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Thema’s van vandaag 

• Algemene uitkomsten 

• Aanbestedingen vergelijken 

• Marktconsultatie 

• Informatiebijeenkomst 

• FORZA inschrijving 

• Juiste inschrijving  

• Administratieve lasten 
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Missen jullie nog een onderwerp? 
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Algemene uitkomsten 

122 deelnemers, waarvan 117 bij aanbesteding betrokken 

 

  

 Overwegend positief beeld 

 

  

 Voornamelijk over het grote aantal documenten 
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Doel van deze bijeenkomst is om de uitkomsten  
te bespreken en verder te verdiepen 
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Enkele resultaten 
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16% 

35% 

49% 

Deelname verband 

Alleen

Met één
collega samen

Met meerdere 

collega’s 
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Kanaal kennis genomen van aanbesteding 

91% 

9% 

Voldoende info juiste 
inschrijving 

Ja

Nee
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Nieuwe zorgaanbieders 
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Wie is er nieuw 
binnen de 
forensische 

zorg? 
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Aanbesteden in het algemeen 
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Wat kunnen wij leren van de aanbestedingen bij 
gemeenten en zorgverzekeraars? ? 

Welke eisen stellen zij? Hoe wordt gecommuniceerd? 
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Marktconsultatie 

Wie Wat  Waar Wanneer Hoe 
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• 73% vindt bijeenkomst goede aanvulling op online vragenlijst 

 

• Echter, 60% weet niet of er voldoende rekening gehouden is met 
inbreng 

 

• Stel je kunt zelf de ideale marktconsultatie vormgeven: 

 

 

 

 

 

 

  Hoe ziet de marktconsultatie in de toekomst eruit? 
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Informatiebijeenkomst 

Houden 

Overzicht van procedure 
en eisen 
 

Heldere presentatie 

 

Nog meer? 

Suggestie 

Percelen apart bespreken 
 
 

Vragen vooraf stellen 

 

Nog meer? 
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Wat moet blijven? Wat kan beter? 
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FORZA inschrijving 
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Accountgegevens 
controleren en 

aanpassen 

Uploaden 
verplichte 

documenten 

Kruisjes zetten in 
de sheets 

Eventueel bericht 
herstelprocedure 

Controleren 
compleetheid met 

checklist 

Versturen 
inschrijving 

Aanpassen 
inschrijving in 

FORZA 

Kennisgeving 
resultaat toetsing 

Genereren en 
uploaden 

akkoordverklaring 

Welke functionaliteiten moeten blijven? Welke ontbreken? 
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Juiste inschrijving 
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27% 

30% 

14% 

29% 

Toekomst inschrijving meteen juist 

Zelf beter lezen

Duidelijkere informatie

Meer instructies

Anders

Welk materiaal heeft geholpen? Hoe kan het simpeler? 
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Administratieve lasten 

10%: administratieve lasten 
als zwaar ervaren 
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Wat kan dit grote verschil in ervaren lasten verklaren? 

63%: administratieve lasten 
redelijk licht tot licht 

27%: administratieve lasten 
als redelijk zwaar ervaren 
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