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Terugblik op inkoop en uitvoering 2015-2017
Waar hebben we het over? 

• Individuele begeleiding, dagbesteding (met en zonder vervoer) en 
kortdurend verblijf 

• Intensiteiten

Cijfers 2015 2016

Cliënten 520 539

Voorzieningen 708 707



Terugblik op inkoop en uitvoering 2015-2017
Waar hebben we het over? 

• Sociaal Domein wordt als 'geheel' bekeken

• Stijgende zorgvraag Wmo

• Tekorten bij participatie en jeugdzorg verwacht

Financieel

Dagbesteding en 
begeleiding (incl. 
vervoer) wv pgb

Uitgaven 2015 (jaarrekening) 4.219.000 1.280.000 

Uitgaven 2016 (concept-
jaarrekening) 3.997.000 497.000 

Begroot 2017 4.307.000 

Begroot 2018 (meerjarenraming) 4.245.000 

Begroot 2019 (meerjarenraming) 4.182.000 

Begroot 2020 (meerjarenraming) 4.218.000 



Terugblik op inkoop en uitvoering 2015-2017
Proces

• Deels bestuurlijk aanbesteed 

• Looptijd en addendum

• Vrije toetreding 

• 65 Wmo aanbieders

• Faillissement, verplaatsing of rechtmatigheidsonderzoeken

• Contractmanagement

• Pilot budgetfinanciering



Uitgangspunten van beleidsplan sociaal 
domein 2017-2020

1. Via een integrale benadering worden oplossingen gezocht die 
passen bij de mogelijkheden van de inwoner. Niet het product is 
leidend maar de behoefte.

2. We maken gebruik van de kracht van de samenleving

3. De ondersteuning wordt zoveel als mogelijk verankerd in de lokale 
leefwereld van inwoners

4. Gemeente en organisaties werken samen in het belang van de 
cliënt

5. In beleid en uitvoering ligt de focus op de kwetsbare inwoner

6. We gaan zorgvuldig om met bemoeizorg

7. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens
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Regisseursmodel



Uitgangspunten voor contractering

• Kwaliteit staat centraal, financiële kaders zijn randvoorwaardelijk

• Van alle opdrachtnemers wordt operationeel partnerschap verwacht

• Het zo concreet mogelijk benoemen van gewenste resultaat en de 
voorwaarden waaraan de opdrachtnemer moet voldoen 
(bekostigingsvoorwaarden)

• Slimme bekostigingssystematiek met prikkels die verleiden tot goede 
uitvoering van de opdracht en het oppakken van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

• Monitoren van resultaten waarbij de administratieve lasten zo laag mogelijk 
zijn

• Bijsturen waar nodig

• Vergroten van transparantie van de geleverde kwaliteit

• Investeren in contractmanagement

• Terugdringen van administratieve lasten



Resultaat aanbesteding

• Ingangsdatum 1 januari 2018

• Sturen op resultaten

– Kwaliteit 
• Effectiviteit

• Cliënttevredenheid 

– Financiële kader 
• Reële prijs

• Partnerschap



Contracteringsvorm
Bestuurlijk aanbesteden 

• Wat is bestuurlijk aanbesteden?

• Waarom?

• Vrije toetreding mits kwaliteit

• Contracten voor langere periode

• Structureel overleg (consultatie en advies)



Structureel overleg

• Overlegtafels en digitale betrokkenheid andere belanghebbenden

• Wie zitten er aan tafel?
– 15 aanbieders, 5 uit groep(40+, 10+,  0+) jaarlijks herijken

– Clientvertegenwoordigers

– Ketenpartners

– De gemeente

• Website: https://www.steenwijkerland.nl/ondernemers/Inkoop_zorg
– Aanmelden fysieke overlegtafel

– Platform voor alle documenten

https://www.steenwijkerland.nl/ondernemers/Inkoop_zorg


Het proces
1. Voorbereidingsfase (gemeente)

• Een COB overeenkomst

• Een deelovereenkomst

2. Consultatie en advies

• Overlegtafels

• Voorbereiding, bespreking, verwerking en terugkoppeling

3. Contracteren

4. Uitvoeren



Hoe verder?

• 31 mei 2017 – Startbijeenkomst  

• 6 juli 2017 – Eerste overlegtafel

• 14 september 2017 – Tweede overlegtafel

• 26 oktober 2017 – Derde overlegtafel

• 1 januari 2018 – Ingangsdatum contract

• 2018 – Ontwikkelagenda 



Vragen?


