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Marktverkenning crisiszorg 



Wat gaan wij vandaag 
doen?

§ Doornemen doel aanbesteding, 
uitgangspunten en proces 

§ Per segment uitwerking van de 
aanbesteding toetsen en 
bespreken

§ Wat doen wij met de 
informatie? 

§ Procesafspraken



Doel Aanbesteding

Passende zorg en 
ondersteuning binnen 

bestaande financiële kaders 
in beheersbaar 
zorglandschap



Inhoudelijke kern 
aanbesteding

§ Kind en gezin centraal 
§ Ondersteuning zo veel mogelijk 

integraal en gericht op 
normaliseren 

§ Uitgaan van matched care (ipv 
stepped care)

§ Inkoop gericht om flexibele en 
passende zorg te faciliteren 



Belangrijke uitgangspunten aanbesteding

§ Contract gaat in per 1/4/2021
§ Strategische samenwerking
§ Duur contracten 3+2+2 jaar
§ Beperkt aantal aanbieders
§ Niet openbare aanbesteding
§ Lumpsum financiering en populatiebekostiging 



Mogelijke vormen van inschrijving 

§Hoofdaannemer en onderaannemer
§Coöperatie met penvoerder
§ Samenwerkingsverband met penvoerder
ØAltijd mogelijkheid om later in het proces aan te 

sluiten als onderaannemer of deelnemer van 
combinatie



Methodiek van prestatiedenken 

§ Duidelijke rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

§ Opdrachtgever formuleert WAT moet worden bereikt
§ Opdrachtnemer formuleert HOE resultaten worden bereikt 
§ Ruimte voor handelen, innovatie en transformatie

§ Focus op maatschappelijke effecten, resultaten en prestaties

§ Aandacht voor risico’s en beheersmaatregelen 

§ Contractmanagement

§ Monitoring van resultaten en uitgaven



Segmenten en 
bekostiging

§ Integraal ambulant Jeugdhulp: Lumpsum 

§ Woongezinvormen: Lumpsum

§ Hoog specialistische zorg: Lumpsum

§ Dyslexie: Populatiebekostiging



Selectiefase
(26 augustus t/m 1 november)

§ Minimum eisen 
§ Beoordeling op basis van 

selectiecriteria 
§ Bekwaamheidsdossier

§ Document: kwaliteit aantonen 
op basis van reeds behaalde 
resultaten

§ Referenties
§ Afhankelijk van het segment wordt 

een beperkt aantal aanbieders 
gekozen 



Gunningsfase
(1 november-25 februari) 

§ Indienen van plan van aanpak 
en financiële aanbieding

§ Beide documenten worden met 
opdrachtgever besproken

§ Indien overeenstemming
§ Overeenkomst



Goed om te 
weten

Voorbereiden samenwerking

Aantoonbare informatie over kwaliteit

Documenten op orde

Interne beschikbaarheid regelen



Aandachtspunten

§Contactverbod na 
publicatie 

§ Negometrix in de gaten 
houden



Vragen?


