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Inleiding 
Jaarlijks stellen we binnen de regio Amersfoort de inkoopstrategie vast voor het sociaal 
domein. Voor 2018 en verder zetten we de lijn voort van beheerst innoveren. Waar vorig jaar 
de focus lag op de meerjarige contractering op de pakketten dagactiviteiten en beschermd 
wonen, ligt het zwaartepunt qua transformatie in 2017/2018 bij de doorontwikkeling van de 
specialistische jeugdhulp en Wmo-dienstverlening aan huis. 

Centrale vraag 

Kunt u instemmen met de voorliggende ambitie en inkoopstrategie 2018 e.v.? 

Beoogd resultaat (wat ) 
De contractering van zorg en ondersteuning in 2018 waarborgen voor huidige en nieuwe 
cliënten en tegelijkerti jd een verdere zorgvuldige doorontwikkeling van de beweging in het 
sociaal domein bewerkstelligen met een accent op de vraagstukken op specialistische 
jeugdhulp en wmo-dienstverlening aan huis. 
Kader 
• Collegebesluit 165105 - Inkoopstrategie Wmo en Jeugdzorg 2016 e.v. 
• Jeugdwet 
• Wmo 

Toelichting 
Onze gezamenlijke opdracht in het sociaal domein kent de volgende onderdelen: 

Eigen kracht en verantwoordelijkheid van het gezin/cliënt en diens netwerk staat centraal. 
- Versterken van de sociale (wijk)teams in hun opdracht op de toegang tot hulp en 

ondersteuning vanuit één integraal ondersteuningsplan 
- Verstevigen van de samenwerking met de sociale (wijk)teams en de lokale 

basisinfrastructuur 
Doorontwikkeling van de specialistische zorg en ondersteuning aanvullend op inzet vanuit 
de teams en basis infrastructuur. Het organiseren van een sterke basis en een kleinere 
specialistische top; 

Deze nota richt zich op doorontwikkeling van de specialistische zorg en ondersteuning. 

De uitgangspunten voor de inkoop zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar: 
1. Het inkopen van meer ambulante zorg en minder intramurale zorg; 
2. Het ontschot (waar dit kan) inkopen over de domeinen; 
3. Het inkopen van lichte zorg waar het kan, maar ook snelle toegang bieden tot passende 

zware zorg waar nodig; 
4. Het centraal staan van zorgbehoefte van cliënt/gezin/huishouden en zorg dichtbij 

organiseren; 
5. Het inbouwen van innovatie in de inkoopstrategie en afspraken met zorgaanbieders 
6. De inkoop van hulp en ondersteuning past binnen de budgettaire kaders 

Transformatie 
De transformatie in het sociaal domein vordert gestaag. Het plaatje op de volgende pagina 
geeft het zorglandschap weer en de opgaven in het sociaal domein. Elke onderverdeling staat 
op gespannen voet met de realiteit waarin alles met elkaar te maken heeft. Toch helpt het om 
de specifieke opgaven zichtbaar te maken met elk een eigen specifieke inkoopstrategie. 
De verticale blauwe pijl geeft de gewenste beweging aan inclusief de verschuiving van 
budgetten. De sociale wijkteams zijn cruciaal in hun opdracht tot één gezin, één plan, één 
regisseur met een lange termijn perspectief voor de jeugdige en het gezin. De dikke pijl vanuit 
de teams geeft hun opdracht weer, namelijk waar nodig inzet van aanvullende specialistische 
zorg en ondersteuning. 
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In bijlage 1 treft u de toelichting op de gewenste opgave binnen het zorglandschap. 

Argumenten 
1. Het door de raad vastgestelde Beleidskader sociaal domein vormt het kader voor de 
contractering van zorg en ondersteuning 
In de inkoopopdracht aan het RISB herkent u de uitgangspunten uit het Beleidskader Sociaal 
Domein gemeente Woudenberg. 

2. Door de aanbesteding op de onderdelen specialistische jeugdhulp en Wmo-dienstverlening 
te faseren ontstaat ruimte voor de doorontwikkeling in 2017 
We richten ons op nieuwe inkoopafspraken per 1 januari 2019 om voldoende ti jd te hebben 
voor de uitwerking van de opgaven die leidend zullen zijn bij de aanbesteding. We starten per 
maart 2017 met zorgaanbieders en cliënten en stakeholders om een oplossing te realiseren 
voor de opgaven en waar nodig dit te verankeren in een ontwikkelagenda 2019 en verder. Als 
er in overleg met de zorgaanbieders mogelijkheden blijken om het proces te versnellen dan 
zullen wij dat zeker doen. 

3. Implementatietijd na afloop van de inkoop is belangrijk 
De ervaringen uit de afgelopen jaren hebben geleerd dat na afloop van de inkoop voldoende 
tijd moet worden uitgetrokken voor de implementatie van de nieuwe inkoopafspraken incl. 
wijzigingen in administratieve - en werkprocessen bij zowel gemeenten als zorgaanbieders. 

4. Verlenging overeenkomsten voor hulpmiddelen met een half jaar 
In Woudenberg loopt het contract van Wmo-hulpmiddelen af per 1/7/17. Door onze 
overeenkomsten voor hulpmiddelen met een hal f jaar te verlengen ontstaat de mogelijkheid 
om eventueel deel te nemen aan een regionale aanbesteding. Besluitvorming over op welke 
wijze er regionaal aanbesteed wordt, vindt dit voorjaar plaats. Separaat volgt hierover een 
advies. 

Kanttekeningen 

1. Verlenging van de contracten biedt nieuwe partijen geen kans om toe te treden 
Bij de huidige pakketten waar de contracten per 1 januari 2018 worden verlengd is het niet 
mogelijk om nieuwe partijen toe te laten treden. Nieuwe aanbieders kunnen wel in 
onderaannemerschap bij gecontracteerde partijen zorg en ondersteuning leveren. Dit zal voor 
betrokken zorgaanbieders teleurstellend zijn aangezien de verwachting er is dat er een 
openstelling zal komen per 1 januari 2018. Dit vraagt om een zorgvuldige afstemming met 
onze zorgaanbieders. Daarnaast bestaat wel de mogelijkheid om zorg en ondersteuning te 
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leveren via een PGB (mits een cliënt PGB-vaardig is) of in de vorm van pilots indien wenselijk 
vanuit de doorontwikkeling. 

2. Verlenging van de contracten biedt geen mogelijkheden voor aanpassingen op producten en 
tarieven. 
Verlenging van contracten betekent voortzetting van de huidige productenstructuur en 
tarifering die voor de jeugdhulp nog grotendeels gebaseerd is op de oude sectorale indeling. 
Recent hebben gemeenten handreikingen ontvangen over de beëindiging van de werkwijze 
met DBC's voor j-GGZ. Thans wordt nagegaan of het verplicht is om per 1 januari 2018 deze 
overstap te maken, dan wel dat we de bestaande contracten kunnen verlengen tot 1 januari 
2019. Dit kan betekenen dat voor j-GGZ versneld een aanbesteding moet plaatsvinden met als 
ingangsdatum 1 januari 2018. 

3. Overige risico's verlenging 
Verlenging van huidige contracten per 1 januari 2018 betekent ook verlenging van huidige 
aanvullende afspraken. Te denken valt aan de inzet van hoogspecialistische jeugdhulp en een 
onderzoeksopdracht op inzet jeugd GGZ vanuit een intersectorale aanpak voor jeugdigen 
met complexe problematiek. 

4. Aanbesteden met als ingangsdatum 2018 kan, maar is niet wenselijk 
Een alternatief kan zijn om de nieuwe inkoopafspraken op specialistische jeugdhulp en Wmo-
begeleiding aan huis te laten plaatsvinden per 1 januari 2018. Dit betekent dat de discussie 
over nieuwe indeling productenstructuur en tarifering versneld moet plaatsvinden waardoor er 
weinig tot geen ti jd zal zijn voor de noodzakelijke innovatie en uitwerking van de inhoudelijke 
opgaven. Tevens zal er weinig ti jd zijn voor een zorgvuldige implementatie waardoor 
zorgadministratie en monitoring bij aanbieders en gemeenten onder druk komen te staan. 

5. Algemene maatregel van bestuur reële kostprijsondersteuning 
Het Rijk heeft op 23 februari 2017 de AMvB reële kostprijsondersteuning AMvB reële 
kostprijsondersteuning gepubliceerd in het Staatsblad. De AMvB treedt waarschijnlijk 1 juli 
2017 in werking en zal vervolgens bij de inkoop van de Wmo-dienstverlening worden 
betrokken. 

Wij zien de volgende financiële risico's: 
6. Overschrijding van het budget 
We zien dat een deel van de vraag naar ondersteuning door de sociale (wijk)-teams kan 
worden ingevuld. Anderzijds leidt de extramuralisering van ouderen en GGZ-cliënten tot een 
toenemende druk op de Wmo. Bij jeugd vindt wel een verschuiving plaats van zwaardere zorg 
(vooral de dure residentiële zorg) naar lichtere vormen van verblijf/ intensieve ambulante 
hulp. Maar deze verschuiving leidt nog niet tot een besparing terwijl de budgetten vanuit het 
rijk wel verder afnemen. 
Maatregel: strakke monitoring, opdracht met sociale (wijk)teams en zorgaanbieders tot 
reductie van zorgkosten, opdracht aan ons gemeenten tot realiseren van ondersteuning in de 
basisinfrastructuur waar de teams naar kunnen afschalen, en het bevorderen van de 
deskundigheid in en rondom de teams zodat zij adequaat kunnen handelen en indien nodig 
snel de juist zorg kunnen inzetten. 

7. Discontinuïteit in zorgverlening 
De transformatie leidt tot een herschikking van het zorglandschap. Voor aanbieders betekent 
dit een strategische heroriëntatie en mogelijke frictie in vraag en aanbod en om- en afbouw 
van voorzieningen. Met name bij zorgaanbieders die te maken hebben met vastgoed zoals aan 
de orde is bij aanbieders van jeugd met verblijfszorg met name de essentiële functie zoals 
jeugdzorg plus (gedwongen opname in een residentiële voorziening). Dit kan er toe leiden dat 
aanbieders financiële problemen krijgen. 
Maatregel: beheerst innoveren, afstemming bovenregionaal om tot passende afspraken te 
komen op beschikbaarheid en frictiekosten, waar nodig de Transitiecommissie tijdig betrekken. 
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Draagvlak 
Ten aanzien van opgaven jeugdhulp zijn er consultatiesessies geweest met een afvaardiging 
van aanbieders over de ambitie en strategie. De uitkomsten zijn verwerkt in voorliggende 
stukken. Op 22 februari 2017 zijn de ambitie en inkoopstrategie besproken in het bestuurlijk 
overleg van en met de regio. De bestuurders zeiden unaniem toe de ambitie en 
inkoopstrategie SD regio Amersfoort met een positief advies voor te leggen aan hun colleges. 

Financiële consequenties 
Als financieel kader gelden de beschikbare middelen in de gemeentebegroting. Deze zijn onder 
meer afhankelijk van door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. In de meicirculaire die naar 
verwachting eind mei/begin juni verschijnt, worden de actuele budgetten bekend gemaakt. 
In 2015 was er een overschot op de budgetten sociaal domein. Dit li jkt zich niet voort te 
zetten in 2016 en volgende jaren. We zien een afname van de budgetten en een toename van 
de kosten van de zorg. Voor 2016 verwachten we nog een overschot, maar beperkter van 
omvang dan in 2015. De verwachting is dat de kosten verder stijgen in 2017 door een stijgend 
aantal cliënten en/of een intensievere zorgvraag. 
Voor de inkoop 2017 resulteerde dit in inkoopafspraken die niet voor alle regiogemeenten 
(voor Woudenberg was dit niet het geval) op voorhand volledig gedekt konden worden uit de 
beschikbare begrotingsmiddelen. Regionaal is hierbij afgesproken dat we de budgetuitputting 
in 2017 scherp monitoren. Door de toegang tot de specialistische zorg te beleggen bij de 
sociale wijkteams, sturen we op het beperken van de kosten tot maximaal het budget. Dit 
betekent voor 2017 een strakke sturing op gebruik van zorg en een forse opdracht om samen 
met de sociale (wijk)teams en zorgaanbieders de toename van zorgkosten te analyseren 
inclusief afspraken hoe de kosten op verantwoorde wijze te reduceren. 

Aanpak/uitvoering 
Na vaststelling van de strategie en ambitie zal deze worden verwerkt in de 
aanbestedingstrajecten en de contractverlengingen 2018. De definitieve vaststelling van de 
budgetten volgt bij de begrotingsvaststelling in november. 

Communicatie 
Kernboodschap: 
Opnieuw zetten we in 2017/2018 een stap in de doorontwikkeling van het sociaal domein. Dit 
jaar ligt het accent op de specialistische jeugdhulp en de Wmo-dienstverlening aan huis. De 
inkoop wordt gefaseerd uitgevoerd: in 2017 ligt het accent op een nadere uitwerking van de 
opgaven waarna in 2108 de feitelijke inkoop plaatsvindt. 

Betrokken parti jen: 
Er is doorlopend en op verschillende manieren overleg met de betrokken partijen over de 
inkoopstrategie en de daarbij gewenste informatie. Zo lopen de gesprekstafels die vorig jaar 
zijn ingesteld bij de bestuurlijke aanbestedingen dagactiviteiten en beschermd wonen nog 
steeds. Per onderdeel maken we een afweging welke inkoopprocedure daarbij past en hoe 
partijen hierbij worden betrokken. Ook de adviesraden worden betrokken bij de 
doorontwikkeling en de inkoop. Daarnaast zijn er vorig jaar goede ervaringen opgedaan met 
de rechtstreekse betrokkenheid van ouders bij de inkoop van logeren jeugd. Dit zullen wij 
voortzetten bij de nieuw opgaven voor dit jaar. 

Bijiage(n) 
- Toelichting op het zorglandschap 
- startnotitie Specialistische jeugdhulp regio Eemland 
- startnotitie Wmo-dienstverlening aan huis regio Amersfoort 
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Lopende ontwikkelingen vanuit 2016 
Voor beschermd wonen en dagactiviteiten zijn vorig jaar bestuurlijke aanbestedingen 
uitgevoerd. Deze aanbestedingen lopen door in de komende vier jaar met ontwikkeltafels 
waaraan de zorgaanbieders deelnemen. De opbrengst van de ontwikkeltafels kan ertoe leiden 
dat gedurende de contractperiode afspraken worden bijgesteld, of de mogelijkheid wordt 
geboden voor tussentijdse toetreding van nieuwe aanbieders. Op het onderdeel dagactiviteiten 
0-16 jaar onderzoeken we in 2017 wat hierop nodig is om het in te bedden in het 
zorglandschap. 

Naast de grote aanbestedingen zijn en worden er ook andere aanbestedingen uitgevoerd zoals 
zittend ziekenvervoer (2016), Logeren/respijtverblijf jeugd (2016) en trapliften (2017). 
Daarnaast loopt per 31-12-2017 het contract voor de levering van Wmo-hulpmiddelen 
(rolstoelen, scootmobielen etc.) in de regio af. In Woudenberg loopt het contract van Wmo-
hulpmiddelen af per 1/7/17. Door onze overeenkomsten voor hulpmiddelen met een hal f jaar 
te verlengen ontstaat de mogelijkheid om eventueel deel te nemen aan een regionale 
aanbesteding. Besluitvorming over op welke wijze we opnieuw aanbesteden vindt dit voorjaar 
separaat plaats. 

Save/Veilig Thuis (Samen Veilig Midden-Nederland) is een belangrijke schakel die met de 
betrokkenen de veiligheid van onze jeugdigen bewaakt en handelt daar waar bescherming van 
de jeugdige aan de orde is. Save kent een eigen ontwikkelagenda waarbij de afstemming en 
samenwerking met de lokale teams centraal staat. Landelijk loopt een landelijk traject gericht 
op de kwaliteit van uitvoering van Veilig Thuis: de basis op orde. In 2016 hebben de zes 
Utrechtse Wmo/Jeugd regio's de intentie uitgesproken om vanaf 2018 meerjarige 
inkoopafspraken te maken met Samen Veilig Midden Nederland. Dit onder andere vanuit de 
wens om vanuit de gezamenlijk geformuleerde visie verder te kunnen bouwen aan de goede 
samenwerking en rolverdeling in de gehele keten van aanpak van huiselijk geweld. Landelijk 
loopt, ondersteund door de VNG, een traject gericht op continuïteit van een landelijk dekkend 
netwerk van gecertificeerde instellingen. 

Regionaal loopt het onderzoek naar de mogelijkheden om in de toekomst het 
doelgroepenvervoer te combineren en integraal In te kopen. Dit betreft leerlingenvervoer, 
regiotaxivervoer, vervoer naar dagactiviteiten, zittend ziekenvervoer voor de jeugd en vervoer 
naar pleeggezinnen. 
Op dit moment loopt de aanbesteding voor het leerlingenvervoer. Dit was noodzakelijk om dat 
de contracten van een aantal gemeenten afliepen en niet meer konden worden verlengd. 
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De regionale afspraken over maatschappelijke opvang, bemoeizorg en verslavingszorg - taken 
die centrumgemeente Amersfoort al voor 2015 uitvoerde als - worden nader uitgewerkt in het 
kader van het uitvoeringsplan Opvang en bescherming en zijn daarom geen onderdeel van dit 
collegevoorstel. 

Nieuwe aanbestedingen 
In 2017/ 2018 richten wij ons in het bijzonder op de doorontwikkeling van de specialistische 
jeugdhulp en Wmo-dienstverlening aan huis. Hieronder volgt een toelichting op deze beide 
onderdelen: 

Doorontwikkeling special ist ische jeugdhulp 
We zien twee grote opgaven, namelijk op zorg voor jeugdigen met complexe problematiek 
waar veelal tijdelijke opname in behandelgroepen onderdeel van uit maakt en het brede 
landschap van ambulante jeugdhulp die wij intersectoraal aanvullend op en in samenwerking 
met de zorg vanuit de sociale basisinfrastructuur en de wijkteams lokaal willen kunnen 
inzetten. 

De zorg voor jeugdigen met complexe problematiek betreft veelal problematiek zowel in de 
thuissituatie als in het kind zelf. Voor deze jeugdigen willen we dat alles gedaan wordt om 
jeugdigen thuis te kunnen laten wonen met aanvullend ambulante hulp waar nodig. Daar waar 
dat niet kan of de veiligheid van de jeugdige niet gewaarborgd is, is de mogelijkheid van 
verblijf elders aan de orde met als uitgangspunt zo kort mogelijk. Als er sprake is van een 
noodzakelijke structurele vervangende woon- en opvoedingsplek voor jeugdigen is pleegzorg 
of plaatsing in een gezinshuis een alternatief. We willen dat de zorgaanbieders de opgave 
gezamenlijke oppakken en niet ieder vanuit de eigen organisatie. 

Bij ambulante jeugdhulp willen we een breed aanbod van zorg en ondersteuning dat lokaal 
dichtbij ouders en jeugdigen aanvullend ingezet kan worden en op maat afgestemd op dat wat 
nodig is. Dat betekent dat wij zorg willen die intersectoraal geleverd kan worden vanuit een 
bundeling van kennis en expertise op JGGZ, LVB en gedrags- en opvoedingsproblematiek. We 
willen dat jeugdigen gezond en veilig op kunnen groeien zonder dat er kinderen en jongeren 
ongewenst en onnodig een "label" krijgen. Jeugdigen maken onderdeel uit van onze inclusieve 
samenleving en daar hoort bij dat we normaliseren. 

Gewenste doelstellingen vanuit beleid op ambulante behandeling, hulp en ondersteuning zijn: 
• De cliënt staat centraal bij de keuze van zijn ondersteuning (keuzevrijheid) en het behalen 

van de doelen in het ondersteuningsplan (resultaat) 
• Realiseer een breed aanbod van kennis en expertise vanuit diverse zorgaanbieders dichtbij 

beschikbaar en inzetbaar. Snelle en soepele inzet van aanvullende specialistische expertise 
en jeugdhulp waar nodig. 

• Realiseren van een intersectorale producentstructuur met duidelijkheid in te leveren 
intersectorale producten /arrangement incl. tariefstelling. (Loslaten van de dbc 
systematiek.) 

• Duidelijke kwaliteitseisen waaraan zorg en zorgaanbieders moeten voldoen 
• Mogelijkheid van toetreden van nieuwe (lokale) partijen en initiatieven 
• Iedere zorgaanbieder die voldoet aan de criteria doet mee 
• Kwaliteit en tevredenheid gebruikers bepalen toestemming tot levering van zorg 

Gewenste doelstellingen vanuit beleid op jeugdhulp met verblijf zi jn: 
• Realiseer continuïteit en beschikbaarheid van intensieve zorg en functies/ plekken 

jeugdhulp met verblijf voor veelal jeugdigen met complexe problematiek. 
• Realiseer intersectorale samenwerking met zorgaanbieders op een gezamenlijke opgave 

om jeugdigen en hun thuissituatie te ondersteunen ter voorkoming van escalatie en 
uithuisplaatsing. 

• Als thuis wonen geen optie meer is realiseer dan samenwerking waarbij iedere jeugdige 
zonder ongewenste wisselingen in zorg geholpen wordt en terechtkomt in een structurele 
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gezinsomgeving met all/in zorg voor ieder kind en een doorgaande lijn tot zelfstandigheid 
inclusief ononderbroken onderwijs. 

• Realiseer voldoende alternatieven als jeugdigen niet meer thuis kunnen wonen zoals 
pleegzorg, gezinshuizen en huisvesting met mogelijkheden voor begeleiding voor de wat 
oudere jeugd. 

• Ontwikkel nieuwe vormen van pleegzorg en gezinshuizen als steunouders, meeleefgezinnen 
en nieuwe vormen van netwerkpleegzorg. 

• Noodzaak tot levering van maatwerk (intersectorale trajecten). 
• Noodzaak tot het realiseren van een nauwe samenwerking met de sociale wijkteams en 

SAVE Veilig Thuis waar dat aan de orde is. 
• Duidelijke kwaliteitseisen waaraan jeugdhulp met verblijf moet voldoen 
• Een oplossing vinden voor het feit dat huidig product- en bekostigingssystematiek knelt 

Voor alle jeugdigen willen wij voorkomen dat situaties escaleren met als gevolg een tijdelijke 
crisisopname. We willen dat al in een vroeg stadium met ouders en jeugdigen besproken wordt 
wat te doen als het spannend wordt inclusief de vraag waar kind of ouders dan even heen 
kunnen om de situatie te stabiliseren. Tegelijkertijd willen we dat waar nodig aanvullende hulp 
snel beschikbaar is om ingeschakeld te kunnen worden. Als het toch leidt tot een crisisopname 
zal dit binnen duidelijke afspraken en gericht op terugkeer naar huis of met perspectief op 
verblijf voor langere ti jd aan de orde moeten zijn. 

Doorontwikkeling Wmo-dienstverlening aan huis 
Wij willen de mogelijkheid bieden aan inwoners om zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. Pas als er behoefte is aan 24-uurs toezicht komt de Wet Langdurige Zorg (Wlz) in 
beeld. Maatwerkvoorzieningen spelen hierbij een belangrijk als mensen hun 
ondersteunigsbehoefte niet meer zelf of met de omgeving op kunnen lossen. Wij bieden ruimte 
voor de doorontwikkeling van maatwerkproducten of de ontwikkeling van nieuwe producten. 
Dit kan ook in de vorm van een collectief aanbod of in verbinding met de sociale 
basisinfrastructuur. 
Voor veel cliënten uit de doelgroep ligt de focus niet op verbetering maar op stabilisatie/ het 
vertragen van de verslechtering. Zij blijven veelal de rest van hun leven afhankelijk van 
ondersteuning vanuit de Wmo. Zekerheid over de mate en wijze van ondersteuning en 
vertrouwde gezichten in de zorg zijn belangrijk. Wij houden hier bij de inrichting van het 
inkoopproces rekening mee: langdurige contracten, geen onnodige herindicaties, etc. 
Vanuit Beschermd wonen en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) worden cliënten 
geextramuraliseerd. Wij willen deze doelgroep op een passende manier voorzien van 
ambulante ondersteuning. Aandachtspunten hierbij zijn de fluctuaties In begeleidingsbehoefte 
en de behoefte aan begeleiding buiten kantooruren. 
We streven naar een goede keten Wmo-Wlz-Zorgverzekeringswet (Zvw). Daar waar mensen 
een zorgvraag hebben op het grensvlak van de drie wetten zoeken we naar 
maatwerkoplossingen. 
De keuzevrijheid voor de cliënt staat centraal. Vergelijkbaar met de huidige inkoop streven wij 
naar een breed aanbod van zorgverleners waaruit de cliënt een keuze kan maken. 
De werkwijze voor de toekenning van hulp bij het huishouden is met ingang van 2017 
bijgesteld naar aanleiding van een aantal uitspraken van het College van Beroep in een aantal 
andere gemeenten. De duidelijkheid en rechtszekerheid voor cliënten staat hierbij voorop. In 
2017 verkennen we of deze werkwijze perspectief biedt voor de nieuwe aanbesteding. 
Veel aanbieders hulp bij het huishouden zijn actief in meerdere gemeenten. Vanuit het 
oogpunt van een beperking van de administratieve lastendruk bij aanbieders en de verbinding 
tussen de hulp bij het huishouden verdient het aanbeveling om in 2017 een verkenning te 
doen naar de mogelijkheid van een gezamenlijke inkoop op termijn. De eerste acties hierin zijn 
een vergelijking van de keuzes die de afzonderlijke gemeenten hebben gemaakt en een 
verkenning of een gezamenlijke aanbesteding mogelijk wenselijk is. Als gemeenten op termijn 
wel mee willen doen, maar nog niet met ingang van 2019 kunnen we ook onderzoeken of we 
een ingroeimodel kunnen ontwikkelen. 
Wij zien de volgende opgaven: 
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In 2017 werken we ter voorbereiding op de aanbesteding in 2018 aan de volgende 
onderdelen: 

• Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de inkoopgegevens 
Een analyse van de indicaties, realisatie, kosten op product en aanbiedersniveau om 
inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en de behoeftes aan bepaalde 
ondersteuningsvormen. 

• Opbrengst pilot combinatie Hulp bij het huishouden- individuele begeleiding. 
In Amersfoort loopt een pilot op dit gebied. De resultaten van deze pilot en de 
ervaringen die andere gemeenten opdoen met het combineren van hulp bij het 
huishouden en individuele begeleiding kan leiden tot productvernieuwing. 

• Verkenning naar de consequenties van de afschaling beschermd wonen/ 
extramuralisatie GGZ voor zowel volumes als productenaanbod. 
De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen die eerder in een intramurale setting 
terecht kwamen in de wijk komen wonen. Deze cliënten hebben hierbij wel behoefte 
aan ambulante ondersteuning. 

• Ontwikkeling van producten/arrangementen o.i.d. (dit raakt bijvoorbeeld ook de 
behoefte aan kortdurend verblijf/ ondersteuning bij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen en ondersteuningsvragen op het snijvlak van de Zvw en de Wmo) 

• Prijsstelling producten 
Bij de prijsstelling in de vorige aanbesteding zijn de kaders vanuit de (algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) als uitgangspunt genomen. Onderdeel van een nieuwe 
inkoopronde is ook een onderzoek naar de beprijzing. 

• Doorontwikkeling kwaliteitseisen (helder, meetbaar, toetsbaar). Uitgangspunt bij de 
inkoop van dienstverlening aan huis is dat alle aanbieders die aan de kwaliteitscriteria 
voldoen worden gecontracteerd. Dit vergt een goede selectie aan de poort waarbij niet 
alleen wordt gekeken naar bedrijfsmatige criteria maar ook naar de inhoudelijke 
kwaliteit van de dienstverlening. 

• Monitoring/ gezamenlijke inkoop Hulp bij het huishouden 
Alle gemeenten hebben de hulp bij het huishouden net aanbesteed of gaan dit 
binnenkort doen. In de eerste helft 2017 monitoren we de verschillende systemen en 
verkennen we of een gezamenlijke aanbesteding mogelijk is. 
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