
 

 

 

 

Toelichting jaaroverzicht 2019 – lokale inkoop Wmo 
 

Terugblik 2019 

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (de OWO-gemeenten) kopen vanaf 

1 januari 2015 samen de Wmo-ondersteuning lokaal in door middel van een zogenaamde ‘open 

house’ / bestuurlijk aanbesteden. Met deze vorm van aanbesteden kan iedere aanbieder, die voldoet 

aan de kwaliteitscriteria, aansluiten. Ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een ander kenmerk 

is dat een aanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst mag uittreden. Hierdoor is het een 

dynamisch geheel. 

2019 was het laatste jaar van de looptijd van de overeenkomst. Dit jaaroverzicht geeft inzicht in het 

aantal overeenkomsten. 

 

Vooruitblik nieuwe overeenkomst Wmo 2020 e.v. 

In 2019 hebben de OWO-gemeenten de Wmo-ondersteuning opnieuw aanbesteed voor de periode 

vanaf 1 januari 2020. Hierbij is niet meer gekozen voor ‘open house’. In de praktijk leidde deze 

methodiek tot een groot aantal contracten met veel tussentijdse wijzigingen. Hierdoor resteert 

onvoldoende tijd voor een inhoudelijk contractmanagement. Ook zijn de gebiedsteams (en cliënten!) 

het overzicht kwijt. 

Door de nu gekozen maatwerkprocedure is het aantal gecontracteerde aanbieders fors verminderd. Er 

is een kwaliteitsslag gemaakt door strenge(re) toetredingseisen. Potentieel nieuwe aanbieders kunnen 

alleen nog toetreden wanneer zij een onderscheidend aanbod hebben dat de reeds gecontracteerde 

aanbieders niet kunnen leveren.  

 

Minder aanbieders 

In 2019 waren er in de OWO-gemeenten 181 leverende aanbieders. In 2020 zijn er ‘slechts’ 123 

gecontracteerde aanbieders. Dit grote verschil heeft de volgende oorzaken: 

1. Aanbieder blijkt niet te voldoen aan de strengere kwaliteitseisen en kan daarom niet opnieuw 
worden gecontracteerd. Voor deze aanbieders is er een overgangsregeling tot uiterlijk 30 juni 
2020. In deze overgangsperiode moet aanbieder de cliënten ‘warm’ overdragen naar een 
gecontracteerde aanbieder.  

2. Aanbieder gaat verder als onderaannemer van een wel gecontracteerde zorgaanbieder. 
3. Aanbieder heeft de aanbesteding ‘gemist’ en probeert nu alsnog via de procedure nieuw en 

onderscheidend aanbod toe te treden.  
4. Aanbieder heeft besloten niet opnieuw in te schrijven wegens het geringe aantal cliënten.  

 

                                                   


