
 
Onderwerp: Aankondiging werksessie inkoop 2018 Jeugdhulp & Wmo Midden-Holland 
 
 
Geachte zorgaanbieders, 
 
De gemeenten in de regio Midden Holland (Bodegraven, Gouda, Krimpenerwaard, 
Waddinxveen en Zuidplas) zijn op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de  inkoop 
2018 voor Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen. De contouren zijn tijdens het BOSD van 
17 november jl. besproken en zullen eind januari voorgelegd worden aan de verschillende 
colleges. De gedeelde doelstelling is te komen tot een versimpelde (qua administratie, 
facturatie, bureaucratie) bekostigingssystematiek die duurzaam is op regionaal niveau en die 
innovatie, flexibiliteit en ontschotting stimuleert plus resulteert in lagere kosten.  
 
De uitgangspunten voor de inkoop 2018 voor Jeugdhulp en Wmo zien er als volgt uit: 
 

1. Centraal staat de ‘trap af’ gedachte. Dit betekent een beweging van zware 
(specialistische zorg) naar meer lichtere hulp en begeleiding in de dagelijkse 
leefomgeving; 

2. De gemeenten in de regio hebben de wens om producten en tarieven tussen Jeugd 
en Wmo zoveel mogelijk te harmoniseren;  

3. Per productcategorie is een gedifferentieerde bekostigingssystematiek denkbaar;  
4. Gemeenten willen meer sturen op resultaat binnen productiebekostiging; 
5. In 2018 hebben alle gecontracteerde aanbieders één basiscontract 

(raamovereenkomst) en eventueel deelcontracten. Een meerjarig contract is het 
uitgangspunt; 

6. Gezien de gewenste ontwikkelingen wordt uitgegaan van een nieuwe (bestuurlijke) 
aanbesteding.  

 
Graag gaan de gemeenten met u in gesprek om de inkoop 2018 op een transparante wijze 
vorm en inhoud te geven.  
 
Uitnodiging 
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor de werksessie inkoop 2018. Op deze middag willen 
wij informeren over het proces en komen tot de  inhoudelijke contouren voor de harmonisatie 
van producten en tarieven voor Jeugdhulp en Wmo. Een verder uitgewerkt programma volgt.  
 
Wat  Werksessie Inkoop 2018 Jeugdhulp en Wmo  
Wanneer 20 februari 2017 
Tijd  13.00 tot 17.00 uur 
Locatie Theaterzaal in het Evertshuis te Bodegraven-Reeuwijk 
 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met Özlem 
Yalçin via o.yalcin@krimpenerwaard.nl. Via hetzelfde e-mailadres kunt u zich ook aanmelden 
voor de werksessie.  
 
Wij hopen u op 20 februari te zien,  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de werkgroep Inkoop2018 Jeugdhulp & Wmo Midden-Holland, 
 
M. Bening (projectleider) 
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