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Agenda

• Presentatie
o Inkoopstrategie

o Aanbestedings- en contractvorm

• Vragen (aub aan het eind van de presentatie)

• Pauze

• Input ophalen via subgroepen



Doelen voor de contractering 2024

• Passende hulp en ondersteuning aan inwoners, zodat iedereen mee kan doen.

• Wisselwerking met het voorliggend veld vergroten.

• Meer werken vanuit de bedoeling (laagdrempelig, nabij/dichtbij, licht wat licht kan, etc.).

• Kosten beheersbaar maken en houden.

• Lage administratieve lastendruk voor gemeenten en zorgaanbieders.

• Een een dekkend aanbod aan ondersteuning contracteren, waarbij de keuzevrijheid en 
toegankelijkheid van de inwoners wordt gewaarborgd.

• Gezamenlijk met aanbieders in gesprek over transformatiedoelstellingen (partnerschap).



De uitgangspunten voor de contractering 2024

• Gemeenten en aanbieders werken resultaatgericht en bewaken gezamenlijk of resultaten 
worden behaald.

• Ondersteuning is flexibel, laagdrempelig en toegankelijk.

• Ondersteuning vindt plaats volgens het concept positieve gezondheid.

• Er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, aanbieders en 
overige partners om een duurzaam en goed werkend stelsel van preventie en 
ondersteuning te organiseren.

• Gemeenten en aanbieders gaan uit van onderling vertrouwen, waarbij partnerschap een 
uitgangspunt is.

• Om resultaten te bereiken, werken zowel gemeente als aanbieder zo integraal mogelijk. 
De ondersteuningsvraag/behoefte van de inwoner staat centraal.



Knelpunten in de huidige situatie

• Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden in het voorliggend veld, bij het afschalen 
en/of toekennen van de ondersteuning.

• Resultaten worden (nog) te weinig behaald, waardoor cliënten (te) lang bij een aanbieder blijven.

• In MLW wordt tot op heden geïndiceerd in profielen, terwijl dat juridisch gezien volgens de CRvB
onhoudbaar is. Cliënten hebben aldus rechtspraak recht op een indicatie in uren/dagdelen/etmalen
in verband met rechtszekerheid.



Percelen/doelgroepen

• Voor de inkoop 2024, kennen wij een vijftal percelen, namelijk:

o 1: Volwassenen met beperkte problematiek gericht op ontwikkeling;

o 2: Volwassenen met complexe problematiek gericht op ontwikkeling;

o 3: Volwassenen gericht op behoud;

o 4: Ouderen gericht op behoud en gecontroleerde achteruitgang;

o 5: Kortdurend verblijf.

• Voor deze perceelindeling is gekozen, omdat:

• elk perceel en daarbij behorende doelgroep specifieke doelstellingen kent;

• elk perceel en daarbij behorende doelgroep vraagt om specifieke sturingsmogelijkheden/contractafspraken



Normenkader

• De toegang indiceert de benodigde begeleiding/dagbesteding in uren/dagdelen;

• Dat gebeurt aan de hand van een objectief normenkader, in ontwikkeling door bureau HHM;

• Het normenkader stelt de toegang in staat om aan de hand van persoonskenmerken en de te 
behalen doelen de omvang van de ondersteuning goed in uren/dagdelen te indiceren.



Bekostiging 2024

Per 2024 hanteren wij de P*Q-systematiek, waarmee de profielen in MLW komen te vervallen.

De reden hiervan zijn:

- uitspraak van de CRvB;

- rechtszekerheid van de client waarborgen, conform uitspraak.

- Proces:

- Om te komen tot reële tarieven worden er nieuwe productbeschrijvingen opgesteld en met (selectie 
van) aanbieders gedeeld, om input te vragen. Dit zal plaatsvinden medio oktober 2022.



Overgangsregeling 2024

• Per 2024 kennen wij een hele nieuwe productenpalet en in MLW ook een gewijzigde 
financieringsvorm. Dit maakt dat wij overgangsafspraken dienen te maken voor de bestaande 
cliënten.

• Wij hebben daar ideeën bij, maar dienen deze nog nader uit te werken en juridisch te toetsen. 
Indien u ideeën heeft, geef deze aub aan bij de vragenronde.



Aanbestedings-/contractvorm

Aanbestedingsvorm

In relatie tot de doelstellingen en uitgangspunten kiezen we voor een passende aanbestedingsvorm, 
zijnde Open House: 

- flexibele overeenkomsten;

- ruimte om samen te ontwikkelen, om aan te kunnen sluiten bij toekomstige ontwikkelingen;

- toetreding van nieuwe aanbieders (één (1) keer per jaar).

Contractvorm

Vergelijkbare overeenkomsten

- Basisovereenkomst;

- Uitvoeringsovereenkomst(en).



Proces Open house

• De Basisovereenkomst word begin 2023 gepubliceerd, waarna aanbieders zich kunnen aanmelden;

• Alle aanbieders die zich voor 1 april 2023 (datum kan nog wijzigen) hebben aangemeld voor de 
Basisovereenkomst en voldoen aan de gestelde eisen, komen in aanmerking om deel te nemen 
aan de overlegtafels om de Uitvoeringsovereenkomst nader uit te werken;

• Na 1 april 2023 (datum kan nog wijzigen) wordt een selectie van aanbieders, die een afspiegeling 
zijn van het totale veld, uitgenodigd om deel te nemen aan de overlegtafels.

• Aanbieders die niet deelnemen aan de overlegtafel, kunnen het proces volgen via de websites www.sociaaldomeinmlo.nl en 
www.sociaaldomeinmlw.nl en kunnen daar vragen stellen en input leveren voor de volgende overlegtafels.

• Vanaf april tot eind juni (indicatief) zullen gemeenten en aanbieders de Uitvoeringsovereenkomst 
uitwerken.

• In juli 2023 publiceren wij de Uitvoeringsovereenkomst, waarna aanbieders die zich hiervoor aan 
kunnen melden. Echter is de aanmelding op de Uitvoeringsovereenkomst alleen mogelijk als 
aanbieder zich heeft aangemeld voor de Basisovereenkomst.

• Op 1 oktober 2023 sluit de aanmeldingsperiode voor zowel de Basis- als de 
Uitvoeringsovereenkomst.

• Start overeenkomst 1 januari 2024.

http://www.sociaaldomeinmlo.nl/
http://www.sociaaldomeinmlw.nl/


Vragen



Pauze



Subgroepen

Wij willen graag input op de volgende vragen:

• Waar moeten we volgens u rekening mee houden bij dit proces om te komen tot de overeenkomsten?

• Wat zijn voor u de uitdagingen (organisatie breed) voor de komende vijf (5) jaar?



Sluiting

Dank u wel!


