
1 Selectie onder de drempel  

INKOOP OP MAAT! 
 

KEUZES OP NIVEAU 

Arthur van de Meerendonk  
Ellen Weisbeek 

INLEIDING 



AGENDA VOOR VANDAAG 

• Even voorstellen 
 

• Introductie ‘keuzes op niveau’. 
 
• Gedeelde knelpunten 

 
• Wat zijn de bewegingen in de praktijk? 

 
• Vragen en discussie 
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EVEN VOORSTELLEN 

 
• Arthur van de Meerendonk 
• Adviseur sociaal domein bij PIANOo 

 
• Ellen Weisbeek 
• Aanbestedingsjurist bij PIANOo 
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KEUZES OP NIVEAU? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Op elk niveau zijn keuzes te maken die leiden tot een procedure. 
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beschreven procedures

speciale procedure (SAS)

mededinging met onderhandeling
concurrentiegerichte dialoog

innovatiepartnerschap

openbare procedure

niet-openbare procedure
'vormvast'

grotendeels 'vormvrij'#:

OF

OF

OF

OF

OF

derde keuzeniveau vierde keuzeniveautweede keuzeniveaueerste keuzeniveau

subsidie

open house

opdracht (aanbesteden)

zelf doen

uitbesteden

OF
veel vrijheid om zelf in te vullen 
met evt. naar eigen inzicht 
inpassen van elementen uit de 
beschreven procedures 

OF

#: de beginselen: gelijkheid, transparantie, non-discriminatie, proportionaliteit, gelden wel!



EERSTE KEUZENIVEAU 
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• De keuze tussen zelf doen of 
uitbesteden/outsourcen 

• “Uitbesteden” zegt niets over 
wijze waarop 

• Als kiest voor inbesteden: 
 Voldoende kennis in 

huis? 
 Noodzakelijke mankracht 

en middelen? 
 Politieke wensen? 

 



EERSTE KEUZENIVEAU 

• Hou bij inbesteden rekening met: 
Geheel in-house of aparte dienst? 
 In geval van aparte dienst: 
 Controle als over eigen dienstonderdeel? 
 Merendeel werkzaamheden voor gemeente? 

 
• Ook samenwerkingsverbanden kunnen hieronder 

vallen, als zich bezighouden met uitoefening van 
publieke taak in algemeen belang 

6  
 



TWEEDE KEUZENIVEAU 

• Gekozen voor uitbesteden, vervolgens keuze tussen: 
Stimuleren door middel van subsidie? 
Maximale keuzevrijheid aan cliënt dankzij open 

house? 
Selecteren en sturen door aanbesteden van 

opdracht? 
 

• NB: in deze presentatie vooral aandacht voor 
aanbesteden en open house 

7  
 



TWEEDE KEUZENIVEAU 

• Keuze tussen aanbesteden of open house: 
Selectie tussen aanbieders door gemeente of door 

cliënt? 
Open toegang voor aanbieders of selectie aan de 

poort? 
Contractmanagement op individueel niveau of 

meer overkoepelend? 
Politieke wensen? 

8  
 



TWEEDE KEUZENIVEAU 
• Bij open house van belang 
Géén aanbestedingsprocedure: niet verplicht de 

aanbestedingswet te volgen 
Gemeente mag niet selecteren: kan slechts 

minimumeisen stellen en alle aanbieders die 
voldoen contract aanbieden 

Ontwikkeld in jurisprudentie: Falk/Pharma en 
Tirkkonen. Contouren zijn zichtbaar maar verdere 
ontwikkelingen nog niet zeker 
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DERDE KEUZENIVEAU 

• Gekozen voor aanbesteden, maar hoe? 
Bijzondere procedure voor Sociale en Andere 

Specifieke diensten (SAS-procedure) 
Een van de “gewone” aanbestedingsprocedures 

 
• NB: Keuze alleen bij  
   inkoop van diensten  
   meer dan € 750.000 – 
   daaronder nationale  
   procedures (incl.  
   onderhands) 
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DERDE KEUZENIVEAU 

• Bijzonder aan de SAS-procedure: 
Verplicht is:  
 (Voor)aankondigen en afkondigen; 
 Aanbestedingsbeginselen volgen; 
 Technische specificaties stellen; 
 Elektronisch communiceren; 
 Verslagleggen en bekendmaken; 
 UEA gebruiken indien toepasselijk 

 Rest van de procedure kan worden ingevuld naar 
eigen inzicht  
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ERVARINGEN UIT GESPREKKEN MET GEMEENTEN 

• Meeste gemeenten hanteren 2 
prioriteiten: 
cliëntkeuze voorop 
kostenbeheersing 

 
 
• Maar gemeenten lopen tegen 

knelpunten aan…  
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• Contractmanagement lastig operationeel te maken. 
 

• Uitkomst van (traditionele) aanbesteding is ongewis. 
 

• Lokale dienstverleners vallen buiten de prijzen. 
 

• Wijkteams: rolambiguïteit. Afschalen lukt 
onvoldoende. 
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KNELPUNTEN IN DE PRAKTIJK 



• Transformatie gebeurt (nog) niet. 
 

• Gehanteerde bekostigingssystematiek. 
 

• Tarieven 
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KNELPUNTEN IN DE PRAKTIJK (VERVOLG) 



KNELPUNTEN IN DE PRAKTIJK (VERVOLG) 

• Samenwerking neemt eerder af dan toe. 
 

• PGB: gemeenten hebben hier geen grip op. 
 

• Stuurbaarheid op het gewenste resultaat = beperkt. 
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WELKE BEWEGING MAKEN GEMEENTEN? 

• Gemeenten zijn zoekende. De volgende vormen lijken 
zich uit te kristalliseren: 
 
Open house – mits kwaliteit goed gedefinieerd en 

contractmanagement goed op orde 
 

 ‘Vormvrij’ aanbesteden 
 

Eén hoofdaannemer 
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• Gebiedsgericht contracteren 
 

 
 

• Langjarige contracten 
 
 

• Subsidiëren 
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BEWEGING (VERVOLG) 



• Geen one-size-fits-all maar per zorgvorm en goed 
kijken naar de markt! 
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BEWEGING (VERVOLG) 



VRAGEN/DISCUSSIE 

• Moet je afscheid nemen van je lokale zorgverleners 
als je gaat aanbesteden? 
 

• Wat leidt tot meer administratieve lasten: 
aanbesteden of open house? 
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• Kun je transformeren met open house? 
 

• Heb je open house nodig om cliëntkeuze te 
realiseren? 
 

• Kun je met open house je kosten beheersen? 
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VRAGEN/DISCUSSIE (VERVOLG) 



• In hoeverre is het toepassen van een budgetplafond 
niet het failliet van je sturingsmodel? 
 

• Kan Nederland op den duur wegblijven van meer 
(bovenlokale/bovenregionale) coördinatie op 
inkoopterrein? 
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VRAGEN/DISCUSSIE (SLOT) 
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