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Aanbesteding Essentiële Functies 

   

In de afgelopen maanden is er vanuit de verschillende deelnemende regio’s 

(Lekstroom, Stad, West en Zuidoost) hard gewerkt om de aanbesteding van 

Essentiële Functies (hierna: EF) in gang te zetten. Het Koers- en 

Aanbestedingsdocument zijn de basis geweest waaraan gezamenlijk is gewerkt en 

geschreven, na een intensieve marktconsultatie. De marktconsultatie en 

perspectiefanalyses in samenwerking met ketenpartners uit het zorgdomein hebben 

bijgedragen aan een mooie gezamenlijke visie op verschillende vormen van 

verblijfszorg die vallen onder de essentiële functies. 

  

De publicatie van de aanbesteding, medio maart van dit jaar, is het resultaat van de 

eerste (voorbereidings)fase. Daarop hebben alle geïnteresseerde partijen de 

mogelijkheid gehad om zich formeel in combinatie aan te melden, na het stellen en 

beantwoorden van vragen via een Nota van Inlichtingen (NvI). Dat is ook gebeurd! 

Een zorgcombinatie bestaande uit 3 zorgaanbieders heeft zich na de eerste fase 

aangemeld voor het vervolg. 

  

Die aanmelding is beoordeeld door een commissie bestaande uit inhouds- en 

beleidsdeskundigen uit alle deelnemende regio’s. De ingediende visie en het 



 

gesprek met de transformatiemanager zijn als 2 onderdelen beoordeeld, waaruit in 

consensus een pre-selectiebesluit is genomen. Na versturen van het pre-

selectiebesluit via Tenderned maandagavond (7-5) is dit een goed moment om 

eenieder mee te nemen in de voortgang en het verdere verloop van de aanbesteding 

EF. 

  

De zorgcombinatie bestaande uit Youké, Pluryn/Intermetzo en sHeerenloo heeft 

voldaan aan de pre-selectiecriteria en is voldoende beoordeeld om door te gaan 

naar de dialoogfase. Dat betekent dat we met hen inhoudelijk het gesprek aan 

kunnen over de transformatieopdracht die zij, met de formele aanmelding, 

onderschrijven. Het feit dat we in gesprek kunnen met een combinatie van onze 

huidige contractpartners, biedt kans om met hen de diepte in te gaan met het 

voornaamste doel om zoveel mogelijk kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. 

  

In de aankomende weken zullen de dialooggesprekken worden gevoerd, waarbij 

inhoudelijke belanghebbenden en deskundigen worden uitgenodigd om in de binnen- 

en buitenring van die gesprekken plaats te nemen. De uitkomst van die gesprekken 

leidt tot een ‘Uitnodiging tot Inschrijving met uitvoeringsafspraken, definitieve 

gunningcriteria en (contract)voorwaarden’. 

  

De definitieve gunning staat gepland op 15 oktober van dit jaar. Dat is het eerste 

beoogde resultaat, mits een succesvol doorlopen 2e fase, bereikt: Een contract met 

ingang van 1-1-2020 voor de Essentiële Functies! 

 

 

  

  

 

 



 

 

Zorgpaden 2015- 2018: analyse SGGZ en 

BGGZ    

Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen viel is inmiddels de nieuwste versie van 

Zorgpaden 2015-2018 online. In deze nieuwsbrief willen we graag stilstaan bij een 

kleine analyse die we uit Zorgpaden hebben gehaald. 

 

Vanaf 2018 zijn in de regio Utrecht West de DBC’s voor de Specialistische GGZ 

(SGGZ) afgeschaft. Deze worden vanaf 2018 vergoedt via P*Q. Voor de Basis GGZ 

(BGGZ) bestaan er nog wel trajectprijzen in 2018. De Zorgpaden laat goed zien wat 

hiervan de gevolgen zijn.Voor 2018 zien we voor SGGZ namelijk een forse groei in 

het aantal unieke cliënten (2337). Dit is uiteraard enigszins te verklaren door het feit 

dat alle DBC’s die in 2017 (unieke cliënten: 1408) hard zijn afgesloten, ook in 2018 

opnieuw zijn geopend. Voor BGGZ zien we echter dat het aantal unieke cliënten in 

2018 (630) vrijwel gelijk blijft aan het aantal in 2017 (634). 

 

Als we kijken naar het aantal trajecten dan zien we voor zowel de SGGZ als de 

BGGZ eenzelfde beeld als de analyse op basis van het aantal unieke cliënten laat 

zien. In 2018 zijn er 2566 trajecten voor SGGZ en 699 trajecten voor BGGZ. Echter 

waren dit er in 2017 1676 voor SGGZ en 696 voor BGGZ. 

 

Tenslotte willen wij voor de Stichtse Vecht nog de mededeling  meegeven dat Benno 

Slothouwer niet langer de contactpersoon is met de inloggegevens en 

inloginstructies. De nieuwe contactpersoon voor de gemeente Stichtse Vecht is Alex 

Maanders. 

 

Mochten er nog vragen zijn over de Zorgpaden, dan kunnen jullie contact opnemen 

met j.buskens@inkooputrechtwest.nl. 
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De Effectencalculator van start! 

 

Voor het project Maatwerk& Triage, onderdeel van het transformatieprogramma 

Jeugd Utrecht West, wordt gebruik gemaakt van de effectencalculator. Met de 

Effectencalculator wordt voor individuele cases (cliënten) gereconstrueerd welke 

activiteiten zijn ondernomen, hoeveel tijd en kosten hiermee gepaard gingen en tot 

welke resultaten (in het leven van de cliënt) dit heeft geleid. Dit wordt vervolgens 

afgezet tegen de hypothetische situatie waarin geen of een lichtere vorm van aanpak 

zou hebben plaatsgevonden. 

Om een goed beeld te krijgen van het effect van maatwerk maken worden er 5 

casussen besproken, onder leiding van het Verwey Jonker Instituut. Het betreft 

sessies van 3 uur waarbij we samen met de inwoner en de betrokken professionals 

de tijdlijn schetsen. 

De eerste bespreking heeft inmiddels plaatsgevonden. Het was een waardevol 

gesprek. De 3 uur vlogen voorbij!  Samen kijken naar het verloop van een casus 

zonder oordelen en vanuit verschillende perspectieven was waardevol .. Na de 

bespreking van de andere 4 casussen kunnen we een breder gedragen beeld geven 

van de opbrengsten en leerpunten. Wordt vervolgd! 

Voor meer informatie over de monitoring kan je gerust een mail sturen naar 

madelon.kos@stichtsevecht.nl. Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij 

sandra.klokman@stichtsevecht.nl 
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Update inkoop WMO& Jeugd  

We zijn in de regio al een tijdje bezig met de nieuwe inkoop jeugd en wmo. Het is de 

bedoeling dat vanaf 1 januari 2021 nieuwe contracten worden gesloten. Hiervoor is door 

de inkopers Carien Huizing en Annette Hesemans een plan van aanpak gepresenteerd in 

het portefeuillehoudersoverleg.  

De eerste fase loopt tot aan de zomer en in deze fase krijgen we met elkaar helder wat 

we willen inkopen. We gebruiken hiervoor onze ervaringen van afgelopen jaren, de 

onderliggende data, de politieke uitgangspunten en de wensen uit de beleidsdocumenten 

en de transformatie.  

Vanaf de zomer gaan we met alle betrokken beleidsmedewerkers schrijven aan de 

productomschrijvingen. De contractmanagers van het inkoopbureau, de FAC en de 

toegangsmedewerkers zijn daarbij onze belangrijkste klankborden. Onze nieuwe 

producten moeten immers passen bij de hulpvragen die jullie elke dag krijgen. We gaan 

uiteraard ook in gesprek met onze aanbieders. Dit zal net na de zomer plaatsvinden. 

In de winter start de aanbesteding en als alles goed gaat, hebben we rond de zomer van 

2020 nieuwe contracten en kunnen we gaan kijken welke zaken we moeten gaan regelen 

voor de overgang, zodat we op 1 januari 2021 volop verder kunnen. 

Mochten jullie vragen hebben of mee willen werken, neem dan contact op met Carien 

Huizing of Annette Hesemans (c.huizing@inkooputrechtwest.nl of 

a.hesemans@inkooputrechtwest.nl) 
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Reminder conferentie transformatie: nog 35 
dagen 

  

Vanuit het transformatieteam Jeugd wordt een conferentie georganiseerd in het 

kader van de transformatie. Het betreft een regionale, interactieve conferentie 

waarbij we met elkaar in gesprek kunnen over het transformatieprogramma. 

Daarnaast zoomen we verder in op de specifieke projecten. We zijn momenteel druk 

bezig met het programma. Een tipje van de sluier: Wat kan LEAN betekenen voor de 

transformatie? Maar ook: wat zijn de resultaten van maatwerk maken eigenlijk? 

Laat je inspireren! 

 

De conferentie vindt maandag 1 juli plaats bij the Meeting District in Nieuwegein. 

Reserveer de datum alvast in je agenda! 

 

 

   

 

 

 

 

Nieuwsbrief gemist? 

  
Geen probleem! Je vindt alle nieuwsbrieven hier. Omdat de website van Inkoop & 

Monitoring Utrecht West openbaar is, zijn sommige artikelen aangepast of verwijderd. Voor 
de volledige teksten van een eerdere nieuwsbrief kun je een verzoek mailen aan 

nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com  
    

http://inkooputrechtwest.nl/innovatie/nieuws/
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