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Informatiebrief voor leden Fysieke Overlegtafel december 2020 
          
Inleiding 
Nu de Fysieke Overlegtafel eind november niet is doorgegaan, willen we u van een aantal zaken op 
de hoogte stellen. De evaluaties van de pilots van Súdwest-Fryslân stonden gepland voor dit overleg 
en het is jammer dat die nu niet gepresenteerd kunnen worden. Om u toch een beeld te geven van 
de uitkomsten zijn de werkgroepen gevraagd hun bevindingen op papier te zetten. Ook informeren 
wij u over de stand van zaken rondom de pilot resultaatgericht werken van De Fryske Marren. 
Daarnaast alvast een vooruitblik naar het volgend jaar. Het laatste jaar van het lopende contract bij 
beide gemeenten. 
 

Fysieke Overlegtafel in 2021 
De gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân willen volgend jaar op dezelfde wijze middels 
de Fysieke Overlegtafel het overleg met de zorgaanbieders voortzetten over het lopende contract. 
We hebben Mark Waaijenberg gevraagd deze bijeenkomsten voor te zitten, zoals hij ook de 
afgelopen periode heeft gedaan.  
 
Zoals u weet wordt de Wmo-ondersteuning in beide gemeenten komend jaar aanbesteed en zullen 
er per 1 januari 2022 nieuwe contracten worden afgesloten. Dit betekent dat 2021 het laatste jaar 
is waar de openhouse-constructie wordt gehanteerd. Alle zaken betreffende deze lopende 
overeenkomst worden behandeld aan de Fysieke Overlegtafel. Alles wat betrekking heeft op de 
aanbesteding vindt in aparte consultatiebijeenkomsten plaats. De aanbesteding van Súdwest-Fryslân 
verschilt met de aanbesteding van De Fryske Marren. De consultatiebijeenkomsten worden daardoor 
ook apart georganiseerd. Súdwest-Fryslân heeft de reeks van bijeenkomsten bijna afgesloten. De 
Fryske Marren consulteert sinds het afgelopen jaar een kern van aanbieders vanuit de Fysieke 
Overlegtafel en start in het voorjaar met een brede openbare marktconsultatie.  

 
Data Fysieke Overlegtafel 2021 
De Fysieke Overlegtafel staat voor 2021 gepland op: 

- 16 maart 2021 
- 8 juni 2021 
- 28 september 2021 
- 16 november 2021 

 

Meerkostenregeling en alternatieve invulling 
Wij komen zo spoedig mogelijk bij u terug met nadere informatie over de Meerkostenregeling. De 
Meerkostenregeling betreft een omschrijving van de extra gemaakte kosten door Corona die in 
aanmerking komen voor een vergoeding. 
Tevens zullen we aangeven welke alternatieve invulling van de afgesproken dienstverlening is 
toegestaan. 

 
  



 

2 

 

Evaluatie van de pilots Súdwest-Fryslân 
 
Inleiding 
Graag hadden we de uitkomsten van de pilots aan de Fysieke Overlegtafel gepresenteerd. Omdat dit 
niet mogelijk is, geven we hierbij nu een schriftelijke weergave van de evaluatie op hoofdlijnen van 
de pilots die we in 2019 in Súdwest-Fryslân zijn gestart vanuit de Fysieke Overlegtafel. Met deze 
pilots wilden we de doelstellingen die we voor ogen hadden met resultaatsturing een stap dichterbij 
brengen. 
 
De doelstellingen waren: 
- Innovatie van het aanbod. 
- Samenwerking tussen zorgaanbieders onderling. 
- Samenwerking tussen zorgaanbieders en het voorliggend veld. 
 
We zijn gestart met drie pilots. Eén pilot is in de praktijk niet goed van de grond gekomen en valt 
daardoor ook buiten deze evaluatie. 
In deze evaluatie gaan we in op de Pilot Beeldzorg (innovatie) en de Pilot die de samenwerking 
tussen zorgaanbieders en het voorliggend veld nader heeft verkend.  
De Pilot Beeldzorg valt uiteen in twee deelonderzoeken: het gebruik van beeldbellen en de inzet 
van De Compaan (seniorentablet). 
 

Pilot Beeldzorg 
In een werkgroep is de pilot nader uitgewerkt. Vanuit de fysieke overlegtafel waren Patyna, Van 
Hien Zorg, Alliade de deelnemende zorgaanbieders, tevens maakten een vertegenwoordiger van de 
Wmo-Adviesraad, een gebiedsteammedewerker en een beleidsadviseur van de gemeente deel uit 
van deze werkgroep. 
 
Voor het Beeldbellen is gewerkt met Mobilea (software voor beeldbellen). Dit deelonderzoek is 
gedaan door Van Hien Zorg en Alliade. De pilot beeldbellen telde 15 deelnemers. 
 
Patyna heeft zich verdiept in het gebruik van De Compaan (tablet, eenvoudig in gebruik en 
toepassing). Zie ook bijlage met factsheet. 
Aan de pilot De Compaan hebben 10 gebruikers deelgenomen. 
 
Ervaringen algemeen 
• Positief bij medewerkers en cliënten. 
• Corona werkte versterkend. 
• Opstarten en implementeren kost behoorlijk tijd (en daarmee geld). 
 
Ervaringen inwoners 
• Makkelijk in gebruik. 
• Digitale vaardigheden toegenomen. 
• Sociaal netwerk vergroot en meedoen met meer activiteiten (bingo, kerkdiensten). 
• Biedt ondersteuning aan mantelzorgers. 
• Zelfredzaamheid is vergroot (zoals gebruik van digitale agenda en zelf activiteiten ondernemen). 
• Biedt flexibiliteit in begeleiding. “Hoef niet meer thuis te zijn”. 
• Continuïteit van zorg meer geborgd (bijv. als begeleider in quarantaine thuis werkt). 
• Aandachtpunten: 

o Goede uitleg/scholing aan deelnemers vereist. 
o Gebruik vraagt kennis, vaardigheden en IQ. Niet overal mogelijk (dementie, (l)vb. 
o Aanwezigheid juiste faciliteiten zoals (stabiel) internet, device/hardware bij cliënt. 

 
Ervaringen medewerkers 
• Weerstand, wennen, kostte tijd om te adapteren. Corona hielp, vergrootte noodzaak. 
• Positief bij daadwerkelijk gebruik. 
• Vraagt andere manier van begeleiden, andere vragen stellen. 
• Altijd in combinatie met fysieke begeleiding. 
• Bestaande cliënten lastiger in te voeren dan bij nieuwe cliënten. 
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• Aandachtspunten: 
o Investeer als organisatie aan de voorkant. Als uitgangspunt in visie en strategie. 
o Na versoepeling eerste golf corona, “terugval” naar reguliere (fysieke) begeleiding). 
o Scholing van belang i.v.m. andere wijze van begeleiding. 
o De kans op succes vergroot wanneer cliënt, familie en zorgmedewerker enthousiast zijn over 

de technologie en er voor gaan. 
 

Financieel 
• Door aanloopkosten (tijd en software) niet direct kostendekkend. 
• Tarief per maand plus abonnementstarief. 
• Voor inwoner: evt. aanschaf device (Compaan =  EUR 300,-) en internetverbinding. 
• Ongeveer 20% minder fysieke ondersteuning nodig. 
• Vooral veel gebruikt in buitengebieden doordat het reistijd scheelt. 
• Slechts 10% van de inwoners in Fryslân is bereid om te betalen voor zorgtechnologie (bron: 

onderzoek Fries sociaal planbureau, 2020). 
 
Aanbevelingen: 
• Algemeen 

o Voor iedere organisatie kan het interessant zijn. 
 

• Contract 2021 
o Iedere aanbieder kan en mag vanuit het bestaande contract beeldbellen inzetten als vorm van 

begeleiding, mits gebruik gemaakt wordt van een veilige hard- en software.  
 
o Innovatie vraagt tijd en kosten in de beginperiode, houdt hier rekening mee. Eventuele 

besparingen zijn zeker niet in het eerste jaar te verwachten. 
 

• Aanbesteding 2022 
o Aan aanbieders vrij laten op welke wijze de ondersteuning vorm gegeven gaat worden, mits 

gebruik gemaakt wordt van een veilige hard- en software. 
 
- https://lvvp.info/over/praktijkvoering/coronavirus/corona-opties-beeldbellen/ 
- https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/covid-19/veilig-

beeldbellen#:~:text=Waar%20moet%20ik%20op%20letten,er%20met%20de%20data%20gebeurt 
 
De beelden worden namelijk online over en weer gestuurd en bevatten persoonlijke en gevoelige 
informatie. Het is van groot belang dat u er zorgvuldig mee omgaat. Als dit via gratis applicaties 
gebeurt, zoals Skype, Facetime of WhatsApp, weet u niet precies wat er met de data gebeurt. Om 
de privacy van de inwoners en van uw organisatie te waarborgen, moet het beeldbellen daarom aan 
een aantal voorwaarden voldoen: 

 De apparatuur die u gebruikt voor het beeldbellen moet up-to-date zijn. Veiligheid begint en 
eindigt bij het actueel houden ervan. 

 De organisatie die de beeldbel-app heeft ontwikkeld moet aan de eisen voldoen die in de zorg 
gelden, zoals NEN-7510 en ISO-27001.  

 

Pilot Zorg en Voorliggend veld 
Inleiding 
De werkgroep is ontstaan uit een voorliggend traject over resultaatgerichte financiering binnen de 
Wmo. De opdracht van de werkgroep is om te onderzoeken hoe het voorliggend veld en de 2e lijns 
zorg zich tot elkaar verhouden en te kijken of maatwerkvoorzieningen eerder afgebouwd kunnen 
worden en door betere samenwerking de zorg uiteindelijk beter betaalbaar kan worden.  
Daarom is deze werkgroep gaan verkennen op welke wijze de aansluiting tussen lokale, 
maatschappelijke initiatieven en professionals van de zorg is te versterken in het belang van de 
inwoners van Súdwest-Fryslân. 
 
De werkgroep heeft hier uitvoering aangegeven door twee pilots te ontwikkelen. De pilot ‘van onder 
op’ en het werken met een scharrelbudget in Sneek. 
De pilots werden in de werkgroep (later stuurgroep) geëvalueerd en bijgestuurd. 
 

https://lvvp.info/over/praktijkvoering/coronavirus/corona-opties-beeldbellen/
https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/covid-19/veilig-beeldbellen#:~:text=Waar%20moet%20ik%20op%20letten,er%20met%20de%20data%20gebeurt
https://www.nvvp.net/website/onderwerpen/covid-19/veilig-beeldbellen#:~:text=Waar%20moet%20ik%20op%20letten,er%20met%20de%20data%20gebeurt
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Pilot “van onder op” 
 
Situatie 
0e en 2e lijn weet niet van elkaar wat ze doen. 
Door ze bij elkaar te brengen ontstaan er initiatieven: loopgroep, kookgroep. 
Ondersteuning in expertise door 2e lijn bij 0e lijn; bijvoorbeeld bij het Stipepunt, Maatjes (koken, 
sporten, tegen eenzaamheid, etc.). 
 
 
Aanname 
Als de 0e en 2e lijn elkaar beter weten te vinden gaan ze efficiënter werken waardoor 
maatwerkvoorzieningen naar beneden kunnen worden afgeschaald. 
 
Als we de verschillende organisaties uit de 0e lijn (Sociaal Collectief), 1e lijn (gebiedsteam) en 2e 
lijn (in dit geval J.P. v/d Bent, Zienn en LIMOR) bij elkaar brengen dan ontstaan er goede ideeën en 
samenwerkingsverbanden. 
 
Verwachting pilot: wat levert dat op? 
Doelen: 

 Cliënten worden nóg gelukkiger want er wordt beter samengewerkt en meer om ze heen 
georganiseerd. 

 Problematiek wordt sneller herkend en daardoor sneller opgepakt. 

 Sneller op- en afschalen 0e, 1e en 2e lijn. 

 Zorg wordt daardoor efficiënter en goedkoper. 

 De vraag wat nodig is wordt inzichtelijker (denk bijv. aan – tekort aan - vrijwilligers). 
 
Hoe? 
Casustafel  
Zienn, LIMOR, J.P. v/d Bent, Sociaal Collectief en het gebiedsteam leveren ieder een werker aan. 
Elke twee weken is er de casustafel waarbij aan de hand van casuïstiek onderzocht wordt wat er 
mogelijk is op het gebied van samenwerken/afschalen/etc. 
Er wordt een aparte procesregisseur aangesteld.  
 
Deelnemers : 
- ZIENN    - Tryntsje Nicolai-Lykelema 
- LIMOR    - Marit Hogeterp 
- J.P. v/d Bent   - Eelkje Fokkema 
- Sociaal Collectief  - Barbara Wijbenga 
- Gemeente/gebiedsteams - Ellen Lintveld 
- Procesregisseur  - Femmy van Krimpen (praktijkbegeleider gebiedsteams) 
  



 

5 

 

 
Scharrelbudget 
 
Situatie 
Inwoners van Sneek kunnen zich bij problemen aanmelden bij het gebiedsteam. Het gebiedsteam 
gaat op huisbezoek en brengt de situatie in kaart en maakt samen met de inwoner een plan van 
aanpak. Als het nodig is wordt er een maatwerkvoorziening ingezet. 
Het gebiedsteam heeft regelmatig te maken met wachtlijsten. Inwoners kunnen niet direct 
geholpen worden (alleen als er sprake is van een crisissituatie). Door de wachttijd kunnen de 
problemen groter worden. Daarnaast melden inwoners zich ook regelmatig aan bij zorgaanbieders, 
die hen eerst verwijzen naar het gebiedsteam voor een keukentafel gesprek.  
 
Aanname 
Inwoners die zich rechtstreeks aanmelden bij een zorgaanbieder en deze zorgaanbieder kan direct 
aan de slag zonder eerst de route via het gebiedsteam af te lopen, voorkom je dat problemen zich 
opstapelen en op termijn meer hulp nodig is.  
Inwoners melden zich regelmatig zelf aan bij zorgaanbieders Limor en Zienn. Deze beide 
organisaties bieden naast begeleiding ook crisisopvang aan. Hierdoor melden zich hier vaak inwoners 
die op veel (of alle) levensgebieden problemen ondervinden.  
 
Werkwijze 
Wanneer een inwoner zich aanmeldt bij Limor of Zienn, kunnen zij direct aan de slag.  
Voorwaarde: cliënt heeft problemen op alle levensgebieden en heeft er veel baat bij als er direct 
gestart kan worden om zijn leven weer op de rit te krijgen. 
Zienn en Limor vragen wel ook direct reguliere indicatie aan als dit nodig is. Zo kunnen ze en vlot 
starten en vervolgens overgaan naar een reguliere indicatie. 
Door aan de voorkant snel en effectief te investeren voorkom je crisis en escalatie.  
 
Deelnemende organisaties: Limor en Zienn. 
 
 
 
 
Wat heeft het opgeleverd: 
 
Pilot “van onder op” 
Het is gebleken dat het belangrijk is om te investeren in elkaar leren kennen. Dit is nodig om 
vertrouwen op te bouwen om casuïstiek met elkaar te kunnen delen en bespreken. En om kritisch 
naar elkaars werkwijze te kijken. De huidige systematiek maakt de posities van 
gebiedsteammedewerker en zorgaanbieder niet altijd gelijkwaardig. Er was over en weer 
wantrouwen en aannames over hoe de gemeente werkt en vice versa. 
Door hier bij stil te staan, uitleg te geven over elkaars werkwijze en organisatie is er een open 
houding en begrip ontstaan richting elkaars werk. 
 
Concreet:  
• 10 bijeenkomsten. Van locatie gewisseld, hierdoor ook kennisgemaakt met de verschillende 

organisaties (kijkje in de keuken). 
• 25 casussen besproken, inbreng vanuit alle organisaties. 
• voorbeeld casus: zie kader 1. 
• Meer vertrouwen tussen gemeente en zorgaanbieders. 
• Bewustzijn ontstaan van de mogelijkheden van het voorliggend veld (welzijnswerk). 
• Kritisch kijken naar eigen handelen en aannames over wat goed is voor onze inwoner/cliënt. We 

hebben ontdekt dat we allemaal ‘blinde vlekken’ hebben als het gaat om de doelgroep waarmee 
altijd wordt gewerkt. Door elkaar te bevragen, ontstaat er beweging bij casuïstiek waarbij de 
algemene lijn was: “zo doen we dat altijd”.  

• Uitwisselen van ‘tips and tricks’ van voorliggend voorzieningen, particulier of algemeen (bijv. 
Linda Foundation) . 

• Onderzocht welke ondersteunende activiteiten kunnen worden gedigitaliseerd, versneld of 
versimpeld. Hoe kunnen bepaalde processen vereenvoudigd worden? Door de ingewikkeldheidvan 
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bepaalde aanvragen/processen is het nodig extra begeleiding/ondersteuning in te zetten 
(=maatwerkvoorziening). Zie kader 2 voor voorbeeld. 

• Korte lijnen tussen voorliggend veld en de werkers van de zorgaanbieders. 
• Gestructureerd inzetten van het voorliggend veld (bijv. Limor gaat met jonge moeders naar de 

winkel van Jong&Mama). 
• Sociaal Collectief is aangeschoven bij de teamvergadering van Limor om de medewerkers te 

informeren over het voorliggend veld. 
• Limor/ZIENN sluit wekelijks aan bij het koffiemoment van Sociaal Collectief. Het doel hiervan is 

meer deelnemers kennis te laten maken met de koffiemomenten om zo vereenzaming tegen te 
gaan. 

• Kennis bij voorliggend veld toegenomen over specifieke doelgroep. 
• De intentie is om de werkgroepen “Innovatie” en “Thuis in de Wijk” nauwer te laten 

samenwerken. Er wordt samengewerkt aan de gids “Wat te doen in de wijk”. Dit betreft een gids 
voor een betreffende wijk. Hierin staat vermeld welke initiatieven er zoal zijn in de wijk. Er is 
nog veel onbekend over de al bestaande initiatieven. 

 
Corona 
De komst van Corona heeft er voor gezorgd dat er geen vervolg meer heeft plaatsgevonden na 
februari 2020. De wens was om inspiratie en kennis op te halen via een externe deskundige (Bert 
Koenen). Hier waren ook contacten voor gelegd. Helaas kon dit allemaal geen doorgang meer vinden 
vanwege corona. 
 
Advies/aanbevelingen 
• Samenwerking verder concreet uitwerken, bijv. elke wijk heeft eigen afstemmingsgroepje met 

daarin zorgaanbieders, voorliggend veld en gebiedsteamwerker. Elkaar kunnen vinden vraagt 
energie en richting. Door hier gestructureerd vorm aan te geven stimuleer je dit op een positieve 
manier.  

• Door een vertrouwde setting te creëren zullen ook meer diep verankerde denkbeelden/ 
aannames naar boven komen. Denkbeelden die er voor zorgen dat we alles blijven doen zoals we 
het altijd deden. Door hier aandacht aan te besteden, komt er ruimte voor innovatie en 
ontwikkeling. 

• Aansluiten bij al bestaande initiatieven, niet het wiel opnieuw uitvinden. 
• Bemoeizorg budget. Op dit moment is er niks geregeld voor de zorg mijdende inwoners van de 

gemeente Súdwest-Fryslân. Iemand die geen behoefte heeft aan ondersteuning, maar waarbij 
wel zorgen of overlast zijn vanuit de omgeving, wordt op dit moment niet adequaat opgepakt. 
Een bemoeizorg budget zou een organisatie de mogelijkheid geven om zonder indicatie tijdelijke 
ondersteuning te geven. Het doel is preventieve inzet om verdere uitval te voorkomen.  

• Onderzoeken hoe bepaalde aanvragen van algemene voorzieningen en/of processen binnen de 
gemeente beter gestroomlijnd kunnen worden. Door de ingewikkeldheid van deze aanvragen is 
er extra begeleiding/ondersteuning nodig vanuit de 2e lijns zorg. Er valt te denken aan bijv. 
aansluiten bij bestaande knelpunt overleggen in het sociaal domein. 

 
Scharrrelbudget 
Door direct aan de slag te gaan is in vier situaties snel en effectief een inwoner geholpen. De 
aanname dat hiermee voorkomen is dat de situatie zou escaleren klopt. Door er direct op in te 
kunnen springen, is er voorkomen dat betreffende personen gebruik moesten maken van de 
crisisopvang. 
 
Wat heeft het opgeleverd? 
Het scharrelbudget is per 1 januari 2020 opgeheven, aangezien de samenwerking heeft gezorgd voor 
nieuwe werkafspraken. ZIENN/Limor kan direct starten met zorg indien er een telefonisch akkoord 
is van de bureaudienst van gebiedsteam Sneek-Zuid. Dit maakt dat de inzet van scharrelbudget 
overbodig is. 
 
Aanbeveling: 
• Verkorte route ontwikkelen voor alle gebiedsteams. Criteria opstellen waardoor in bepaalde 

situaties zorgaanbieder direct van start kan gaan.  
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Voorbeelden 
 
 
 

Kader 1 
Voorbeeld casus 
Er werd een casus ingebracht door Sociaal Collectief. Het betreft een vader/moeder en 
twee jonge kinderen. Deze bleken al vele contacten te hebben bij andere organisaties. Dit 
was onbekend. Het gezin verbleef bij schoonmoeder in een 2-kamer appartement, wat 
inmiddels een onhoudbare situatie betrof. Doordat er in deze casus nauw is samengewerkt is 
een opname in een opvang voorkomen. Het gebiedsteam heeft via de burgemeester een 
urgentieverzoek gedaan bij de woningcorporatie. Deze is toegekend, waardoor het hele 
gezin binnenkort kan verhuizen naar een eigen woning. Vader heeft inmiddels een baan 
kunnen vinden, waardoor er geen sprake meer is van een uitkering via de gemeente. Via 
deze constructie en samenwerking is er preventief ingezet, waardoor er veel  
(maatschappelijke ) kosten bespaard zijn gebleven.  
 

 
 

 
 
Kader 2 
Voorbeeld ingewikkelde aanvraag 
Inwoner krijgt eigen woning toegewezen vanuit crisisopvang. Er is budget nodig om nieuwe 
woning in te kunnen richten. Inwoner heeft door omstandigheden helemaal geen meubilair 
en heeft niet kunnen sparen. Er moet dan eerst een lening bij de Kredietbank aangevraagd 
worden (=voorliggend), daarna bijzondere bijstand via de gemeente en daarna een SUN 
aanvraag. Drie stappen, die veel tijd en geld kosten. En de uitslag is vooraf vaak al bekend. 
Kredietbank gaat afwijzen i.v.m. een schuld, de gemeente gaat óf afwijzen óf het wordt 
een lening óf de aanvraag duurt max. 8 weken. Dit maakt dat SUN ook moet worden 
aangevraagd. Allemaal losse stappen, die wellicht gebundeld kunnen worden. Het 
vereenvoudigen van processen is iets wat onderzocht moet worden, want er zijn meerdere 
te noemen die tijdrovend en kostenbesparend zijn en wellicht anders kunnen worden 
ingesteld. Inwoners zijn vaak niet in staat dit zelf uit te voeren en hebben hier begeleiding 
bij nodig. 
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Stand van zaken resultaatgerichte inkoop Wmo 
maatwerkvoorzieningen 2022 De Fryske Marren 
 
Hans Hellendoorn, projectleider voor gemeente De Fryske Marren voor de resultaatsturing en 
aanbesteding, geeft een samenvatting op hoofdlijnen.  
 
Pilot 1 Schaduwdraaien 
Deze pilot is in de afrondingsfase. Er is eerst door een werkgroep van het Sociaal Wijkteam en 
vervolgens door de zes betrokken aanbieders een eerste indeling gemaakt van de cliënten op basis 
van de nieuwe profielen, complexiteit en intensiteit. Dit is onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. De 
uitkomsten zijn daarna gespiegeld en per aanbieder doorgesproken. Dit leverde een aantal 
interessante leerpunten op zowel voor de gemeente als voor de aanbieders.  
 
Pilot 2 Resultaatgericht werken 
Deze pilot start rond de jaarwisseling. Deze pilot wordt voortgezet met de zes betrokken aanbieders 
en gaandeweg waar mogelijk worden 3 aanbieders die zich hebben aangemeld in de pilot betrokken. 
Er wordt naar gestreefd bij elke wijziging voor een cliënt de nieuwe methode toe te passen in de 
interactie tussen wijkteam en de aanbieder. Daarbij horen ook tussentijdse evaluaties van de 
gekozen doelen en resultaten voor de cliënt.  
 
Om verwarring te voorkomen bij cliënten over de nieuwe methode wordt deze pilot op de 
achtergrond uitgevoerd. Vervolgens wordt de verdere afhandeling nog wel gedaan volgens de 
bestaande werkwijze, dus de beschikking wordt nog steeds afgegeven op basis van de huidige 
producten. Ook het berichtenverkeer blijft ongewijzigd. 
 
Er zijn 2 hoofddoelen die we invulling willen geven 
1. De werkprocessen: 

- De “gebruikers” uit zowel gemeente als bij de aanbieders vertrouwd maken met de materie. 

- Hen vanuit het gebruik verbeteradvies te laten geven op ontwerp en toepassing. 

- De ontwikkelingen zoveel mogelijk doorspreken met de interne werkgroepen en de 
aanbieders werkgroep. 

- Een betrouwbare inrichting van processen en procedures op hoofdlijnen op te stellen. 
2. De inhoudelijke doelstellingen: 

- De voorbereiding op het inkoopproces zo goed mogelijk vormgeven door in de praktijk te 
oefenen. 

 
Pilot 2 wordt in eerste instantie in 3 fases uitgevoerd: 
 

Fase 1: Testen ontwerp aan de kant van “Front-office” dec. 2020 – jan/feb. 2021 

Fase 2: Gebruiken ontwerp en inhoudelijke doelen  jan./feb./mrt./-> 

Fase 3: Testen ontwerp processen “Back-office”. feb./.mrt./-> 

 
Het inkoopproces voor 2022 
Naar verwachting zal dit proces starten rond 1 april 2021 en indien mogelijk voor de zomer 2021 
worden afgerond. In het nieuwe inkoopproces wordt de gemeente selectiever in het aantal 
aanbieders. Hoe en hoeveel wordt de komende tijd uitgewerkt. Er moeten wel voldoende 
aanbieders zijn die kwalitatief kunnen voldoen aan het contract. Het wordt dus een selectief 
inkoopproces. De gunningsfactoren van het inkoopproces moeten nog uitgewerkt worden, dat zal in 
het eerste kwartaal van 2021 gebeuren. We houden in die periode een marktconsultatie om alle 
aanbieders te betrekken voordat het inkoopproces gaat starten. 
 


