


Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland

• Module van de MGR (Modulair Gemeenschappelijke Regeling) 

van de regio Centraal Gelderland:

•  Inkoop maatwerkvoorzieningen Sociaal Domein.
•  Contractbeheer.
•  Relatiemanagement.

Regionaal met lokale focus



Waar komen we vandaan

- 2015   Transitie Wmo en Jeugdhulp

- 2016   Regionale samenwerking

- 2017   Centrale inkoop



Evaluaties 2017-2018

- Evaluaties met gemeenten

- Evaluatie in een continu proces (relatiemanagement, 
signalen)

- Brainstormsessies

Bestuurlijk besluit begin 2019:

Koersen op een nieuwe contractering per 1 juli 
2020.



Nieuwe uitgangspunten

- Intensievere kwalitatieve toetsing bij inschrijving

- Intensievere kwalitatieve toetsing op naleving

- Ondersteunend aan financiële doelstellingen

- Ondersteunend aan transformatiedoelstellingen

- Vereenvoudiging en aanscherpen van (maatwerk) 
voorzieningen

- Flexibele toelatingsprocedure



Zorgvormen

Begeleiding

Groepsbegeleiding

Activerend werk

Beschermd wonen

Jeugdbescherming

Behandeling

Verblijf

Huishoudelijke ondersteuning



Organisatie project

• Hoofdproject, deelprojecten (eigen planning)

• Stuurgroep (borging samenhang en monitoren voortgang)

• RAO zorg
• Leden van de Bestuurscommissie (adviseren aan het AB van de MGR)

Deelnemers (per zorgvorm):
• Inkoop SDCG
• Toegang
• Aanbieders (werkgroepen, marktverkenning)
• Beleid 

Inkoop SD gemandateerd aan MGR. 
Geen collegebesluit vereist, inhoud DVO wijzigt niet.



Toelatingsprocedure en aanbesteding Verblijf

Huidige inkoop Inkoop 2020

Open House (24 / 7) Semi open procedure
• Korte openstelling systeem.
• 4 jaar, jaarlijkse verlenging.
• Tussentijdse openstelling (indien nodig).
• Aanpassingen zijn mogelijk.

Aanbesteding – Verblijf
• Beperkt aantal leveranciers.
• Looptijd 2 jaar met 2x mogelijkheid tot  verlenging van 1 jaar. 
• Geen tussentijdse toetreding en aanpassing mogelijk. 
• Samenwerken aan de beschreven doelstellingen.



Uitgangspunt  
intensievere toetsing op kwaliteit

Huidige inkoop Inkoop 2020

Beperkte 
kwaliteitstoetsing

Kwaliteitstoetsing volgens kwaliteitskader 
(vastgesteld BCI 07-06-2019).

Lage drempel Hoge kwaliteitseisen bij inschrijving.

Snelle toetreding Toetreding na volledige beoordeling

Voorbeelden

- VOG.
- Beroeps- bekwaamheid en bevoegdheid.
- Check openbare bronnen.
- Handhaving bij misstanden/fraude.
- Gedragsregels Marketing/acquisitie.



Uitgangspunt  
Ondersteunen aan financiële doelstelling

Huidige inkoop Inkoop 2020

Tarieven op historische gegevens. Externe adviseur/specialist.

Beperkte eisen aan declaratie. Nieuwe eisen aan declaraties.

Voorbeelden

- Onderbouwde (kostprijselementen) en marktconforme tarieven
- Toegewezen- en geleverde zorg wordt vergoed
- Sanctiemogelijkheden declaratie
- Geen declaratie vrijwilligers, stagiaires 
- Toepassen budgetplafond mogelijk. 
- Handhaving OVA indexering
- Tarieven hebben een prikkel om de overhead terug te brengen.



Uitgangspunt 
Ondersteunen aan transformatie

Huidige inkoop Inkoop 2020

Gericht op historische 
beschrijvingen en uitgangspunten.

Gericht op transformatiedoelstellingen 
gemeenten.

Voorbeelden

- Scandinavisch model, positieve gezondheid, nieuwe jeugd GGZ
- Transformatieplan Jeugd 
- Ruimte voor transformatie en doorontwikkeling
- Eis proactieve houding aanbieders in transformatieproces
- Scheiding producten
- Koppeling producten



Uitgangspunt  
Vereenvoudiging productenmodel

Huidige inkoop Inkoop 2020

200 producten 70 producten

Veel administratieve last inschrijver. Vermindering administratieve last 
inschrijver.



Communicatie

• Informatie, voortgang website       www.inkoopsdcg.nl

• Presentaties inkoop 2020 aan:

• Gemeente raden

• Waar gewenst

• Informatiesessies Toegang



Dank voor uw aandacht
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