kern: Ervaringsdeskundigheid bij beleid, evidenced based zorg, kennisagenda en infrastructuur, leren van 
individuele casussen.

5. Jeugdzorg als effectieve samenwerkingspartner

Kern: Samenhang jeugdhulp en passend onderwijs, integrale blik in toegang ook op meervoudige 
problematiek, aansluiting jeugd en volwassenzorg met aandacht voor  uitstroom jeugd in verblijf 18+



Randvoorwaarden voor hervorming jeugdhulp 
Kamerbrief VWS – Van Ooijen 13 mei Van Ooijen

De vijf leidende principes zijn toegelicht die gehanteerd worden bij de noodzakelijke 
hervormingen van de jeugdzorg. Daarnaast is het dringend nodig een aantal 
randvoorwaarden te verbeteren voor een goede werking en financiële houdbaarheid van 
het jeugdstelsel. 

a. Beter inzicht in de werking van het jeugdzorgstelsel en de financiën. 
b. Verbeteren arbeidsmarkt jeugdzorg 
c. Meer samenhang in bestuurlijke en financiële verhoudingen. 

De Hervormingsagenda Jeugd wordt verder opgepakt met VNG en gemeenten.
De extra structurele besparing van 511 mln. vanaf 2025 blijft wel bestaan maar wordt 
Rijksverantwoordelijkheid. 



Norm voor Opdrachtgeverschap
Aanleiding

Discussie over verplichte regionalisering in 2020

Wat in de regiovisie?

• De regiovisie moet helderheid bieden over hoe gemeenten 
zorgdragen voor de beschikbaarheid en continuïteit van 
specialistische jeugdhulp

• Hoe de toegang tot de gecontracteerde hulp geregeld is?

• Op welke wijze regionale en bovenregionale samenwerking is 
georganiseerd?

Totstandkoming

• Focus op jeugdhulp en Wmo

• Met jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, jongeren en 
ouders



Regiovisie in onze regio
Proces en Planning
• Startnotitie: Juni 2022

• Bespreken in Pfo Wmo - Jeugd Concept Regiovisie Jeugd: Juli 2022

• Consultatie regiovisie met stakeholders: Juni tot 
november 2022

(waaronder inwoners, ervaringsdeskundigen,  zorgaanbieders en 

professionals, gecertificeerde instellingen, raadsleden  etc).

• Regiovisie bespreken in colleges en gemeenteraden:     December 
2022/Januari 
2023



Contractering
Serviceorganisatie
Leveranciersmanagement
Wmo Jeugd 

&

Samenwerkings-
overeenkomst Gemeenten
vanaf 2023

Gemeenten hebben opdrachtformulering opgesteld voor een 
organisatie die namens de gemeenten voor de segmenten Wmo, 
Jeugdhulp Extramuraal en Jeugdhulp Intramuraal het contract- en 
leveranciersmanagement gaat uitvoeren.

Op dit moment wordt gewerkt aan een organisatieplan en is in eerste 
instantie aan Regio Rivierenland om middels een nieuwe DVO deze 
taak daar te beleggen. 

Daarnaast wordt op dit moment ambtelijk gesproken over het beter 
verankeren van de regionale beleidsmatige samenwerking. Gericht op 
het voldoen aan de NvO en daarnaast een efficiënte samenwerking 
op regionaal niveau. Hiervoor zullen de gemeenten een 
samenwerking moeten aangaan passend bij de wGR. 
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