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Inleiding

Doel van deze bijeenkomst:
• Toetsen van de toe te gaan passen 

inkoopmethodiek voor:
• Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

• Wonen

• Specialistische Jeugdhulp

Voor de goede orde: alles is nog in de concept fase! Onze 
raadpleging is bedoeld om op te halen of voorgestelde 
methodieken ook in de praktijk werkbaar zijn.



Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

De uitgangspunten
• Dekkend aanbod contracteren
• Mogelijkheid om wijzigingen door te voeren

(uitkomsten Pilots)
• Mogelijkheid om tussentijds het aanbod uit te

breiden



Inkoopmethodiek Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Open House (Zeeuws model)
• Toetreding o.b.v. geschiktheid, en minimaal

gestelde eisen
• Mogelijkheid voor tussentijdse toetreding



Inkoopmethodiek Wonen

De uitgangspunten
• Het aanbod gezinshuizen en kamertraining is 

voldoende gecontracteerd
• Werkelijk gebruik voor de toekomst is nog

onvoldoende in beeld
• Het aanbod kleinschalige

woonvoorzieningen (KWV) wordt
voldoende, maar planmatig en gereguleerd
gecontracteerd (partnerschap)

• Mogelijkheid om tussentijds het zorgaanbod
planmatig uit te breiden

• De Pleegzorg in Friesland loopt via één
pleegzorgaanbieder (partnerschap)



Inkoopmethodiek Wonen

• Voor gezinshuizen, KWV, en kamertraining
Open House (Zeeuws model)

• Toetreding o.b.v. geschiktheid, en minimaal
gestelde eisen per woonvorm

• Mogelijkheid voor tussentijdse toetreding

• Gezinshuizen en kamertraining: o.b.v. 
behoefte, doelgroep, regio

• KWV: planmatig o.b.v. partnerschap



Inkoopmethodiek Pleegzorg

• (Europese) openbare aanbesteding

(vereenvoudigde methode SAS-diensten)

• Toetreding o.b.v. selectie en 

gunningscriteria

• Selectie o.a. op minimaal gestelde eisen

• Gunning d.m.v. plan van aanpak en dialoog



Specialistische Jeugdhulp

De uitgangspunten
• Perceel SJH wordt opgedeeld in aanbieders A en B

• aanbieders A lage intensiteiten(enkelvoudig)
• aanbieders B hoge intensiteiten(meervoudig)

• Voldoende keuzevrijheid (A+B)
• Kwaliteit is hoog en loopt op naarmate de 

intensiteit stijgt
• Partnerschap met een selecte groep aanbieders (B)
• Sturing op aanbiederniveau (B o.b.v. KPI ‘s, A o.b.v. 

data)
• Mogelijkheid om als aanbieder A naar B te

transformeren (planmatig)
• Geen mogelijkheid voor tussentijdse toetreding



Inkoopmethodiek SJH
• (Europese) openbare aanbesteding
(vereenvoudigde methode SAS-diensten)
• Eén vragenronde (nota van inlichtingen)
• Toetreding o.b.v. selectie en gunningscriteria

Voor aanbieders A:
o Vooraf 

vastgesteld 
aantal 
aanbieders 
(bijvoorbeeld 
50, nog nader te 
bepalen)

o Selectie o.a. op 
minimaal 
gestelde eisen

o Gunning d.m.v. 
gunningcriteria

Voor aanbieders B:
o Vooraf vastgesteld 

aantal aanbieders 
(bijvoorbeeld 25, 
nog nader te 
bepalen)

o Aanbieders B 
kunnen ook 
inschrijven op A

o Selectie o.a. op 
minimaal gestelde 
eisen

o Gunning d.m.v. 
plan van aanpak 
en dialoog



Vragen en 
suggesties


