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Hier staan we



Inkoopstrategie 2022

Dromen, durven, doen

Ed Magnée



Dromen - transformeren

• Passende zorg
zorgketen is verantwoordelijk voor juiste plaatsing

• Hoogcomplexe zorg nabij
Binnen de regio
naar 0-uithuisplaatsingen

• Laagcomplexe zorg lokaal
Jeugdhulp naar voren

• Samenwerking Jeugdhulp en Onderwijs



Durven – politiek/bestuurlijke kaders

• Bekostigingsmodellen
Inspanningsgericht (p*q)
Taakgericht

• Inkoopmethodiek
Beheersen vs keuzevrijheid
Open house  SAS



Doen – contracteren/regisseren

• Segment 1 - Hoog specialistisch

• Segment 2 - Wonen

• Segment 3 - Dagbesteding en dagbehandeling

• Segment 4 - Specialistisch / veel voorkomend

• Segment 5 - Crisisinterventies

• Segment 6 - Gecertificeerde Instellingen (GI)

• Segment 7 - Jeugdhulp onderwijs



De vereenvoudigde SAS-procedure



Vereenvoudigde inkoopprocedure voor

Sociale en andere Specifieke diensten

• Initiatief van de minister van VWS tot aanpassing Wet Jeugdzorg

o niet langer verplichting om aanbestedingen uit te schrijven op basis van offertes.

o het zogenaamde ‘EMVI-criterium’ in de Jeugdwet wordt als verplichting geschrapt.

o gemeenten verschuiven de aandacht van ‘concurrentie’ tussen aanbieders
 naar samenwerking en vernieuwing in het sociale domein.

• Het SAS-regime is een onderdeel van de Nederlandse Aanbestedingswet

o specifiek in het leven is geroepen voor de bijzondere marktomstandigheden bij de genoemde Sociale en Anders Specifieke diensten.

o de SAS-procedure stelt aan aanbesteders slechts de procedurele eis om een (voor)aankondiging te doen van de aanbesteding en om aan het einde publiek kenbaar te maken 
(‘publiceren’) welke aanbieders een contract hebben verkregen. 

o alle stappen daarbinnen zijn voor gemeenten vrij in te vullen met in achtneming van de algemene uitgangspunten van relevante wetgeving rond aanbesteden en behoorlijk 
bestuur.



SAS procedure



• SAS optie 1 is de meest eenvoudige (basis-)procedure. 

o SAS 1 is vooral geschikt in een zorglandschap met weinig aanbieders en weinig noodzaak (of prioriteit) voor maatwerk en vernieuwing;

• SAS optie 2 is een eenvoudige SAS-procedure gericht op selectie. 

o Dit is vooral aan de orde in een zorglandschap met veel aanbieders waar de gemeente 

noodzaak of wens heeft om het aantal zorgaanbieders te beperken door een selectie uit te voeren;

• SAS optie 3 is een eenvoudige SAS-procedure waarin een dialoogfase wordt opgenomen. 

o Dit is vooral aan de orde in een zorglandschap met veel aanbieders, waar de gemeente de noodzaak of wens heeft om in nadere dialoog met aanbieders tot contractafstemming te komen, en daarbij 

transitie en innovatie de ruimte te geven;

• SAS optie 4 is een eenvoudige SAS-procedure waarbij contracteren en nadere dialoog in verschillende fasen worden ondergebracht.

o In basis is deze procedure vergelijkbaar met SAS 3, maar de afstemming met zorgaanbieders is onderdeel van een langlopende contract.



Ondersteuning door het ministerie van VWS, via het programma Inkoop en Aanbesteden 

Sociaal Domein

• Handreiking voor inkopen op basis van dialoog 
‘OPTIMAAL GEBRUIK MAKEN VAN DE RUIMTE IN DE SAS-PROCEDURE’

• Pilot gemeenten om ervaring en kennis op te doen met SAS-procedures voor inkopen van jeugdzorg en Wmo-diensten

• Landelijke begeleidingscommissie en leernetwerken

• E-learning modules en regionaal webinar voor aanbieders



Voor vragen; eha.magnee@jeugdzhz.nl
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