
 

 

Bestuurssamenvatting verslag Ontwikkeltafel prijs-prestatie 11 juni 2015 

 

Nadat op 16 april en 12 mei jl. Pre-Ontwikkeltafels (POT) hebben plaatsgevonden,  waarin een eerste 

verkenning van de thema's prijs & prestatie en kwaliteit & monitoring aan de orde is geweest, vond 

op 11 juni jl. de eerste fysieke Ontwikkeltafel prijs & prestatie plaats. Het is van belang bij de fysieke 

Ontwikkeltafels te vermelden dat degenen die aan tafel zitten een selectie van aanbieders zijn, 

omdat het uiteraard onmogelijk is om 300+ aanbieders aan tafel te zitten. Zij kunnen meepraten in 

de  Virtuele Ontwikkelronde, die van 20 juni tot 3 juli plaatsvindt. 

In deze Ontwikkeltafelsessie is gepoogd om te komen tot kaders, die -na de input uit de Virtuele 

Ontwikkeltafel - in de zomer vervolgens in werkgroepen verder wordt uitgewerkt . In de tweede 

week van september vindt dan de tweede fysieke Ontwikkeltafel plaats, waarin de uitgewerkte 

kaders voor de inkoop 2016 als concept-collegenota wordt gepresenteerd. In de derde 

Ontwikkeltafelronde in oktober wordt, na vaststelling van de collegenota in de colleges van de 

regiogemeenten, de kaders verder geoperationaliseerd, zodat direct daarna in november 2015 tot de 

uitvraag voor 2016 kan worden overgegaan. Er zal geen sprake zijn van een geheel nieuwe 

aanbesteding met Tenderned, maar tot een aanpassing van de inkoopkaders op prijs en prestatie (en 

kwaliteit en monitoring), waarschijnlijk in de vorm van bijlagen bij de huidige raamovereenkomst. 

De fysieke Ontwikkeltafeldiscussie kreeg een aftrap met een inleiding vanuit de gemeenten, die weer 

gebaseerd is op de startnotitie Prijs-Prestatie. In deze inleiding werd de uitgangssituatie geschetst: 

tijdens de aanbesteding in 2014 is gepoogd om meer resultaatgericht te sturen en (daarom) en 

nieuwe vorm te vinden om producten te definieren. De administratie was echter niet ingericht op 7 

domeinen en 30 percelen. Daarnaast was de prijsberekening van de aanbieders hierop niet ingericht.  

Dit heeft geleid tot grote administratieve lasten voor zowel gemeenten als aanbieders, met vele 

productcodes. In de daaropvolgende dialoog tussen aanbieders en gemeenten werd diep en 

uitvoerig met elkaar gediscussieerd. Er bestaat aan beide kanten een grote wens tot een indikking 

en/ of een vereenvoudiging van het woud aan codes, zonder dat aan het uitgangspunt getornd wordt 

dat de gemeenten regievoerder zijn. 

Een ander thema dat uitvoerig is behandeld, is de wens vanuit gemeenten om meer inzicht te 

verkrijgen in de prijzen. Ook bij aanbieders bestaat deze wens. Op dit moment is het nog onduidelijk 

welke componenten leiden tot een bepaalde prijs. Bij deze componenten kan gedacht worden aan: 

loon van het personeel, huisvesting, overhead, innovatiegelden etc. Vanuit gemeenten wordt 

duidelijk aangegeven dat men niet een generieke korting als zodanig wil doorvoeren, maar wel tot 

reële prijzen wil komen. Om reële prijzen te bepalen is het nodig dat er meer transparantie komt 

binnen deze prijzen. 

Uitkomst van deze Ontwikkeltafel is dat men vijf werkgroepen op subthema's formeert, die zich gaan 

buigen over twee hoofdvragen: 

1) hoe kan een vereenvoudiging van de productcodes bewerkstelligd worden? 



 

 

2) hoe kan meer transparantie in de tarieven bereikt worden?  

 

 

 

Werkgroepen t.b.v. Ontwikkeltafel Prijs-Prestatie 

De werkgroepen: 

1. Begeleiding + dagbesteding : Begeleiding individueel (m.n. domein 5 perceel 1 van de 
raamovereenkomst) , begeleiding groep en dagbesteding (m.n. domein  3 perceel 3 en 
domein 4 perceel 6) 

2. Beschermd wonen (domein  4 perceel 6 en domein 5 perceel 3) 
3. DBC’s (domein  4 perceel 2) 
4. Kortdurend verblijf en logeren (domein  5 perceel 2) 
5. Toegang (domein 1) en speciale ondersteuning (domein 2) 


