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Elementen die in iedere inkoop terug zouden moeten komen  
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Praktijkvoorbeeld OpenHouse 



2 Regio Gooi en Vechtstreek 

Waar gaan we het over hebben? 

Welke elementen maken een goede inkoop? 

 

De drie uitvoeringsvarianten 

 

Toepassing in Gooi en Vechtstreek 
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Wat wilt u weten? 
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Geschiedenis OpenHouse 

 OpenHouse is ontwikkeld om ondernemerschap en innovatie ruimte te 
geven maar de belangrijkste doelstelling was in de eerste plaats om 
ruimte te geven aan regie (waaronder maar niet uitsluitend keuzevrijheid) door de 
inwoner.  

 

 Binnen de regio Gooi en Vechtstreek is een vorm van OpenHouse in 2013 
ontwikkeld onder de noemer Dynamische Contracteren en 
Beheren.(www.dcenb.nl) 

 

 OpenHouse is geen inkoopmethodiek die al volledig is uitontwikkeld, 
maar is in de basis een iteratief proces voor goede inkoop. 

http://www.dcenb.nl/
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Misverstanden over OpenHouse 

• Het is de oplossing voor inkoop binnen het sociaal domein; 

 

• Er kan niet gestuurd worden op kwaliteit en kosten; 

 

• Toetreding is altijd mogelijk; (de deur kan nooit dicht). 

 

• Meer aanbieders betekent meer beheer. 
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Waarde toevoegen voor de inwoner 

1. Zelfredzaamheid, eigen kracht of eigen regie? 

 

2. Keuzevrijheid 

a. Inwoner kiest kwaliteit 

b. Inwoner kiest soort activiteit 

 

3. Gemeenten en aanbieders bepalen prijs/tarief 

 

4. Aanbieder kiest soort professional 
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Regie bij de inwoner 

Keuzevrijheid 

Keuze voor aanbieder 

Keuze voor begeleider 

Keuze voor activiteiten (interesse en passies) 

Keuze in medezeggenschap 

 

Regie 

Beheer eigen budget 

Co-creatie 

Zelforganisatie van zorg, zelfbeheer van dagbesteding 
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Hoe definiëren ouders kwaliteit? 

1. Eigen regie en flexibiliteit 

2. Ondersteuner is onderdeel van het gezin 

3. Bekende persoon voor hun kind(eren) 

4. Bieden van structuur 

5. Geen negen tot vijf mentaliteit 

6. Relatie met de ondersteuner 
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Evenwicht van belangen 
Inwoner 

Aanbieder Gemeente  Contract   
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Afwegingskader inkoop 

Gemeente: Budget? Regelgeving?  Relatie overige contracten? 

 

Gemeente en inwoner: 

Heeft inwoner invloed?  Bereikt huidig contract beste resultaat? 

 

Gemeente, inwoner, aanbieder: Voldoende innovatie?  

Juiste en genoeg aanbod?  Huidige aanbieders juiste aanbod? 

  

Gemeente en aanbieder:  Administratieve lasten? 

Werkwijze? Op onderdelen: verantwoording, toewijzing, declaratie, klachten, etc. 
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Elementen bij aanbieder 

• Infrastructuur:   gebouwen  

 voertuigen  

 opleiding  

 kennisinstituut 

 

• Dienstverlening:  

 ondersteuning  

 begeleiding 

 behandeling  

 verzorging 

 onderwijs 
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Belangrijkste uitgangspunten Gooi en Vechtstreek 
• Het goede gesprek geeft inwoner regie voorkant 

• Budget geeft inwoner regie aan de achterkant 

• Geen budgetten per aanbieder maar per inwoner. Optimaal maatwerk. 

 

Dynamiek 

• Ruimte voor innovatie en nieuwe toetreders  

• Constante inschrijving bij dienstverlening/beperking bij infrastructuur 

 

Beheer 

• Gesprekken over resultaten bij dreigende overschrijding individueel 
budgetplafond 
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Dillemma’s  

1. Wat is de toegevoegde waarde van aanbieder 205, en wie bepaalt dat? 

 

2. Werkt het kleine zorgaanbieders en ZZP-ers niet in de hand? 

 

3. Hoeveel risico’s  kun je nemen gezien de huidige regelgeving 
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Uitvoeringsvarianten 

1. Inspanningsgericht 

 

2. Outputgericht  

 

3. Taakgericht 



15 Regio Gooi en Vechtstreek 

Uitvoeringsvarianten in Gooi en Vechtstreek 

Inspanningsgericht  Begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf 

 

Outputgericht   Welzijn 

 

Taakgericht  Daklozenopvang 

 

Combi inspanning en Taakgericht Jeugdhulp (bijv. crisisdienst en inzet) 

 

(advies het kiezen van slechts 1 variant is voor sommige onderdelen van het 
Sociaal domein de verkeerde keuze) 
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Uitvoeringsvarianten 

 

 

Inwoner Gemeente Aanbieder 

Inspanning Volume per 
inwoner 

Toegang Levering 
activiteit in tijd 

Output Budget of traject 
per inwoner 

Toegang Levering 
resultaat 

Taak Budget per 
populatie 

Definiëren taak 
en populatie 

Toegang en 
levering taak 
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Wat heeft het tot nu toe opgeleverd? 

Keuzevrijheid voor inwoner 

 

Concurrentie op kwaliteit biedt ruimte voor innovatie 

 

Beschikbaarheid van aanbod en organisaties is bepalend voor keuze inkoop 

 

Kwaliteit tegen een vaste prijs 

 

Infrastructuur apart beprijzen 
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Vragen en discussie 


