
Naar een gezamenlijk 
programma inkoop en 
aanbesteden 
  
in een netwerk van      
 organisaties 



Kennis- en praktijkweek contracteren sociaal domein 2 

Aanbesteden knelt 
Regeerakkoord:  
“Publieke aanbestedingen bij overheidsopdrachten in het sociale 
domein kunnen bijdragen aan goede en betaalbare ondersteuning en 
kansen bieden voor nieuwe toetreders en innovatieve vormen van 
ondersteuning. De huidige wet- en regelgeving bevat ruimte voor het 
stellen van specifieke, functionele eisen, die gemeenten beter kunnen 
benutten in hun aanbesteding. Het Rijk zal de gemeenten hierbij 
ondersteunen. Daarbij inventariseren we knelpunten die gemeenten 
niet zelf kunnen oplossen. Waar deze knelpunten leiden tot de wens 
om de EU-regelgeving op onderdelen aan te passen, zetten we daarop 
in.” 
 
Gevolgd door een Kamerbrief 



Waaraan zou inkoop moeten bijdragen? 
 
• Goede zorg en ondersteuning 
• Transformatie 
• Efficiënte besteding van publieke middelen 
• Minder administratieve lasten 
 
Het actieprogramma is op deze doelen gericht 
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Wat hebben we tot nu toe gedaan 
• Uitwerking met brede werkgroep ‘aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015’ 
• Ophalen knelpunten bij gemeenten, kenniscentra, branche verenigingen  
  en zorgaanbieders 
• Bundelen en clusteren tot thema’s, en vervolgens: 
• Formuleren van een actieprogramma in wording op die thema’s 
• Kennis- en praktijkweek 
• Ondertussen: activiteiten op diverse thema’s 
 
Het is nadrukkelijk een programma in ontwikkeling, dat we  
vandaag graag verder met jullie verrijken 
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Nu start: actieprogramma in wording  
• Kennis en informatie delen 

Eén vindplaats&helpdesk: hoe maken we informatie 
toegankelijk en ondersteunen we gemeenten en aanbieders? 

• Inkoop als continue leercirkel 
Inkoop is slechts één stukje in een continue gezamenlijk 
ontwikkelproces van gemeenten en aanbieders gezamenlijk 
(van strategie, naar inkoop, naar contractmanagement en weer 
terug) 

• Beter samenwerken 
hoe bevorderen we het goede gesprek tussen aanbieder, 
gemeente en cliënt? 

• Standaardisatie 
wat kunnen we slim hetzelfde doen en ook werken in de 
bedoeling van de decentralisatie 

• Overig 
Marktordening, Europese regels + wat we vergeten zijn.... 
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transformatie 

goede zorg en ondersteuning 

minder administratieve lasten 

efficiënte besteding publieke middelen 



Uitnodiging 
• Kies één van deze thema’s 
• Verrijk, deel kennis en verhelder op welke wijze support het 

best kan werken 
• Maak je kenbaar als je in dit actieprogramma een rol wilt 

spelen 
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Van doel naar actie naar werkgroep 
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Kennis 

Eén vindplaats + 
helpdesk 

Marktdossiers 

Inkoop als 
continu proces 

Kwaliteit 

Inkoop bij laten 
dragen aan 
inhoudelijke 

doelen 

Samenwerken 

Dialoog 

Standaardisatie 

Standaardisatie 

Juridische 
kwaliteit 

Overig 

Europa 

+ activiteiten van onze partners (o.a. PIANOo, Zorglandschap Jeugd, enz.) 



Van doel naar actie en gezicht 

Kennis- en praktijkweek contracteren sociaal domein 8 

Kennis Inkoop als 
continu proces Samenwerken Standaardisatie Overig 

+ activiteiten van onze partners (o.a. PIANOo, Zorglandschap Jeugd, enz.) 



Aantal werkgroepen niet gelimiteerd 
• We kijken wat nodig is 
• Bij voldoende energie kan altijd een nieuw thema gestart 

worden 
• Laat dus weten wat je wilt doen en waar je behoefte aan hebt! 

 
 
• _dienstpostbuscontracteringsociaaldomein@minvws.nl 
• Zie ook achterop het programma! 
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