


Best Practice: 
Gunnen op waarde
Aanbesteding Wmo vervoer 
Gemeente Purmerend

Presentatie door Mona Keijzer, wethouder Wmo Purmerend 
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Vragen die worden behandeld:

1. Wat betekent gunnen op waarde voor alle betrokkenen?

2. Wat zijn de succes- en prestatiefactoren om op te sturen?

3. Wat is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor een 
gezonde markt?
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1. Wat betekent gunnen op waarde voor alle 
betrokkenen?

• Wat vond Purmerend belangrijk (2009)?

• Wat was de hieraan voorafgaande geschiedenis?

• Hoe vertalen naar aanbestedingsdocument?

• Hoe is de situatie nu? 

• Extra’s vanuit de vervoerder?
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Wat vond Purmerend belangrijk (2009)?

• Kwalitatief goed Wmo-vervoer.

• Oog voor de eindgebruiker (Wmo-Klant).
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Voorafgaande geschiedenis

• Veel problemen, 80 klachten per maand.

• Aard klacht: niet of veel te laat opgehaald, geen 
interesse in Wmo-klant.

• Medewerkers diverse instellingen radeloos.

• Schaamte bij politiek en medewerkers Loket Wmo.
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Vertalingen naar aanbestedingsdocument

• Wat wilden we met de aanbesteding?

• Resultaat van het aanbestedingsdocument?
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Wat wilden we met de aanbesteding?

• Gunnen op kwaliteit, dus EMVI: Economisch meest voordelige 
inschrijving

• Specifieke aandacht voor Wmo-klant

• Specifieke aandacht voor betrokken instellingen en verenigingen 
• Korte lijnen tussen gemeente, vervoerder, instellingen en klant
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Het aanbestedingsdocument

• Gedetailleerde knockout criteria. 
• Verdeling kwaliteit en prijs binnen gunningscriteria 80-20.

• Prijs middels reële prijsrange weergegeven.

• Kwaliteit bestaat uit: - kwaliteit van de dienstverlening, 

- flexibiliteit, 

- personeel,

- communicatie.

• Beoordeling inschrijvingen: weet men echt waar het om gaat?
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Wat is de situatie nu? Praktijk versus gunningscriteria

• Aandacht voor vaste ritten naar verenigingen?

• Proactieve communicatie vanuit vervoerder?

• Telefoonaanname, ritplanning, rituitgifte op één locatie in 
Zaanstreek-Waterland.

• Ritreserveringen op meerdere manieren.

• Diverse vormen van betalen eigen bijdrage door Wmo-klant.

• Invulling geven aan specifieke wensen van Wmo-klant.
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Hoe is de situatie nu? Praktijk versus gunningscriteria

• De chauffeurs, centralisten en telefonisten hebben:

-  een servicegerichte en klantvriendelijke instelling;

-  kennis van omgang met de gebruikersgroep;

-  goede kennis van wegen, straten en belangrijke  
   bestemmingen binnen het gebied van de reismogelijkheden.
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Extra s vanuit de vervoerder
• Er is altijd de beschikking over de nieuwste auto's.
• Relatief veel rolstoelbussen.
• De auto's zijn altijd schoon zijn.
• Rijden op aardgas.
• Winterbanden. 
• Professionele kleding.
• Bellen vaak met de 'lastigste' klanten.
• Werken nauw samen met organisaties als Wonen Plus/Zonnebloem.
• Hebben oog voor het personeel. 
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2. Wat zijn de succes- en prestatiefactoren om op 
te sturen?

• Ruime voorbereidingstijd 

• Gedegen marktonderzoek 

• Goed contract- en leveranciersmanagement 
• Bonus-malusregeling m.b.t. percentage op tijd gereden ritten

• Malus-regeling v.w.b. aantal klachten 
• Max. afhandelingtermijn van klachtenprocedure 
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2. Wat zijn de succes- en prestatiefactoren om op 
te sturen?

 Jaarlijks door vervoerder uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek 

• Onafhankelijk jaarlijks SGBO onderzoek 

• Steekproeven door Loket Wmo 

 Input van de Wmo-cliëntenraad 

• Signalen van zorg- en welzijnsinstellingen/ verenigingen 
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Ervaringen

• Veel positieve signalen

• Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen

• Basis is aanbesteding, praktijk is betrokkenheid op alle niveau’s

• Minimaal 97% van de ritten wordt op tijd gereden

• Laatste SGBO onderzoek: 100% tevredenheid met telefooncentrale

• In 2011 slechts 9 klachten, in 2 dagen afgehandeld
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3. Wat is de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever voor een gezonde markt?

• Marktconforme prijzen in bandbreedte

• Marktconforme indexering (NEA)
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3. Wat is de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever voor een gezonde markt?

• Bij goede prestaties van vervoer, ook hogere omzetten 

(2009: 5000 ritten per maand, nu 7500 ritten per maand)
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Beroepseer
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Vragen?
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