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Gespecialiseerde 
Jeugdhulp en Wmo

Lichte hulp en 
ondersteuning

Samenleving, 
voorliggend veld, 

preventie, gezondheid 
algemene voorzieningenSociaal domein in de Achterhoek

LOKALE TOEGANG

Samenwerking 

SDA/Inkoop en 

contractmanagement

Hier gaan we heen



6 Uitgangspunten Transformatie vastgesteld:
1. Kantelen naar preventie, voorkomen = beter dan 

genezen, normaliseren, demedicaliseren 
2. Resultaat zorginzet staat voorop, niet meer denken in 

‘producten’, het WAT bij gemeenten, het HOE bij 
aanbieders, ruimte bij de professional

3. Andere rolverdeling: partnerschap, opdrachtgever en 
opdrachtnemer

4. Andere manier van sturen: monitoren van resultaat, 
prestatie en maatschappelijk effect

5. Andere manier van contracteren:  langdurige contracten, 
minder aanbieders

6. Andere wijze van financiering: gekoppeld aan resultaten
Sociaal domein in de Achterhoek

Van Visie naar concretisering



Sociaal domein in de Achterhoek

Fase 0: Visie en kaders vastgesteld – reeds gedaan in 2017/2018

Fase 1. Herijking aanpak, benodigde besluiten, dialoog  - sept-dec 2020
Het gaat o.a. om een herijking van de procesaanpak tot 1 januari 2022 en (colleges)vaststelling van de inhoudelijke en 
financiële uitgangspunten voor de inkoop Jeugdhulp en Wmo. Collegevoorstel deel 1. Notitie nadere uitgangspunten   
Er worden diverse gespreksmomenten  met aanbieders georganiseerd. De gemeenteraden worden eveneens 
geïnformeerd. De benodigde besluiten worden genomen om de contracten voor 2021 te verlengen.

Fase 2. Dialoog, uitwerken selectieleidraden                     - jan-april 2021
De gespreksmomenten gaan zich verdiepen naar uitgewerkte electieleidraden voor de inkoop. Nadere uitwerking in 
collegevoorstel deel 2  begin februari vaststelling. Medio begin maart wordt de publicatie ( selectie –en 
gunningsleidraden) vastgesteld. De beoogde publicatie (openstelling) van de aanbesteding Jeugdhulp en Wmo is 1 april 
2021. Vanaf dat moment stopt de (brede) dialoogfase ( cf de regels die bij een aanbesteding horen).

Fase 3. Uitvoeren aanbesteding(en)                                    - mei-sept 2021
In de periode van 1 april t/m medio sept  vindt de daadwerkelijke aanbesteding ( inschrijving, beoordeling, voorlopige 
gunning etc) plaats. De beoogde gunningsdatum is gesteld op (uiterlijk) 1 oktober 2021.

Fase 4: Implementatie                                                           - okt-dec 2021
De periode van 1 okt tot eind dec  is de implementatiefase voor gemeenten en de nieuw gecontracteerde aanbieders. 
Dit betekent dat er drie mnd implementatietijd is, hetgeen conform de Norm van Opdrachtgeverschap is. Het gesprek/ 
dialoog met de nieuwe aanbieders over de implementatie naar 1 jan 2022 vindt plaats.

Fase 5: Start/ ingangsdatum nieuwe contracten                -1 januari 2022
Ingangsdatum nieuwe contracten en nieuwe werkwijze. Verdere doorgaande dialoog over uitvoering, verdere 
optimalisering en transformatieontwikkelingen.

Procesfasen



Fase 1 en 2: visie(s) verder vertaald richting inkoop:

- Inhoudelijke uitgangspunten voor inkoop Jeugdhulp en 
Wmo

- Keuze voor  een aanbesteding, geen open house
- Inkoopsegmenten voor Jeugdhulp en Wmo (incl BW)
- En denkrichting voor bekostigingsvoorstellen , 

lumpsum/populatiefinanciering

- Verdere uitwerking o.a. inschrijven wie, levervoorwaarde, 
en totale bekostigingsvoorstellen

- Vaststellen publicatie aanbestedingSociaal domein in de Achterhoek

Stap 1: besluit nov 2020

Stap 2: besluit begin feb 2021 

Stap 3:  besluit begin mrt 2021 



Sociaal domein in de Achterhoek

Wat en hoe?



Sociaal domein in de Achterhoek

1. Observeren 

2. Luisteren

3. Vragen stellen

4. Afstemmen 

5. Informatie verzamelen

Partnerschap: 
Wat vraagt het van de 

opdrachtgever?



Sociaal domein in de Achterhoek

Partnerschap: 
Wat vraagt het van de 

opdrachtnemer?

1. Proactief

2. Actieve communicatie

3. Oplossingsgericht 

4. ‘Naar je toe trekken’

5. Coördinatie uitvoering en samenwerking

6. Vooruitdenken en risicobeheersing op de uitvoering



Sociaal domein in de Achterhoek

• Zorgaanbieders met alle organisatievormen (Stichting, BV,  

VOF, Zelfstandigen)

• Coöperatie (ook i.o.)

• Consortia ( samenwerkingsverbanden met een penvoerder)

• Hoofdaannemers (met onderaannemers)

Wie kan zich 
inschrijven?


