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Beste raadsleden Regio Hart van Brabant,
In deze regionale raadsbrief nemen we u mee op het lopende proces van de inkoop sociaal domein.
Het doel is om op 1 januari 2023 te werken volgens de nieuwe uitgangspunten zoals verwoord in de
inkoopstrategieën jeugdhulp, Wmo beschermd wonen, Wmo begeleiding en ontwikkelingsgerichte
arbeidsmatige dagbesteding. We informeren u kort over de achtergrond van de nieuwe inkoop, de
stand van zaken en we kijken vooruit.
De opgave en onze uitgangspunten
De gemeenten in regio Hart van Brabant willen goede zorg en ondersteuning voor de inwoners die
dit nodig hebben. Deze hulp moet nu en ook in de toekomst betaalbaar zijn voor de gemeenten.
Voor inwoners die gebruik maken van meerdere voorzieningen, willen wij dat zij geen last hebben
van verschillende loketten of schotten in de regelgeving. Daarom gaan de gemeenten op een andere
manier zorg inkopen, zodat er een samenhangend en toegankelijk aanbod ontstaat dat betaalbaar is.
De raden in regio Hart van Brabant hebben voor de nieuwe inkoop een aantal uitgangspunten
benoemd:
• Meer en beter normaliseren
• Verbeteren van lokale samenhang
• Werk, participatie en opleiding is de beste hulp
• Eenvoudiger en selectiever systeem
• Naar een meer gesloten financiering
• Misbruik voorkomen
Meer informatie en een link naar de inkoopstrategieën vindt u via deze link: Inkoop sociaal domein
2022 - Regio Hart van Brabant (regio-hartvanbrabant.nl)
Van uitgangspunten naar inkoopstrategieën
De door de raden van de regio Hart van Brabant vastgestelde uitgangspunten zijn verwerkt in de
inkoopstrategieën: jeugdhulp, Wmo beschermd wonen, Wmo begeleiding en ontwikkelingsgerichte
arbeidsmatige dagbesteding. Hierin zijn keuzes gemaakt voor de inrichting van vier
sturingsinstrumenten: bekostiging, toegangsmanagement, leveranciers- en contractmanagement en
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contract. De inkoopstrategieën jeugdhulp, Wmo beschermd wonen, Wmo begeleiding en
ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding zijn door alle lokale colleges vastgesteld.
Van inkoopstrategieën naar aanbestedingen en selectie van aanbieders voor dialoog
De aanbesteding jeugdhulp is op 20 oktober 2021 gestart. De aanbesteding Wmo begeleiding en
Wmo beschermd wonen zijn op 11 januari 2022 gestart. De aanbestedingsdocumenten staan op
TenderNed, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid.
De aanbesteding volgt de SAS-inkoopprocedure. Deze bestaat uit drie fases: selectie-, dialoog-, en
gunningsfase. In de dialoogfase, als onderdeel van de aanbestedingsprocedure, voeren we
dialooggesprekken met zorgaanbieders waarin we de inkoopstrategieën concreter maken. Na de
dialoogfase gaan wij over tot de gunningfase en uiteindelijk het sluiten van de overeenkomsten die
per 1 januari 2023 ingaan. Voor de aanbesteding jeugdhulp hebben we inmiddels diverse dialogen
met zorgaanbieders gehad. Voor Wmo is de selectie gemaakt van aanbieders waarmee we de
dialoogfase ingaan. De aanbesteding ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding volgt naar
verwachting na de zomervakantie 2022.
In de nieuwe inkoop gaan we naar een overzichtelijk zorgveld waarin er minder aanbieders zijn.
Hierbij streven we naar een dekkend landschap met een mix van grote en kleine (lokale) aanbieders.
Dit heeft u als regionale raden als belangrijk aandachtspunt meegegeven. Het bespreken van de
invulling hiervan is, zeker bij de Wmo, dan ook een belangrijk onderwerp van gesprek gedurende de
dialoogfase en gunningsfase.
Vervolg
In de dialooggesprekken met zorgaanbieders bespreken we verschillende thema’s die aansluiten bij
de uitgangspunten die de raden van de regio Hart van Brabant voor de nieuwe inkoop sociaal domein
hebben vastgesteld. Wij kunnen u niet tussentijds informeren over de inhoud van de
dialooggesprekken vanwege het aanbestedingsreglement en de gelijke informatiepositie die voor alle
partijen binnen de aanbesteding moet worden geborgd. Wel informeren we u periodiek over de
voortgang van de aanbestedingsprocedure. Daarnaast is de nieuwe inkoop een belangrijk onderdeel
van het (regionale) inwerkprogramma voor raadsleden.
We merken dat de nieuwe inkoop een ingrijpende verandering is. Via diverse
informatiebijeenkomsten en het digitale vraag- en antwoord loket in TenderNed bereiden we de
zorgaanbieders voor op de aanbestedingen. Aanbieders kunnen doorlopend vragen stellen die wij
beantwoorden.
De komende periode blijven wij u informeren over het proces van de inkoop sociaal domein via
regionale raadsbrieven en/of regionale radenavonden.
Met vriendelijke groet, namens de bestuurlijk opdrachtgevers regionale inkoop sociaal domein,

Frans Swinkels, ambtelijk opdrachtgever regionale inkoop sociaal domein
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