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Waarom een nieuwe inkoopstrategie
Doel is om:

 Tot beter passende ondersteuningsvormen te 
komen 

 Om meer in te zetten op preventie

 Samenhangend ondersteuningsaanbod in 
verbinding met sociale basis

 De oplopende kosten beheersen

 De bezuiningstaakstelling van €200.000, - per 
gemeente te realiseren

 Verbinding tussen de ondersteuning vanuit de 
Wmo en de Participatiewet

 Sterke regie op effectiviteit van geleverde zorg

 Zakelijk opdrachtgeverschap

 Nieuwe contracten per 1 januari 2023

Wmo-

maatwerkdienst-

verlening

Participatie

Begeleiding 

individueel

Diagnostiek

Huishoudelijke Hulp Werk en

Activerings-trajecten

Kortdurend verblijf Individuele 

coachingstrajecten

Dagbesteding Job-coaching



Uitgangspunten 

1. Zakelijk opdrachtgeverschap. 

2. Zorgaanbieders vergroten de 

zelf- en samenredzaamheid en 

verbinden het 

ondersteuningsaanbod met de 

algemene voorzieningen en de 

Mienskip.

3. Preventie en innovatie in het 

ondersteuningsaanbod.

4. Klantgericht en niet 

aanbodgericht.

5. Maatwerk en differentiatie in 

aanbod.

6. Financiële kaders worden 
gehandhaafd (inclusief de 
taakstelling van 2 ton).

7. Duurzame relaties. De contracten 
zullen gemiddeld 4—6 jaar 
bedragen.

8. Zo scherp mogelijke tarieven binnen 
het wettelijk en/of cao geldend kader.

9. Het aantal aanbieders wordt 
gereduceerd.

10. Aansluiting bij de regiogemeenten

11. Aanbieders hebben als werkgever 
ook een taak

12. Duurzaam en houdbaar zorgsysteem



Inkoopstrategie 

3 routes

A) Gebiedsgerichte zorg kwetsbare ouderen

B) Creëren samenhangend aanbod voor jongeren en 

volwassenen   

(Wmo/Participatie) waarbij het ontwikkelpotentieel 

maximaal wordt benut.

C) Vervoer naar dagbesteding



De inkoopprocedure (s)

Marktconsultatie en 

strategiebepaling

Inkoopstrategie

Marktconsultatie 

inkopen, 

specificeren, 

selecteren en 

contracteren 

Naleving, 

nazorg, 

evaluatie, 

betaling

beleid

Beleid Inkoopstrategie bepaling Inkoopprocedure
Contract- en 

Leveranciers-

management 



De planning

Fase

SAS –

taakgerichte 
inkoop

Gesloten Open 
House Onderzoek vervoer

Route 1 Route 2 Route 3

1. Voorbereiding 1 mei 2022–
1 sept. 2022

1 mei 2022– 1 sept. 
2022

1 mei 2022– 1 sept. 
2022

2. Inkoopprocedures 1 sept. 2022 –
1 juli 2023

1 sept. 2022 –
1 juli 2023

1 sept. 2022 –
1 juli 2023

3. Implementatie 1 juli 2023 (6 
maanden)

1 okt. 2023 (3 
maanden)

1 okt. 2023 (3 
maanden)

4. Start uitvoering 1 januari 2024 1 januari 2024 1 januari 2024





Route 1 Gebiedsgerichte ondersteuning aan 

kwetsbare ouderen en Hulp bij 

Huishouden

• Specifiek voor ouderen is het 

wenselijk om een 

ondersteuningsketen in te richten, 

waarbinnen een samenhangend 

aanbod ontstaat voor ouderen met 

een steeds toenemende 

ondersteuningsbehoefte.

• Specialistische ondersteuning zoveel 

mogelijk in de lokale omgeving van 

de zorgvrager wordt georganiseerd.

• Hierbij wordt aangesloten bij de 

lokale voorzieningen aanwezig in de 

dorpen (verenigingen, buurt- en 

dorpshuizen) en bij de aanwezige 

informele zorgstructuren (Mienskip).

• Ondersteuning voor kwetsbare ouderen 

en Hulp bij het Huishouden, zal 

gebiedsgericht worden ingekocht.

• Per gebied 1 organisatie (of een 

combinatie van organisaties)

• Juridisch leggen we dit vast in een 

overeenkomst. 

• De passende bekostigingsvorm is 

taakgericht (lumpsum bekostiging)

• De passende inkoopprocedure is een 

Europese Aanbesteding, Sociaal en 

specifieke diensten (SAS).



Route 2   Samenhangend ondersteuningsaanbod voor 

jongeren en (jong-) volwassenen 

(combinatie van Wmo en Participatie)

• Ondersteuningsaanbod gericht op zinvolle 

daginvulling 

• Gericht op het bereiken van het perspectief

• Versterking van het sociale netwerk

• Ondersteuning in de lokale omgeving

• Aansluiting bij de lokale voorzieningen 

aanwezig in de dorpen

• Aansluiten bij aanwezige informele 

zorgstructuren (Mienskip).

• Gecombineerd ondersteuningsaanbod Wmo 

en Participatie

• Losse producten en trajecten 

• Er is sprake gevarieerd aanbod. 

• Flexibel contract om te kunnen 

experimenteren.

• De toegang tot de maatwerkvoorzieningen 

verloopt via de gemeente, 

• Belangrijke voorwaarde is indikking van de 

huidige producten

• De bekostiging die passend is 

prestatiebekostiging (p*q). 

• De passende inkoopvorm is een “gesloten” 

Open House. 



Route 3  Vervoer

• Regulier vervoer van en naar het ondersteuningsaanbod wordt zoveel mogelijk 

georganiseerd door en voor inwoners. 

• De zorgaanbieder in het gebied (gebiedsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen en 

HH) is verantwoordelijk om dit te organiseren in samenwerking met 

vrijwilligersorganisaties. 

• Voor rolstoelvervoer en overig vervoer kan onderzocht worden of er binnen het 

contract van Jobinder tot nadere afspraken gekomen kan worden.


