
Opdrachtgeven op basis van 
samenwerking 

2 modellen: 
a. Ontwikkelovereenkomst 
b. Prestatiegerichte inkoop 



Even voorstellen:  

Frederike Roetering:  
• Van 2013 – 2018 werkzaam in Venlo in het sociaal domein, 

aanbesteding 2015 (in 2014) Regio Noord Limburg, Open House met 
ontwikkelovereenkomst. Aanbesteding 2018 (in 2017) Venlo, 
prestatiegerichte inkoop. 

• Sinds feb. 2018 werkzaam bij adviesbureau Interpactum en vanuit dat 
bureau werkzaam in Regio Rivierenland, aanbesteding 2019, Open 
House met ontwikkelovereenkomst.  
 



Wat kopen we eigenlijk in?  

• Een product? 
• Een dienst? 
• Een resultaat? 
• Hoe beschrijf je dat? 
• Wie is eigenlijk de klant? 
• Marktconsultatie 2014 



Open house met ontwikkelovereenkomst:  

• Alle aanbieders die aan de eisen voldoen toe laten tot Open House 
• Burger kiest aanbieder aan de keukentafel 
• Ontwikkelovereenkomst om met aanbieders in gesprek te gaan en te 

blijven over doorontwikkeling / transformatie 



Ontwikkelovereenkomst:  

• Regelt proces voor overleg => strakke procedures 
• Mogelijkheid om tussentijds met wederzijds goedvinden contract aan 

te passen 
• Fysieke en virtuele ontwikkeltafel 



Ontwikkelovereenkomst, voordelen: 

• Gestructureerd overleg met aanbieders 
• Volgen van ontwikkelingen 
• Aanpassingen van contract mogelijk 
• Alle aanbieders kunnen meedoen 



Ontwikkelovereenkomst, knelpunten:  

• Het blijft lastig om met veel aanbieders goed overleg te voeren en 
ook de diepte in te gaan. 

• Het kan een heel bureaucratisch circus worden 
• Implementatie van de veranderingen niet geregeld in de 

overeenkomst, dat ligt bij gemeenten en aanbieders 
• Het vraagt discipline 



Prestatiegerichte inkoop:  

• Passende zorg en ondersteuning binnen budgettair kader 
• Laagdrempelige voorzieningen niet via toegang 
• Erkenning van zorgaanbieder als professional in het leveren en bepalen van 

passende zorg. 
• Samenwerking in plaats van concurrentie 
• Samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieders en tussen aanbieders 

onderling 
• Samen verantwoordelijk voor het realiseren van een gewenst 

maatschappelijk effect.  
• Intensief samenwerken en afstemming over uitvoering en resultaat, kan 

niet met veel (175) aanbieders 
 



Prestatie denken als basis voor de nieuwe werkwijze: 
• Gemeente in rol van opdrachtgever en voeren van regie binnen het 

sociaal domein  
• Gemeente geeft aan wat / welke prestatie we verwachten van 

aanbieders en de toegang (WAT-vraag) 
• Aanbieders geven op basis van de wat-vraag aan HOE zij dat gaan 

realiseren. 
 



Aanbesteding obv prestatie denken: 

2 stappen: 
 

1) Selectiefase: Bekwaamheidsdossier: Selectie van aanbieders  
 
2) Gunningsfase: Prestatieformulering en verstrekken opdracht: Voor 
geselecteerde aanbieders 



Gunningsfase: prestatie formulering: 

Aanbieders maken prestatiedocument op basis van gunningsleidraad gemeente 
 
Prestatie document : 

• Aansluiting met visie, probleemstelling en doelstelling Gemeente 
• Samenhang visie, prestaties en prestatieonderbouwing 
• Integraliteit opdracht  
• Kijk op eigen rol t.o.v. bewoner, civil society, partners, Gemeente  
• Mate van vernieuwing en innovatie 
• Benoemen van KPI’s 

 
Risicodossier: risico’s buiten invloedsfeer aanbieder, die van invloed zijn op 
haalbaarheid prestatie. Inclusief maatregelen om effect risico te beperken.  

 



Uitwerken van prestaties (1) 

• Te leveren prestatie zo SMART mogelijk 
• Op basis van visie, te realiseren maatschappelijk resultaat.  
• Niet:  aantal te leveren uren zorg en / of gedetailleerde beschrijving te 

leveren producten 
• Wel: minder gebruik maatwerk, versterken vitale gemeenschap, 

vergroten (burger) participatie 
• Koppelen van prestatie-indicatoren aan prestatie. 
• Onderdeel van de prestatie, geen wachtlijsten, niet in september 

komen vertellen “het geld is op” 
 



Uitwerken van prestaties (2):  

• Prestaties afstemmen met aanbieders, zodat zij goed snappen wat er 
wordt gevraagd. Wederzijds doorvragen. 

• Aan te leveren prestatie budget koppelen.  
• Budget uitbetalen in 12 maandelijkse porties 
• Clientgegevens leveren ten behoeve van monitoring op resultaat 
• Aanbieder geeft aan Hoe hij prestatie denkt te realiseren, ook dat 

goed afstemmen, snappen we het, denken we dat het werkt etc.  
 



Prestaties koppelen aan budget:  

• Prestaties zijn geen producten met codes en vast omschreven inzet. 
• Kosten voor een prestatie worden bepaald door inzet van uren, 

opleidingsniveau (functiemix), vastgoed en overhead. 
• Format met uitvraag van gegevens per prestatie waarbij de aanbieder 

de prestatie definieert 
• Analyse van de gegevens en vergelijking (kostprijsonderzoek) 
• Afspraken over aantal cliënten en gemiddeld bedrag per cliënt 

 



Na de inkoop, prestatielevering:  

• Frequent overleg (iedere 2 maanden) voortgang prestaties op basis 
van indicatoren, aantallen etc.  

• Onverwachte afwijkingen nader analyseren, waar nodig afspraken 
bijstellen. 

• Monitoren en sturen => na ½ jaar pas eerste effect zichtbaar 
• Toegang 

 



Leerpunten inkoopproces:  

• Goede voorbereiding samen met aanbieders, geef aanbieders de tijd 
om samenwerking vorm te geven. 

• Voldoende tijd analyseren prestatiedocumenten en met name 
cijfermatige gegevens 

• Goede onderbouwing tegenvoorstellen 
• Plan voldoende tijd in voor gesprekken, zo nodig ook ruimte voor 2e 

gesprek.  
• Blijf communiceren 
• Blijf helder in de procedure 
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