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Projectopdracht:  
 
De projectopdracht was: 

 
• Kom tot een goede analyse van de knelpunten in de huidige crisishulpverlening. 

• Kom tot een geschikte inkoopstrategie/ leveringsvorm voor de crisis (van melding t/m ambulante 

crisiszorg/ crisisverblijf), waarin integraliteit afgedwongen wordt. 

• Werk inhoudelijke en transformatie doelstellingen uit tot een duidelijk kader (programma van 

eisen).  

• Ontwerp een model waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en organisatie van de 

crisisfunctie ligt bij gezamenlijke aanbieders met één hoofdaanbieder. 

• Verken alternatieven voor indeling in arrangementen om tot maatwerk/ vernieuwing te kunnen 

komen (b.v. lumpsum financiering). 

 

Toelichting op de gekozen inkoopstrategie:  
 
Gekozen is voor een aanbesteding op basis van de procedure sociale en andere specifieke diensten (SAS 

procedure). Centraal in de uitgangspunten voor crisis staan de doelstellingen om meer en effectievere 

regie, integraliteit (onder andere middels betere samenwerking) en een ontwikkeling richting meer 

ambulante hulp te realiseren. Dit zijn doelstellingen die vragen om een hoge mate van sturing vanuit de 

opdrachtgever, zowel vooraf bij de contractering als gedurende de overeenkomst.  

De Zuid-Limburgse gemeenten willen één (samenwerkende) partij selecteren die verantwoordelijk zal zijn 

voor de crisishulp in de gehele regio, onze nadrukkelijke wens is een combinatie van zorgaanbieders 

Door deze  wens is aanbesteding de enige mogelijkheid.  In tegenstelling tot Open house (bestuurlijke 

aanbesteden, is geen aanbesteding) vallen er bij een reguliere aanbesteding zoals de hier gehanteerde SAS  

aanbieders af op basis van een beoordeling en onderlinge weging  in hoeverre de aanvragen voldoen aan 

de vooraf gestelde eisen   

De hiervoor meest geschikte vorm van aanbesteden is de sociale en andere specifieke diensten (SAS) 

procedure. Deze is vooral geschreven met het oog op de zorg en het sociaal domein en is flexibel in te 

richten. Dit betekent dat deze diensten in principe conform de methodiek van een onderhandse 

aanbesteding ingekocht kunnen worden. Het voordeel van deze methode is dat de opdrachtgever veel 

vrijheid heeft in het inrichten van het proces, inclusief (vorm)vereisten, planning, etc.  

Toch zullen we belangrijke onderdelen hanteren van de werkwijze van een openbare aanbesteding, dit om 

zorgvuldigheid en transparantie van het proces te borgen. 



Stand van zaken en gevolgen voor Inkoop 2019  
 
Ter voorbereiding van de aanbesteding is er een marktconsultatie en een marktverkenning georganiseerd. 
Daarna zijn zorgaanbieders die hebben aangegeven hier behoefte aan te hebben apart uitgenodigd voor 
een gesprek over wat de gemeente kan doen om een goede offerte mogelijk te maken. De aanbesteding is 
op 6 september gepubliceerd op Tenderned/ Negometrix, de gunning  zal eind december plaatsvinden en 
de start van nieuwe integrale crisishulp is 1 juli 2019. 
Op dit moment kunnen we geen verdere mededelingen doen die met de lopende aanbestedingsprocedure  
te maken hebben. 

 
 
 

 
 


