
Bijeenkomst 26 januari 2021
Welkom!

We starten om 9:00 uur



Programma

09:00 Inleiding en programma 
09:10 Terugblik bijeenkomsten 7 & 14 januari en beantwoording vragen
09:15 Toelichting gunningsfase
09:30 Beantwoording vragen
09:40 Aantal aanbieders per perceel, segment en sub-segment
10:00 Beantwoording vragen
10:10 Toelichting proces vaststelling lumpsum per aanbieder en bandbreedte
10:25 Beantwoording vragen
10:35 Wie kan zich inschrijven? (terugkomend op vragen)
10:40 Beantwoording vragen
10:45 Benodigde documenten en voorbereiding
10:50 Beantwoording vragen
10:58 Afsluiting



Terugkoppeling sessies 7 & 14 januari

• 2 sessies, meer dan 150 zorgaanbieders 
• Meer dan 250 vragen gesteld
• Totaal bestand inclusief vragen van vandaag, 

volgende week op de website
• Veel antwoorden op de vragen ook op op de 

website te vinden
• Extra overkoepelende sessie met focus op WMO 

en BW aanbieders: 8 februari
• Training WMO & BW Zorgaanbieders: 16 februari
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Aantal aanbieders per (sub)segment
Hoe te bepalen?

- Aantal is richtinggevend;
- Ondergrens is definitief, gebaseerd op historische data én verwachte 

toekomstige ontwikkelingen;
- De bovengrens is bepaald op basis van bijv. diversiteit binnen 

(sub)segment.
- Dekkend aanbod is leidend om ondergrens op te hogen. Denk hierbij 

aan:
o Demografie;
o Specialisme/expertise en doelgroepen;
o Capaciteit;

- Een inschrijving op meerdere subsegmenten, betekent niet per definitie 
een contract voor alle subsegmenten.



Aantal aanbieders per (sub)segment 
Jeugd (onder voorbehoud)

SEGMENT Integrale Ambulante Jeugdhulp
Persoonlijke verzorging: min. 1 – max. 4
Ondersteuning: min. 29 – max. 40
Behandeling: min. 16 – max. 35
Ambulante Spoedhulp: min. 1 – max. 3

SEGMENT Gezin- en Woonvormen
Wonen gericht op zelfstandigheid: min. 7 – max. 10
Verblijf groep: min. 11 – max. 15
Gezinshuiszorg: min. 6 – max. 12
Pleegzorg: min. 4 – max. 10

SEGMENT Hoog Complex weinig voorkomend met Verblijf
Jeugdzorg Plus: 3 
Verblijf Complex: min.7 en max.12 
GGZ Crisisdienst: 1

De aantallen voor Wmo volgen 
11 februari



Beantwoording vragen



Proces bespreking en vaststelling lumpsum



Voorbeeld financiële 
aanbieding



Hoe werkt lumpsum (ook alweer)?

• Lumpsum per zorgaanbieder per segment per jaar
• Zorgaanbieder doet een voorstel middels financieel 

formulier met variabelen
• Bedrag wordt besproken en vastgesteld tijdens 

gunning 
• Betaling (1/12 van totaal lumpsum) per maand of per 

kwartaal 



Bandbreedte op lumpsum
• Wat is een bandbreedte op lumpsum?

Marge tussen onderprestatie en bovenprestatie op aantallen 
waar geen afspraken over worden gemaakt.

• Bandbreedte is een instrument van risicobeheersing voor 
gemeenten en zorgaanbieders

• % bandbreedte wordt in gezamenlijk proces met 
geselecteerde zorgaanbieders tijdens de gunningsfase

• Offerte gunning: voorstel % bandbreedte
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Welke type organisaties kunnen zich 
inschrijven?

• Hoofdaannemers, een keer 
• Onderaannemers, kunnen bij verschillende 

hoofdaannemers aansluiten
• Onderaannemers kunnen ook na gunningsfase 

aansluiten bij hoofdaannemers
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Wat kun je alvast voorbereiden?

• Kijk nog een keer naar reader training hoe werkt een 
aanbesteding

• Niet meegedaan aan training? 16 februari nieuwe training 
• Resultaatinformatie voor bekwaamheidsdossier
• Formele documenten en zaken

– Eigen verklaring
– Uittreksel Handelsregister 
– Eigen verklaring derde
– Uittreksel Handelsregister 
– Aansprakkelijkheidsverzekering 
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