
In samenwerking met Tim Robbe

Hulpmiddelen Begeleiding etc.

Geen 1:1;

Beperkt geen open house/bestuurlijk

Volledig open house/bestuurlijk

Niet input, met beschikbaarheid, prestatie, populatie

Wel alle vormen

Geen input, met beschikbaarheid, prestatie, populatie

Minder input, met beschikbaarheid, prestatie, populatie

Gebruikelijk input, met beschikbaarheid, prestatie, populatie

Meer alle vormen

Geen beschikking

Wel beschikking

Gesloten Geen open house/bestuurlijk

Open Open house, bestuurlijk, met keuzevrijheid inwoner

Moeten dalen Voorkeur 1:1, geen voorkeur: open house/bestuurlijk

Moeten gelijk alle modellen

Mogen stijgen alle modellen

Dienstverl, org, pers. 1:1, open house/bestuurlijk

Dienstverl, pers. 1:1, open house/bestuurlijk

Dienstverl., org alle modellen

Dienstverl. alle modellen

Snel Maatschappelijk, klassiek en bvp (voorkeur)

Geleidelijk Open house/bestuurlijk (voorkeur)

Experimenteerruimte Open house/bestuurlijk, 1:1

Geen exp. Ruimte Maatschappelijk, klassiek en bvp

Eis samenwerking

Geen eis

voorkeur subsidie

voorkeur subsidie

voorkeur subsidie

Is er geen sprake van commerciele activiteiten? voorkeur subsidie

voorkeur subsidie

voorkeur subsidie

Check: is er geen sprake van een overheidsopdracht? check Pianoo

Producten/diensten
Consequentie keuze

Ruimte 

Behoefte aan flexibiliteit gedurende jaar?

Wordt activiteit voornamelijk door vrijwilligers uitgevoerd? %

Keuzevrijheid

Lokale borging

Professionaliteit

Toegankelijkheid

Extra vragen subsidie/inkoop

Admin lasten

Zorgcontinuiteit

Geleidelijkheid

Innovatie

Synergie

Financiering van beschikbaarheid? 

Is financiering een waardering van de activiteit?

Is dit de enige partij die deze specifieke dienst kan bieden?

Conclusie Inkoopvorm

Conclusie Inkoopcontract (ic) of subsidiebeschikking (sb)



Beleid naar uitvoering inkoop Lansingerland Criteria



 Voorbeeld werkwijze



Voorbeelden inkoopmodellen 
 
1 op 1 
De gemeenten onderhandelen dan over de voorwaarden met één aanbieder voor wat betreft dienstverlening en prijsstelling. 
Er vindt geen concurrentie plaats. Niet bij het selecteren van de aanbieder, maar ook niet in de uitvoering. Inwoners moeten 
voor de betreffende diensten dus gebruik maken van deze aanbieder. 
  
Maatschappelijk aanbesteden 
Bij maatschappelijk aanbesteden gaan de gemeenten met aanbieders en inwoners een dialoog aan voorafgaand aan de 
contractering om een “maatschappelijke opgave” te vertalen naar een bestek of subsidieuitvraag. Na deze dialoog vragen de 
gemeenten aan de aanbieders (vaak combinaties van aanbieders) om een offerte uit te brengen of een subsidieaanvraag in te 
dienen. De aanbieder met de “beste” offerte of aanvraag gaat vervolgens uitvoeren. 
  
Klassiek aanbesteden en BVP 
Bij “klassiek aanbesteden” stellen de gemeenten zelfstandig een bestek of subsidieuitvraag op. Uiteraard kan wel een 
zogenaamde “marktconsultatie” en “burgerpeiling” plaatsvinden, maar bij klassiek aanbesteden zijn dit geen verplichtingen. 
Een variant van “klassiek aanbesteden” is “best value procurement”. Daarbij laten de gemeenten veel ruimte aan de 
inschrijvende aanbieder (of subsidieaanvrager) om zijn expertise te tonen. In plaats van de opdracht gedetailleerd te 
beschrijven, maken de gemeenten dan vooral gebruik van functionele specificaties en probleemstellingen. In alle gevallen 
geldt echter ook hier dat inwoners gebruik moeten maken van de partij(en) die de gemeenten uiteindelijk aanwijzen. 
  
Open house/bestuurlijk aanbesteden 
Bij dialooggericht aanbesteden zijn de gemeenten voortdurend in gesprek met aanbieders (en mogelijk inwoners) over de 
voorwaarden voor diensten en prijsstelling. De inwoner kan kiezen voor de aanbieders die deelnemen aan de aanbesteding 
en het eens zijn met de voorwaarden.  
In de subvariant “bestuurlijk aanbesteden/open house” kan de inwoner vrijelijk kiezen voor een aanbieder, wat wil zeggen 
dat toe- en uittreding van aanbieders mogelijk is. Alleen met deze extra voorwaarden is dus sprake van “bestuurlijk 
aanbesteden”. Bestuurlijk aanbesteden is dus eigenlijk een “open house” model, met een continue dialoog tussen 
gemeenten, aanbieders en inwoners. In het “open house” model leggen de gemeenten voorwaarden voor dienstverlening 
vast en een prijsstelling. Elke dienstverlener die wil leveren conform deze voorwaarden mag leveren. Het is de cliënt die een 
dienstverlener kiest, niet de gemeenten. Tussentijdse toe- en uittreding van dienstverleners is mogelijk. 
 



Voorbeelden bekostigingsmodellen 
 
Beschikbaarheidsfinanciering 
In het geval van beschikbaarheidsfinanciering krijgen zorgaanbieders een geldbedrag, ongeacht de afname of hoeveelheid van de 
te leveren diensten en producten. Gemeenten die een dienst op deze wijze financieren, menen dat die dienst er gewoon moet 
zijn. Voorbeelden zijn crisisdiensten of een buurthuis. Ook als geen enkele inwoner gebruik maakt van deze diensten, dan nog 
maakt de aanbieder kosten om deze beschikbaar te houden. Dat is dan waar de gemeenten voor betalen. Voor veel van de 
diensten die de gemeenten op beschikbaarheid financieren, krijgen aanbieders een subsidie.  
  
Prestatiefinanciering 
Bij prestatiefinanciering krijgt een aanbieder betaald zodra hij conform een kernbeding hulp heeft geleverd. Dit is de meest 
gebruikte bekostigingsvorm. Prestatiefinanciering zien wij in de praktijk als:  
- uurtje-factuurtje (per geleverd uur expertise of product betaald krijgen);  
- trajectfinanciering (per geleverd traject een financiering ontvangen);  
- zorgprofielen/cliëntprofielen (per profiel een financiering ontvangen);  
- productfinanciering (per product een financiering ontvangen);  
- et cetera 
  
Resultaatfinanciering 
Bij resultaatsfinanciering krijgt de aanbieder betaald zodra hij conform kernbeding een resultaat heeft bereikt. Hier is de 
financiering dus niet gekoppeld aan het leveren van hulp, zoals bij prestatiefinanciering, maar aan het te bereiken resultaat. Dat 
resultaat kan geschreven zijn op een individuele cliënt of op een groep van cliënten. Er zijn gemeenten die experimenteren met 
een combinatie van resultaatsfinanciering met prestatiefinanciering. Een aanbieder krijgt bijvoorbeeld 80% van een cliëntprofiel 
betaald als hij hulp heeft geleverd en kan 20% “bijverdienen” als het resultaat is bereikt.  
  
Populatiegebonden financiering. 
Bij deze vorm van bekostiging definiëren gemeenten en aanbieders een populatie, geografisch (wijk, buurt, gemeente) en/of qua 
doelgroep (hulpbehoefte). Vervolgens geeft de gemeente één of meer aanbieders die deze populatie bedienen een geldbedrag. 
Binnen dat bedrag moeten dan alle specifiek benoemde interventies plaatsvinden. Houden de aanbieders geld over, dan is dat 
voor hen (of de populatie). Houden zij geen geld over, dan moeten aanbieders zelf “bijpassen”.  


