
Bespreken concept document inkoopstrategie met adviestafel dinsdag 21 december 2021 
 
Aanwezig: KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, Zorg Intens, GGZ Friesland MindUp, Scauting, Wil 
BV, BaanPlus, WerkPro, NAH-zorg, Suver Thús, Hof van Arcadia, Museumboerderij Ot & Sien, MOA, 
Interzorg Groep, Horizon Begeleiding, Thuiszorg Het Friese Land, Ottema & Zwart, Niemand aan de 
Zijlijn, Leger des Heils 
 
Annemarie Visser opent de bijeenkomst en heet de aanbieders van harte welkom. Herma Hemmen 
gaat verder met het delen van de presentatie die gemaakt is naar aanleiding van het concept 
document inkoopstrategie.  
 
Er worden een aantal vragen gesteld.  
 
Er wordt gebiedsgericht ingekocht voor de doelgroep kwetsbare ouderen. Welke inkoopsystematiek 
hoort daarbij? Herma geeft aan dat het om lump sum gaat.  
 
Er wordt gevraagd of er voor één van de beide inkoopsystematieken wordt gekozen of dat ze allebei 
tegelijkertijd zullen worden gehanteerd. Herma geeft aan dat er twee inkoopsystematieken zullen 
worden gehanteerd: lump sum voor de doelgroep kwetsbare ouderen met de producten 
huishoudelijke hulp en individuele begeleiding. Ook huishoudelijke hulp voor de doelgroep 
volwassenen en jongeren zal door middel van lump sum worden ingekocht.  
Voor de andere producten zal er voor de doelgroep volwassenen en jongeren gewerkt gaan worden 
met een zogenaamde gesloten open house procedure.  
 
Bij de inkoopsystematiek lump sum wordt de vraag gesteld met hoeveel aanbieders de beide 
gemeenten in zee willen. Herma geeft aan dat dit nog niet uitgewerkt is.  
 
Er wordt door de aanbieders aangegeven dat de presentatie vooral de hoofdlijnen bevat. Er wordt 
gevraagd of het concept document inkoopstrategie ook gedeeld kan worden. Herma geeft aan dat dit 
nu nog niet kan, maar dat het document op een later moment (januari 2022) gedeeld zal worden met 
alle aanbieders. Van dit document wordt een technische versie en een leesvriendelijke versie 
opgesteld.  
 
Het concept document inkoopstrategie wordt nog voorgelegd aan de beide colleges ter 
besluitvorming en zal in maart 2022 voorgelegd worden aan de gemeenteraden van beide 
gemeenten. 
 
Tot slot vraagt Herma de aanbieders naar een gemiddelde implementatietijd na gunning van een 
inkoopprocedure. De aanbieders die ervaring hebben met lump sum inkoop geven aan dat dit gauw 
richting de 9 maanden gaat. Ook al lijkt het op voorhand een eenvoudige omzetting, in de praktijk 
blijkt dit vaak anders uit te pakken.  
 
Annemarie dankt eenieder voor zijn/haar komst en aanwezigheid en wenst een ieder prettige 
feestdagen.  
 


