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Projectopdracht:  
 
Zowel de samenwerkingsovereenkomst (SOK) als de dienstverleningsovereenkomst 
(DVO of raamovereenkomst) lopen eind 2018 af en zullen moeten worden 
geactualiseerd. Op basis van de evaluatie van de zorginkoop uit 2017 wordt de SOK 
beperkt tot het proces van bestuurlijk aanbesteden. Andere inkoopvormen of 
subsidiëring van bepaalde zorgvormen vallen dan niet langer onder de 
procesafspraken die in de nieuwe SOK worden opgenomen. 
 
De DVO dateert op hoofdlijnen nog uit 2014 en zal op onderdelen moeten worden 
geactualiseerd. Veranderingen in wet- en regelgeving en ervaringen met 4 jaar 
bestuurlijk aanbesteden en het oorspronkelijke uitgangspunt High Trust, High 
Penalty zullen in deze actualisering worden meegenomen. 
De nieuwe DVO krijgt waarschijnlijk een looptijd van 4 jaar, terwijl de bij de DVO 
behorende bijlagen jaarlijks worden herzien, ook weer via de weg van bestuurlijk 
aanbesteden.  
 
N.B.: De looptijd van 4 jaar in de DVO 2019 hangt samen met de keuze die de Zuid-Limburgse 
gemeenten maken voor de afname van het keuzepakket via de centrumgemeente. Deze keuze 
wordt telkens voor 4 jaar vastgelegd. Het vaste, verplichte basispakket nemen alle Zuid-Limburgse 
gemeenten voor onbepaalde tijd af van de centrumgemeente. Het keuzepakket omvat de 
ambulante jeugdhulp, die enkele gemeenten de komende 4 jaar zelf inkopen. 

 

Toelichting op de gekozen inkoopstrategie  
 
Bij de stukken voor deze extra Ontwikkeltafel zijn voor 5 thema’s memo’s   
toegevoegd waarin ingegaan wordt op wijzigingen in de inkoopstrategie voor de 
betreffende arrangementen. Deze wijzigingen treden in werking in de periode 
2019-2020. 
 
De keuze voor alternatieve inkoopvormen betekent dat het speelveld, waarop de 
SOK en de DVO betrekking hebben, kleiner wordt. Dit houdt ook in dat het aantal 
arrangementen, dat via deze DVO wordt ingekocht, afneemt. Ook voor de overige 
arrangementen zal de komende tijd worden onderzocht of een alternatieve vorm 



van inkoop of subsidiëring voordelen biedt. Kortom, het uitgangspunt voor de 
zorginkoop blijft vooralsnog bestuurlijk aanbesteden, maar het belang ervan zal de 
komende jaren in omvang gaan afnemen.  
 

Stand van zaken en gevolgen voor Inkoop 2019 en de contractaanpassingen  
 
Tijdens de derde ronde OT’s van 5 (WMO) en 12 oktober (Jeugdhulp) zullen de 
nieuwe, slechts beperkt aangepaste SOK en de nieuwe DVO 2019 plus bijlagen 
worden besproken. Ook zullen dan de tarieven voor jeugdhulp 2019 bekend 
worden gemaakt, zoals gebruikelijk onder voorwaarde van bestuurlijke 
goedkeuring.  
Zoals eerder al meegedeeld zullen er zo min mogelijk wijzigingen in de 
arrangementensystematiek worden doorgevoerd, de contractuele aanpassingen 
2019 zijn zo beleidsarm als mogelijk.  
 

 


