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Stand van zaken implementatie



1 april 2021 Start aanbesteding / start selectiefase (via Negometrix)
2 juli 2021 Besluitvorming over overgangsregeling en gunningsleidraden. 

1 juli 2021 Afronding selectiefase
9 juli 2021 Start gunningsfase
8 maart 2022 Colleges van burgemeester en wethouders nemen voorlopige 

gunningsbeslissing
8 - 13 maart 2022 Mededeling gunningsbeslissing aan deelnemers gunningsfase
5 april 2022 Definitieve gunning
25 mei 2022 Ondertekening nieuwe contracten 'Inkoop 2022' met gegunde 

zorgaanbieders
april tot 1 juli 2022 Implementatiefase
1 juli 2022 Ingangsdatum nieuwe contracten met zorgaanbieders Wmo en 

Jeugdhulp
31 december 2022 Einde overgangsregeling (elke cliënt krijgt zorg en/of 

ondersteuning van een per 1 juli 2022 gegunde contractpartij)

Mijlpalen 

https://www.sociaaldomeinachterhoek.nl/nieuws/voorlopige-gunning-inkoop-2022/


Terugblik implementatiefase
• Tekensessie contracten op 25 mei 
• Input opgehaald via:

- dialoogsessies klantreis, administratieve en financiële werkwijze
- eerste dialoogsessie contractmanagement 

• Samen aan de slag tijdens bijeenkomst zorgprofessionals en 
toegangsmedewerkers 21 juni

• Inrichten systemen 

Informatievoorziening op website SDA + Q&A’s na dialoogsessies



Voorbereidingen - tot 1 juli 
• Omzetten van indicaties naar hoofd- en subsegmenten d.m.v. 

stop – en startberichten
• Start maandelijkse bevoorschotting 
• Afronding aanbesteding segment ‘Logeren’
• Toevoegen van enkele zorgaanbieders in het kader van dekkend 

zorglandschap
• Voorbereiding aanbesteding HCV



Na 1 juli: samen van start! 
Start nieuwe werkwijze 
• Dialoogsessies: KPI’s, invulling contractmanagement en 

managementrapportage 
• Gemeenten en zorgaanbieders stellen in samenwerking de 

verantwoordingsinformatie voor 2023 en verder vast
• Per kwartaal evaluatie van ingekochte plekken, bezetting en 

bevoorschotting
• Aanbesteding en implementatie segment ‘Hoog Complex met 

Verblijf’  met 1-1-2023 als startdatum
• Zorgvuldige overdracht van cliënten van niet-gecontracteerde 

zorgaanbieders naar gecontracteerde zorgaanbieders voor 31-12-
2022. Dit is een gezamenlijke opgave van gemeenten, nieuw 
gecontracteerde zorgaanbieders en niet-gecontracteerde 
zorgaanbieders 



WAT VINDT U?



De nieuwe werkwijze van SDA draagt bij aan 
een substantiële kwaliteitsverbetering van de 
zorg voor de inwoners!



Partnerschap tussen gemeenten en 
zorgaanbieders is per definitie niet gelijkwaardig. 



Gemeenten zijn aan zet om de samenwerking 
tussen zorgaanbieders te faciliteren.



HOE NU VERDER?



Mentimetervragen



BEDANKT EN WEL THUIS
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