
Bijlage 1 - Inkoopopdracht 2021 Jeugdhulp en Wmo 
 
 
De gemeenten Woerden, Oudewater, De Ronde Venen en Montfoort kopen gezamenlijk Jeugdhulp en 
Wmo in voor contracten met ingang van 1 januari 2021 voor de duur van drie jaar en de mogelijkheid 
drie keer met twee jaar te verlengen. 
 
Uitgangspunten en de gewenste (maatschappelijke) effecten 
Bij de inkoop van Wmo en Jeugdhulp voor de vier gemeenten worden de volgende uitgangspunten en 
gewenste (maatschappelijke) effecten gehanteerd:  

• Goede en passende zorg voor inwoners;  
• Verbeteren kwaliteit zorg en dienstverlening;  
• Ontwikkelen van strategische partnerschappen en samenwerkingen met aanbieders op 

regionaal en lokaal niveau  
• Beheersbaar houden van de kosten;  
• Realiseren van transformatie- en overige beleidsdoelstellingen, waaronder: nabijheid,  

de-medicaliseren en normaliseren; 
• Stimuleren van innovatie en vernieuwing in producten en werkwijzen op basis cliëntvraag 

en ontwikkeling bij zorgaanbieders 
 

Scope opdracht  
De samenwerkende gemeenten (Woerden, Oudewater, Montfoort en de Ronde Venen) kopen 
gezamenlijk Wmo en Jeugdhulp in, met de hieronder genoemde in- en uitsluitingen, die toegankelijk is 
via een gemeentelijke beschikking per 1 januari 2021 op basis van inkoopsystematiek Open House 
met financiering via PxQ.  
 
Jeugdhulp  
Inkoop jeugdhulp van alle jeugdhulp:  
1. Jeugdhulp breed: alle jeugdhulp:  

a. Exclusief via LTA ingekochte hulp  
b. Exclusief alle hulp die bij de GI (gecertificeerde instelling, gedwongen kader, SAVE/SVMN) is 

ingekocht. 
2. Ten aanzien van crisishulp: alle crisishulp, maar exclusief de crisishulp die bij SAVE/SVMN is 

ingekocht. 
3. Ten aanzien van verblijf, alle verblijf, maar exclusief de essentiële functies. Essentiële functies 

bestaat uit:  
a.   Jeugdzorgplus  
b.    Driemilieuvoorziening 
c.    Wvggz-verblijf  

 
WMO-voorzieningen  
Alle (ambulante) Wmo-ondersteuning inclusief:  
1. Wmo-kortdurend verblijf 
2. Wmo-vervoer  
 
Maar exclusief:  
1. Wmo maatschappelijke opvang en beschermd wonen  
2. Wmo-hulpmiddelen (waaronder trapliften). 
 
Mogelijkheid van toevoegen van Huishoudelijke Hulp (HH3) aan de inkoop wordt nader onderzocht. 
 
Aandachtspunten bij de inkoop 2021 
Uitgangspunt van de inkoop is de huidige situatie op basis van Open House. Het is de wens van de 
gemeenten om binnen de Open House methodiek vernieuwing en verbetering aan te brengen waar 
mogelijk. Dit zal weergegeven worden in de “Ambitie Inkoop 2021”. Naast aanpassingen in de in te 
kopen productrange zal specifiek aandacht worden gegeven aan:  
• Kwaliteit – formuleren van objectieve selectiecriteria waar zorgaanbieders bij gunning aan dienen  

te voldoen en gedurende de looptijd op getoetst kunnen worden. Hiervoor wordt een helder en 
werkbaar proces voorgesteld.  



• Monitoring – op basis van de huidige werkwijze door ontwikkelen van de monitoringssystematiek 
om te komen tot tijdige signalering van onregelmatigheden en waarbij oog is voor reductie van 
administratieve lasten. 

• Compliance – zorgdragen voor eenduidige, heldere definities en consistente vastlegging in alle 
inkoop gerelateerde documenten (Inkoopdocument, overeenkomsten en bijlagen).  

• Reële prijs – rekening houdend met de marktontwikkeling vaststellen van tarieven die voldoen 
aan het zogenaamde begrip “reële prijs” en bijdragen aan het behalen van de geformuleerde 
(maatschappelijke) doelen.  

• Partnership – binnen de mogelijkheden van Open House op regionaal en lokaal niveau 
ontwikkelen van partnership tussen gemeenten en zorgaanbieders om nader te formuleren 
doelstellingen te behalen.  

 
Uitvoering  
De uitvoering van de inkoopopdracht is belegd bij Inkoop en Monitoring Utrecht West onder 
verantwoordelijkheid van de manager I&M. De operationele leiding van de uitvoering van de 
inkoopopdracht berust bij de inkoper van I&M.  
Voor de voorbereiding van de inkoopopdracht zijn reeds een aantal activiteiten opgestart.  
 
Planning 

In hoofdlijn ziet de planning van de inkoopopdracht er als volgt uit.  

 

Fase Omschrijving Periode 

Voorbereiding Opstellen voorbereidende documenten 15 december tot 31 maart. 

 Marktconsultatie 1 Maart 

 Opstellen inkoopdocument incl. externe 

review 

April 

 Marktconsultatie 2 Mei 

Uitvoering Publicatie 1 juni 

 Vragen stellen 20 juni 

 Nota van inlichtingen  1 juli 

 Inschrijvingen 15 juli 

 Beoordeling inschrijvingen 1 augustus -1 november 

 Gunning 15 november 

Implementatie Inrichten en instrueren interne 

organisaties 

1 mei - 1 december  

 Beëindigen huidige contracten 1 november 

 Ingangsdatum nieuwe contracten 1 januari 2021 

 


