
Regionaal Inkoop en Subsidie Bureau 
jeugdhulp en Wmo regio Amersfoort [het RISB]

Gezamenlijke raadsbijeenkomst  30 september 2020



Opening en welkom door 

Liesa van Aalst, wethouder Soest



Programma 

19:00 Opening en welkom, door Liesa van Aalst, wethouder Soest 

19:05 Inleiding op de regionale samenwerking en de bestuurlijke 
uitdagingen door Cees van Eijk, wethouder Amersfoort

19:20 Hoe werkt het RISB? door Christa Hoogenveen, projectleider RISB

19.50 Contract- en accountmanagement met aandacht voor de 
effecten van de corona-maatregelen en toezicht op fraude door 
Nynke Dijkstra, coördinator Contract- en accountmanagement

20:20 Doorkijk naar de komende periode door Cees van Eijk, wethouder 
Amersfoort

20:30 Afsluiting door Liesa van Aalst, wethouder Soest 



Inleiding door 

Cees van Eijk, wethouder Amersfoort 



Inkoop en aanbestedingen

Christa Hoogenveen
Projectleider RISB  





Landschap Ondersteuning en Zorg regio Amersfoort

Zelf- en samenredzaamheid

Sociale basis infrastructuur
[informatie en advies/ontmoeten/ lichte vormen van 

collectieve ondersteuning/preventie/schulden 

vermijden, vrijwilligersbeleid, mantelzorg, etc.]

Bestaanszekerheid 
[werk, inkomen, armoedebeleid, schuldhulpverlening]

Dagactiviteiten jeugd 

en volwassenen, 

re-integratie

Dagactiviteiten 

ouderen

Sociale (wijk)teams

[incl. begeleiding jong/oud]

Praktijk Ondersteuning 

Huisartsen –jeugd 

[POH]

Breed spectrum 

aanbieders 
[jeugd ondersteuning en 

zorg, deels op en samen 

met onderwijs]

Overige ind.

voorzieningen
24/7 ondersteuning 

en zorg in de wijk 
[OMNV, begeleid wonen]
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Totale inkoop regio 
o.b.v. prognose Q2 

2020 exclusief 
Beschermd Wonen 

€ 96.389



Uitdagingen

• Sturen op normalisatie 
• Sturen op het beperken van het aantal aanbieders
• Sturen op de toegang 
• Sturen op de inkoopstrategie 



Financiering en bekostiging 

Uitvoeringsvarianten

Inspannings-

Gericht 

Output-

gericht

Taak-

gericht 

Raamovereenkomst

Competitie op kwaliteit 

Budgettaire 

Sturingsafspraken

Collectieve taakgerichte 

afspraken met meerjarig 

budgettair kader

Raamcontract

Bv. Breed spectrum p*q aanbieders  



Landelijke en regionale ontwikkelingen

Sociaal domein Wmo

• ISociaal domein standaarden
• Doordecentralisatie OMNV
• Meer aandacht voor selectie 

op basis van Kwaliteitscriteria
• AmvB reële kostprijs
• Toegang Wlz voor GGZ-

cliënten
• Wijziging Eigen Bijdrage 

beleid





Contract- en accountmanagement

Nynke Dijkstra 
Coördinator contract – en accountmanagement



Samenhang in de keten



Samen werken aan kwaliteit, effectiviteit en betaalbare zorg en 
ondersteuning

• casus overstijgende signalen bespreken, informatie delen en 
afstemmen over aanbieders-> opvolging vanuit het RISB

• analyse op de levering van zorg aan de hand van kwartaalrapportage 
RISB

• Kennisdeling op beleid

Regionale RISB-werkplaats



Het Dashboard



Voorkomen/opsporen van mogelijke fraude/ 
oneigenlijk gebruik zorggeld

• Scherpere (kwaliteits)-eisen bij de inkoop

• Verder doorontwikkelen van risicogestuurd accountmanagement 
(stoplichteffect)

• Opvolging signalen wijkteams en zorgadministratie

• Meer aandacht voor jaarrekening/financieen bij aanbieders (mede 
naar aanleiding van Follow-the-money onderzoeken)

• Mogelijkheden verkennen op relatie te leggen met gemeentelijke 
inzet op ondermijning/BIBOP



• Grote inzet om toch zo goed mogelijk ondersteuning en zorg te 
kunnen blijven bieden en in contact te blijven met clienten (vlogs, 
dagbesteding bij de cliënt thuisgebracht etc.)

• Alternatieve invulling van ondersteuning en zorg is vaak heel goed 
mogelijk -> versnelling digitale ondersteuning en transformatie

• Meer onzekerheden in bedrijfsvoering 

Effecten van corona op aanbieders



Doorkijk komende periode 



Afsluiting

Voor meer informatie

www.amersfoort.nl/sociaaldomein
www.waarstaatjegemeente.nl 
sociaaldomein@amersfoort.nl
ba@amersfoort.nl

http://www.amersfoort.nl/sociaaldomein
mailto:sociaaldomein@amersfoort.nl
mailto:ba@amersfoort.nl

