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Agenda 

1. Aanleiding gebiedsgerichte inkoop 
2. Wat hebben Emmen/Groningen gebiedsgericht ingekocht?  
3. Gebieden 
4. Uitgangspunten inkoop 
5. Budgetten 
6. Fasering 
7. Ondervinding – Do’s en don’ts 

 
 
 

 



Emmen :  
• informele netwerken versterken 
• ondersteuning dichtbij de inwoners brengen 
• een betaalbare en toekomstbestendige ondersteuning garanderen 
• hulpverlening rond een huishouden in samenhang oppakken 
(sinds 2012 resultaatgerichte inkoop schoonmaakondersteuning) 

Groningen: 
• Bestaande sociale infrastructuur verstevigen 
• Bevorderen samenwerking en innovatie 
• Afschaling van maatwerkvoorzieningen naar meer gecollectiviseerde 

voorzieningen 
• Terugdringen financiële tekorten op individuele- en groepsgerichte 

ondersteuning 

1. Aanleiding gebiedsgericht werken/inkoop 



2. Wat gebiedgericht ingekocht? 
 
 
Emmen: ( per 1 januari 2017): 
• Individuele begeleiding 
• Groepsgerichte begeleiding 
• Kortdurend verblijf 
• Huishoudelijke hulp 
Groningen: (per 1 januari 2019) 
• Individuele ondersteuning 
• Groepsgerichte ondersteuning 
• Kortdurend verblijf 
• Sociale activering 



3. Emmen werkt in 6 Gebieden 

 De Blokken         
 De Velden       

De Monden         
Emmen Zuid        
Emmen Oost    
Emmen Noord       



3. Groningen werkt in 4 Gebieden 
                                                                         
                                                                          Centrum Oude Wijken 
                                                                          Oost 
                                                                           Zuid 
                                                                           West 

 
            wijken 



 
 Gebiedsgericht werken – strategische partner in de gebieden 
 Lumpsumfinanciering – selectie van aanbieders. Gebiedsbudget op 

basis van zorgvolume 
 Diversiteit van aanbod / prikkel tot innovatie 
 Opdracht tot innovatie 
 Cliënt centraal – keuzevrijheid voor de cliënt 
 Integraliteit 3D breed 
 Een onafhankelijke toegang (Stichting Toegang, Wij-Groningen) 
 Zachte landing (cliënt – hulpverlener relatie) 
 Sturen op resultaat 
 Continuïteit (lange termijncontracten) 
 Gunnen op kwaliteit 
 Partnerschap; gezamenlijke ontwikkeling en samenwerking 
 Aanbesteding middels een openbare procedure 

 
 
 

4. Uitgangspunten Inkoop (beide) 



5. Budgetten aanbesteding Emmen 

Gebied   Gebiedsbudget per jaar   
1. De Blokken   €3,945 mln.   
2. De Monden   €1,965 mln.   
3. De Velden               €2,430 mln.   
4. Emmen Noord              €4,000 mln.   
5. Emmen Oost   €4,350 mln.   
6. Emmen Zuid   €2,620 mln.   
 
De gebiedsbudgetten worden per 2 jaar opnieuw vastgesteld op 
basis van werkelijk gebruik/rekening houdend met gewijzigd 
beleid. 
 
 
 



5. Budgetten aanbesteding Groningen 

 
 
 
 

  2019   2020   2021   2022   
Centrum  € 4,8 mio  € 4,6 mio € 4,4 mio  € 4,1 mio  
Oost   € 2,6 mio € 2,5 mio € 2,4 mio  € 2,2 mio   
Zuid   € 2,9 mio  € 2,8 mio  € 2,7 mio € 2,5 mio   
West   € 4,2 mio  € 4 mio € 3,8 mio  € 3,6 mio   
Totaal   € 14,6 mio € 13,9 mio € 13,2 mio  € 12,5 mio  



6. Fasering 

• Beleidsadvies  Inkoop(strategiebepaling beleidsmatig) 
 
• Inkoopstrategie 

 
• Opstellen offerte-aanvraag en publicatie 

 
• Aanbestedingsfase 

 
• Implementatiefase 

 
Doorlooptijd minimaal 15 maanden 



7. Ondervinding – Do’s en don’ts 

Do: 
1. Opdracht proportioneel (risicoverdeling gemeente- aanbieders) 
2. Zorgvuldig opbouw lumpsum (kostprijsonderzoek). Rekening 

houden met nieuwe AmvB 
3. Veel zendingswerk nodig (intern en extern) 
4. Aanbieders vroegtijdig betrekken 
5. Raad meenemen – fundamentele wijziging van de markt/veel 

reuring 
6. Oog voor positie kleine aanbieders, maatschappelijke 

initiatieven 
 
 



Do’s en don’ts 

Do: 
7. Ventiel – bonus malusregeling 
8. Multidisciplinaire aanpak – projectmatige aanpak 
9. Portefeuillehouder/directie positie geven 
10.Voldoende deskundigheid en capaciteit aan boord 

(lijnorganisatie bewust maken – korte doorlooptijd, veel inzet) 
 
 



Do’s en don’ts 

Don’ts: 
1. Onderschat de weerstand vanuit raad en organisatie niet 

(systeemwereld – belevingswereld) (aversie tegen inkoop) 
(lobby kleine aanbieders) 

2. Geen 9 tot 5 mentaliteit 
3. Niet afwachten, maar organiseren en plannen (blauwe aanpak) 
4. Vergeet niet de inkoper vroegtijdig te betrekken 
5.   Wees niet nonchalant en houd rekening met een kort geding 

 



EINDE 

Vragen? 


	Dianummer 1
	Agenda
	1. Aanleiding gebiedsgericht werken/inkoop
	2. Wat gebiedgericht ingekocht?��
	3. Emmen werkt in 6 Gebieden
	3. Groningen werkt in 4 Gebieden�                                                                        �                                                                         	Centrum Oude Wijken�                                                                         	Oost�                                                                          	Zuid�                                                                          	West
	4. Uitgangspunten Inkoop (beide)
	5. Budgetten aanbesteding Emmen
	5. Budgetten aanbesteding Groningen
	6. Fasering
	7. Ondervinding – Do’s en don’ts
	Do’s en don’ts
	Do’s en don’ts
	EINDE

