
SAMEN NAAR EEN OPTIMALE UITVOERING 
JEUGDHULP EN WMO (incl. BESCHERMD WONEN) 

PER 1 JANUARI 2022

Bestuurlijk overleg 10 februari 2021



- 1 jan 2022, niet zomaar een deadline; een jaar extra voorbereidingstijd

- Herijking procesplan: 
Transformeren doen we samen, meer tijd en plek voor dialoog

- Proces tot 1 jan 2022
- Fase 0: Visie en kaderstelling, afgerond in 2017/2018
- Fase 1: Herijken aanpak, besluiten 2021 en brede dialoog (sept-dec 2020)
- Fase 2: Brede dialoog, toewerken naar aanbestedingsdocumenten (jan-maart 2021)

We bereiken nu het eind van fase 2 en staan voor de start van de 
aanbesteding
- Fase 3: Aanbesteding (1 april-1 okt)
- Fase 4 : Implementatie (1 okt-31 dec) volgens NvO
- Fase 5: Start nieuwe werkwijze en contracten per 1 jan 2022

De blik terug
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De blik terug

En ook:
• Besprekingen in raadscommissies en bijeenkomsten lokaal
• Periodieke nieuwsbrieven (ca. 1.100 abonnees) 
• Speciale pagina’s voor aanbieders op de website
• Verslagen en presentaties gedeeld via de website



De blik terug

Deze plaat 
nog eens 

bekijken? 
Scan de 

code!



Fase 1 en 2: Collegebesluiten

- Inhoudelijke uitgangspunten voor inkoop Jeugdhulp en Wmo
- Keuze voor een aanbesteding, geen open house
- Inkoopsegmenten voor Jeugdhulp en Wmo (incl. BW)
- Denkrichting voor bekostigingsvoorstellen, lumpsum/populatiefinanciering

- Doelstellingen
- Segmenten en subsegmenten
- Bekostigingsvoorstellen verder uitgewerkt
- Bereidheid regionaal leveren (signaal aanbieders)
- Lokale binding belangrijk criterium (signaal aanbieders)
- En: publicatiebesluit aanbesteding Dyslexie (23 feb colleges)

- Besluit publicatie aanbesteding Jeugdhulp en Wmo
- Breed kwaliteitskader en beleidsregel handhaving
- Highlights financiële governance

- Sluitstukken die nog onder handen zijn, bijv. aanpassing klachtenregeling en overgangsperiode
Totale aanbestedingsdocumenten klaar

Sociaal domein in de Achterhoek

Stap 1: besluit 24 nov 2020

Stap 2: besluit 2 feb 2021 

Stap 3: besluit 2 mrt 2021 

Stap 4: besluit 23 mrt 2021 





Sociaal domein in de Achterhoek

ü Uitgangspunten en doelstellingen Jeugd en Wmo

ü Segmentering Jeugd en Wmo

ü Bekostiging Jeugd en Wmo

ü Selectiecriteria Jeugd en Wmo

ü Minimum eisen Jeugd en Wmo

ü Beschrijving dienstverlening Jeugd en Wmo

ü Afbakening bekostiging Jeugd en Wmo

ü Doorkijk naar proces gunningsfase

Wat hebben wij uitgewerkt en besproken ?



Sociaal domein in de Achterhoek

ü Meer tijd voor de aanbesteding

ü Faciliteren en informatie geven over hoe deel te nemen aan de 

aanbesteding 

ü Optimale ruimte voor alle type aanbieders om in te schrijven

ü Prioritering geven aan het aantonen van lokale binding

ü Voorkomen van schotten: segmentering WMO ondersteuning 

versimpeld

ü Overgang cliënten: advies en aanpak wordt opgenomen in de 

selectieleidraad en gunningsleidraad

ü Aandachtspunt: afbakening bekostiging Jeugd en WMO

Welke input hebben wij verwerkt en aangepast ?



Doorkijk planning gesprekken
• 11-2-2021, 14.00-16.00: Gesprekstafel minimum eisen, 

selectiecriteria en verdieping bekostiging, Wmo
• 16-02-2021, 9-11: Afbakening inhoud en bekostiging Jeugd
• 16-02-2021, 14.30-17.30: Training ‘aanbesteding en 

samenwerkingen’ voor Wmo en BW zorgaanbieders
• Inschrijven, verslagen, presentaties, Q&A op 

www.sociaaldomeinachterhoek.nl
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http://www.inkoopsociaaldomeinachterhoek.nl


Sociaal domein in de Achterhoek

Hoe gaat het verder?

1 april
• Start aanbesteding
• Uitvoering aanbesteding
• Voorbereiding inmplementatie

1 okt
• Gunning
• Implementatie cf. NvO
• Dialoog

1 jan
2022

•Start nieuwe
werkwijze

•Dialoog



Sociaal domein in de Achterhoek

Ø Gezamenlijk uitwerken en vaststellen

q Gezamenlijke agenda

q Bandbreedte

q KPI’s 

q Accountantsprotocol

q Aanpak berichtenverkeer

q Contractmanagement

q Bestuurlijk overleg

Gunning 


