
 
 
Werkwijze nieuw en onderscheidend aanbod 
 
De aanbestedingsprocedure “Wmo 2020 en verder” van de OWO-gemeenten is afgerond. We hebben met 
ruim 120 partijen een overeenkomst afgesloten. De overeenkomsten zijn gestart op 1 januari 2020. In 
principe is het na deze datum niet meer mogelijk om nog een overeenkomst te krijgen. Hierop is één 
uitzondering: aanbieder biedt “nieuw en onderscheidend aanbod” binnen de Wmo. Dat betekent dat het gaat 
om aanbod dat de voor het betreffende (sub)perceel al gecontracteerde aanbieders niet kunnen bieden (te 
bepalen door gemeente). 
 
Naast de eis van onderscheidend aanbod gelden voor toelating ná 1 januari 2020 dezelfde vereisten als 
vermeld in het toelatingsformulier. Daarnaast moet akkoord worden gegaan met de overeenkomst.  
 
Vereisten / checklist bewijsstukken: 

1. Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekende UEA(‘s)*; 

2. Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend toelatingsformulier; 

3. Gewaarmerkt uittreksel(s) Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden*; 

4. In het geval van een coöperatie/vereniging/maatschap of VOF: 

a) Overzicht van alle deelnemende leden inclusief inschrijfnummer KvK en in het geval van 

een maatschap een maatschapscontract; 

b) Machtigingsformulier met handtekening van ieder afzonderlijk deelnemend lid voor 

akkoord deelname aan deze procedure en akkoord/machtiging penvoerderschap en 

UEA. 

5. Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA),  niet ouder dan twee jaar (een VOG is niet voldoende als 

alternatief voor de GVA); 

6. Adresgegevens (nog te openen) locatie(s) dagactiviteiten in groepsverband; 

7. Kwaliteitscertificaat  of de inhoudsopgave van een kwaliteitshandboek inclusief bewijs van 

onafhankelijke toetsing (minimaal 1x in de drie kalenderjaren) door een onafhankelijke 

instelling/organisatie die aantoonbaar gespecialiseerd is in het opzetten en toetsen van 

kwaliteitssystemen; 

8. Kopie van het polisblad of het verzekeringscertificaat/verklaring verzekeraar 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

9. Kopie bankpas of bankafschrift. 

 
  



Wat is nieuw en onderscheidend aanbod 
- Passend aanbod dat er nog niet is: 

o Doelgroep / leeftijd 
 Voorbeeld: Een jong dementerende komt in aanmerking voor groepsbegeleiding. Er is 

aanbod voor dementerende ouderen in een verzorgingshuis, maar dit past niet bij de 
betreffende cliënt. Ook is er geen passend aanbod onder de gecontracteerde aanbieders 
in het betreffende perceel. Cliënt heeft baat bij kleinschalige groepsbegeleiding en er is 
enkel grootschalige groepsbegeleiding beschikbaar. 

o Specialisatie aanbieder  
 Voorbeeld: Een cliënt heeft een dusdanig specifieke ondersteuningsvraag waarvoor 

specifieke passende doelgroepgerichte begeleiding nodig is, die niet wordt geboden onder 
de gecontracteerde aanbieders van het betreffende perceel. Denk bijvoorbeeld aan 
hoarding. 

o Benaderingswijze/methodiek 
Voorbeeld: Een cliënt heeft, zo blijkt uit ervaring van de betreffende cliënt en gebiedsteam, baat 
bij een specifieke benaderingswijze/methodiek die niet door één van de gecontracteerde 
aanbieders van het betreffende perceel wordt toegepast.  

o Locatie groepsbegeleiding in relatie tot woonplaats 
 De locatie van de passende beschikbare groepsbegeleiding ligt op aanzienlijke afstand 

van de woonlocatie van de cliënt. De cliënt kan hier op eigen kracht niet komen, maar bij 
een niet gecontracteerde passende locatie voor groepsbegeleiding wel. Bijvoorbeeld: 
aanbod is wel bij Scherpenzeel in de buurt, maar er is een cliënt uit Ravenswoud. 
Passend bij uitgangspuntennotitie: ondersteuning dichtbij; cliënt kan op eigen kracht (bijv. 
op de fiets) naar de dagbesteding. 

 De aanbieder van de locatie van de passende beschikbare groepsbegeleiding kan niet 
zorgdragen voor passend vervoer voor de betreffende cliënt. 

 
Passend aanbod is altijd ter beoordeling van Gemeente. 
 
 
Tijdens de looptijd van de overeenkomst kunnen aanbieders met een nieuw en onderscheidend aanbod zich 
aanmelden via wmo2020@ooststellingwerf.nl.  
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Stappenplan aanmelding aanbieder met nieuw en onderscheidend aanbod: 
1) Aanbieder met nieuw en onderscheidend aanbod meldt zich aan via wmo2020@ooststellingwerf.nl 
2) Contractmanager controleert of aanbieder voldoet aan de toetredingseisen. De aan te leveren 

bewijsstukken zijn onder andere: 
- Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekende UEA; 
- Volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend toelatingsformulier; 
- Gewaarmerkt uittreksel(s) Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden; 
- Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), niet ouder dan twee jaar; 
- Kwaliteitscertificaat  of de inhoudsopgave van een kwaliteitshandboek inclusief bewijs van 

onafhankelijke toetsing (minimaal één keer in de drie kalenderjaren) door een onafhankelijke 
instelling/organisatie die aantoonbaar gespecialiseerd is in het opzetten en toetsen van 
kwaliteitssystemen; 

- Kopie van het polisblad of het verzekeringscertificaat/verklaring verzekeraar 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; 

- Kopie bankpas of bankafschrift. 
3) Voldoet aanbieder niet aan de toetredingseisen dan stopt het proces 
4) Voldoet aanbieder aan de toetredingseisen, dan komt deze op een wachtlijst 
5) Zie onderstaande stappenplan.  

 
 
Stappenplan niet gecontracteerde aanbieder met cliënt met hulpvraag*:  

1) Er is een cliënt die ondersteuning nodig lijkt te hebben en die zelf contact heeft gezocht met een niet 
gecontracteerde aanbieder of gebiedsteam heeft een cliënt/cliënten met een hulpvraag waarvoor 
geen geschikte aanbieder gecontracteerd lijkt te zijn.  

2) De ondersteuningsvraag van deze cliënt wordt, mits aanbieder voldoet aan de toetredingseisen, 
eerst (geanonimiseerd) in de vorm van een casus per e-mail uitgezet bij de voor het betreffende 
perceel gecontracteerde aanbieders. Aanbieders krijgen vijf (5) werkdagen de tijd om aan te geven of 
zij de benodigde ondersteuning kunnen leveren. Indien geen van de aanbieders aangeeft de 
ondersteuning te kunnen/willen bieden, gaat gemeente door met stap 4 tot en met 7. 

3) Als een aanbieder zich meldt dan beoordeelt gemeente of het gaat om passend aanbod voor de 
cliënt.  

4) Indien binnen het perceel geen passende aanbieder beschikbaar is en een voor een ander perceel 
gecontracteerde aanbieder de ondersteuning wel kan bieden en zich heeft aangemeld als aanbieder 
met nieuw en onderscheidend aanbod, kan worden besloten dat de overeenkomst voor deze 
aanbieder wordt uitgebreid.  

5) Als aanbieders aangeven de ondersteuning niet te kunnen bieden, dan heeft gemeente/hebben de 
OWO-gemeenten de mogelijkheid om nieuwe aanbieders te contracteren. Hiervoor komt de best 
passende aanbieder die zich als eerst heeft gemeld bij de OWO-gemeenten (wachtlijst in 
chronologische volgorde van geschikte aanmeldingen) als eerst in aanmerking en zo verder. 
Gemeente beoordeelt wat de best passende aanbieder is.  

6) Aanbieder dient plannen van aanpak aan te leveren met betrekking tot het betreffende perceel. 
Gemeente controleert of aanbieder voldoet aan gunningscriteria.  

7) Als ook deze aanbieders het betreffende aanbod niet kunnen bieden, dan kan gemeente/kunnen 
OWO-gemeenten proactief een passende aanbieder benaderen en contracteren. 

8) In het geval van uitbreiding moet aanbieder akkoord gaan met de overeenkomst. 
 
* Gebiedsteam  
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