
Stellingen evaluatie inkoop Wmo 
 

 
 

1. Partnerschap tussen gemeente en zorgaanbieders 
o De overeenkomst zorgt ervoor dat gemeente en 

zorgaanbieder regelmatig in overleg gaan waardoor 
medewerkers elkaar beter leren kennen, drijfveren boven 
komen en wederzijds begrip ontstaat. 

o De overeenkomst op zichzelf zorgt niet voor partnerschap 
of samenwerking. Daar moet je als aanbieder en 
gemeente zelf in investeren. 

 
2. Samenwerking tussen zorgaanbieders 

o Het overleg tijdens de fysieke overlegtafel leidt tot meer 
erkenning van gemeenschappelijke belangen en inzichten. 
Dit leidt tot het elkaar gemakkelijker benaderen indien 
kansen op verbeteringen of innovaties zich voordoen. 

o De overeenkomst is een één-op-één gebeuren tussen 
zorgaanbieder en gemeente en nodigt daarom niet uit tot 
samenwerking met andere zorgaanbieders. Er is een te 
grote diversiteit van aanbieders tijdens de fysieke 
overlegtafel om gezamenlijke belangen te bespreken. 

 
3.     Bevordering algemene voorzieningen 

o Doordat de zorgaanbieders meer worden betrokken bij het 
Wmo-beleid voelt de individuele zorgaanbieder zich ook 
betrokken en verantwoordelijk en daardoor wordt er 
meegedacht over algemene voorzieningen. 

o De overeenkomst beperkt zich tot maatwerkvoorzieningen 
en omvat geen prikkel tot/ruimte voor andersoortige 
prestaties. 

 
4.     Kwaliteit 

o De overeenkomst geeft voldoende kwaliteitseisen, maar 
het is zoeken naar hoe de kwaliteit van de daadwerkelijk 
door de aanbieders geleverde zorg kan worden 
gemonitord. 

o In de overeenkomst worden minder kwaliteitseisen gesteld 
dan in de regio. Het zou prettiger zijn als eisen voor de 
regiogemeenten gelijk zijn.  

 
 



 

 

5.  Lokale karakter 
o Het lokale karakter kan blijven bestaan als er voor de inkoop 

Wmo wordt aangesloten bij de regio. 
o De Wmo is bedoeld om maatwerk te realiseren, dus om af te 

stemmen op de behoeften van inwoners. Dit is als individuele 
gemeente beter mogelijk dan opererend in een groter geheel. 

 
6.     Samenwerking met andere gemeenten 

o    Met samenwerkende gemeenten kunnen we een eenduidige 

werkwijze hanteren en meer diepgang opzoeken in de 
samenwerking met gemeenten. Door een gelijke 
productindeling kun je producten en kwaliteit beter 
ontwikkelen en innoveren.            

o Gezamenlijke contracten geven minder mogelijkheden/ruimte 
qua zorgaanbod en inhoudelijke besprekingen, omdat dit dan 
voor alle aangesloten gemeenten moet gelden. Door niet aan 
te sluiten kun je je eigen koers bepalen en snelle 
beslissingen nemen als iets niet loopt als verwacht of 
afgesproken, zonder met andere gemeentes te schakelen. 
 

7.     Tijd, inzet, administratieve lasten en kosten rondom het 
aangaan van de overeenkomst 

o    Het is prettig om aan te sluiten bij de regio, omdat dan de 

overeenkomst, eisen, werkwijze en tarieven overal gelijk zijn. 
Dit zorgt voor minder ( administratief) werk en minder kosten. 

o    Als we niet aansluiten bij de regio, maar wel dezelfde 

productcodes en tarieven hanteren, is dat voldoende om 
onze administratieve lasten te verminderen. 

o    De bundeling van krachten van gemeenten leiden tot zeer 

formele aanbestedingstrajecten die ons veel tijd en inzet 
kosten en nauwelijks meerwaarde bieden. 

 


