
9e marktconsultatie verwerving BW en 
MO regio Haarlem  
 

14 september 2017 – 11:00 te Haarlem 

 

Agenda 
1. Doel van de bijeenkomst 

2. Presentatie 

3. Gelegenheid voor reactie en vragen 

4. Vervolg 

 

Aanwezig namens de aanbieders 
 Evelien Vegter, RIBW 

 Loes Roeloffs, RIBW 

 Ton de Ruiter, Parnassia 

 Eva Westendorp, Dijk en Duin 

 Onno Hulsman, Dijk en Duin 

 André Smits, Stichting Lievegoed 

 Linda van Berkel, Leger des Heils 

 Berend Gunnik, Stichting Ontmoeting / Open Huis 

 Sandra Panchoe, HVO Querido 

 Joris de Heus, HVO Querido 

 Mara Quast, HVO Querido 

 

Aanwezig namens de gemeente 
 Yamuna Ditters, gemeente Haarlem 

 Herma Knotnerus, gemeente Haarlem 

 Jan-Willem Duker, gemeente Haarlem 
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 Simone Leensen, gemeente Haarlem 

 Henk Esselink, gemeente Haarlem 

 Evelien Rijken, gemeente Haarlem 
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1. Doel van de bijeenkomst 
Informeren over de tarieven en totstandkoming daarvan.  



 

2. Presentatie 
De dia’s worden verspreid. Alles wat verteld wordt is nog concept. De tarieven liggen nog niet vast, 

maar zullen waarschijnlijk niet veel meer wijzigen.  

Planning 
Eind november wil  de gemeente het Programma van Eisen publiceren.  

Er is een tweede ronde voor vragen ingevoegd (eind januari indienen, begin februari volgt de 2e nota 

van inlichtingen).  

Alle communicatie verloopt via Tendernet.  

Vorderingen traject 
De casemanagers beschermd wonen hebben deze zomer voor 29 bestaande casussen het 

arrangementenmodel ingevuld om zicht te krijgen op hoe dit uitpakt. Op deze manier krijgen we 

zicht op de financiële gevolgen. Daarnaast oefenen we met het model, de interpretaties en 

toepassing daarvan.  

 

Programma van Eisen 
Essentie: met deze inkoop gaan we trajecten inkopen (voorheen kochten we producten in) en 

daarvoor zoeken we partners die met ons mee willen doen.  

Ons belangrijkste dilemma daarbij is hoe we vraaggericht kunnen inkopen binnen het macrobudget 

dat de rijksoverheid ter beschikking stelt. We willen een beweging maken en zitten nu midden in de 

veranderfase. We proberen inhoudelijk te vernieuwen en het financieel risico voor iedereen te 

beperken.  

 

Percelen 
1: Eerste opvang; 2: Traject in opvang; 3: Arrangementenmodel; 4: Overgangsrecht ZZP; 5: 

Economisch daklozen.  

Aanbieders kunnen voor één of meerdere percelen inschrijven.  

Het arrangementenmodel geldt alleen voor nieuwe cliënten en herindicaties. De huidige indicaties 

blijven bestaan tot ze aflopen.  

 

Totstandkoming tarieven & parameters 
We hebben een hele brede verkenning gedaan bij meerdere bronnen om te komen tot de 

parameters voor de tarieven (zie de dia’s).  

De kosten voor personeel (met bijbehorende parameters) en huisvesting (met bijbehorende 

parameters) zijn gescheiden. De ORT is op 5% gesteld. Daarnaast hebben we voor het resultaat 

gebied veiligheid (toezicht in de nacht) de werkelijke ORT op basis  van de ggz cao berekend. dat 

geldt ook voor de ORT voor de begeleiding op een opvang locatie overdag, avond en weekend.  



Zie de dia’s voor de tarieven in euro’s per week per cliënt. Deze zijn nog niet definitief, maar zullen 

waarschijnlijk niet veel meer wijzigen.   

 

Rekenregels 
Omdat we veel leefgebieden hebben (9) kan het budget voor een individuele cliënt behoorlijk 

stapelen. Daarom passen we rekenregels toe. Die komen in de werkinstructies voor de toegang. De 

rekenregels zijn nog ‘under construction’.  

 

Wonen (perceel 3, arrangementenmodel) 
Leefgebieden wonen bestaat uit 3 treden. Trede 3 is het klassiek intramuraal wonen, de gemeente 

betaalt de huisvesting. De financiering voor trede 3 bestaat uit  

- kapitaallasten (gebaseerd op het geïndexeerde NHC-tarief met een 5%-korting zoals reeds 

toegepast door Haarlem).  

- hotelmatige kosten (gebaseerd op het geïndexeerde bedrag van de NZa).  

- Voedingskosten (gebaseerd op de NIBUD-norm).  

In trede 1 en 2 betalen cliënten zelf hun huur. Het verschil is dat in trede 2 de gemeente voor een 

gemeenschappelijke ruimte betaalt (vergelijk het Pgb-wooninitiatief), voor trede betaalt de 

gemeente niets.  

 

Opvang (perceel 1) 
Kosten voor opvang (in de vorm van een beschikbaarheidsfinanciering) bestaan uit:  

- Kapitaallasten, hotelmatige kosten en voedingskosten (hetzelfde bedrag per cliënt per 

etmaal als in perceel 3 arrangementenmodel, onder wonen).  

- Personeelskosten nacht (hetzelfde bedrag per etmaal als onder veiligheid in het 

arrangementenmodel, incl. ORT) 

- Personeelskosten dag: tarief per locatie afhankelijk van het aantal uren aanwezigheid van 

personeel per etmaal, gebaseerd op een groepsgrootte van 24.  

Elke opvang-locatie krijgt een tarief gebaseerd op het aantal uren aanwezigheid van personeel 

overdag en in de nacht op die specifieke locatie (verschillende varianten mogelijk). De financiering 

van eventuele beveiliging (locatie-gebonden) komt daar bovenop.  

 

Traject in opvang (perceel 2) 
Kosten voor opvang zijn per persoon/gezin gelijk aan het tarief voor perceel 1 (eerste opvang), met 

daar bovenop een budget voor het traject van 3 uur per week begeleiding (functieschaal 40-45) en in 

geval van gezinnen een opslag voor afstemming met het CJG.  

Het streven is dat alle cliënten zo snel mogelijk in traject gaan.  

 



Overgangsrecht (perceel 4) 
De ZZP-tarieven voor cliënten met overgangsrecht zijn geïndexeerde gewogen gemiddelden van de 

gecontracteerde volumes in 2017 voor ZZP 1C t/m 6C. De variatie tussen aanbieders vervalt.  

 

Light contracten 
Er zijn cliënten die bij sectorvreemde aanbieders wonen (met name in verpleeghuizen) en voor wie 

dat de beste plek is. Deze aanbieders kunnen voor maximaal 5 cliënten per jaar een opdrachtbrief 

krijgen zonder deel uit te maken van de aanbesteding.  

 

3. Reacties en vragen 
Vraag: De  functieschalen van maatschappelijk werkers herken ik niet. Onze medewerkers zitten 

minimaal 2 schalen hoger (fwg 50-55). Gaan jullie iets doen met dat signaal? 

Reactie gemeente: we hebben ons gebaseerd op landelijke cijfers en benchmarks. We hebben 

daarnaast ook huidige vacature sites geraadpleegd.  Dit is bovendien qua salarisschalen heel 

vergelijkbaar met de huidige ZZP-systematiek. We staan dan ook achter deze uitkomsten. Het staat 

een aanbieder altijd vrij een hogere functieschaal in te zetten, je hebt dan automatisch wat minder 

uren ter beschikking.  

 

Vraag: hebben jullie een aantal cliënten ingeschaald in het nieuwe model?  

Reactie gemeente: ja, dat hebben we tot nu toe met 29 cliënten gedaan. Dit gaan we nog uitbreiden, 

het zijn er nog te weinig om de resultaten te presenteren. We zien met name meer variatie dan in de 

ZZP-tarieven. Voor sommige cliënten wordt het budget hoger, voor andere lager. Er is meer 

maatwerk. We willen voorkomen dat het gemiddelde budget veel lager wordt.  

 

Vraag: we zijn net bijgekomen van de overgang in 2015 en dit is weer een grote wijziging. Hoe vaak 

ga je aan de knoppen draaien en een cliëntbudget wijzigen?  

Reactie gemeente: we stellen per cliënt 1 budget vast, daar hoort een beschikking bij van bijv. 1 tot 3 

jaar. Het wisselt dus niet zo vaak (afhankelijk van de cliënt). Als we inschatten dat het traject na een 

periode minder intensief wordt, middelen we dat uit. Het maandbedrag is steeds gelijk voor de duur 

van de beschikking.  

 

Vraag: hoe staat het arrangementenmodel in relatie tot de Wilhelminastraat?  

Reactie gemeente: de opvang op de Wilhelminastraat valt buiten de aanbesteding. Bij eerste opvang 

en opvang in traject hoort een vast budget per cliënt (bestaande uit beschikbaarheidsfinanciering en 

een persoonsvolgend traject). Als een cliënt vervolgens doorstroomt naar beschermd wonen krijgt hij 

een budget op basis van het arrangementenmodel.  

Vraag: Klopt het dat als het aantal bedden in de opvang uitbreidt, het aantal trajecten ook uitbreidt?  



Reactie gemeente: Ja dat klopt. We verkennen momenteel of we een deel van de opvanglocaties (de 

vervolgvoorzieningen) in het arrangementenmodel willen onderbrengen. Als echter de vraag hoger is 

dan het aanbod moeten we daar iets mee. Voor uitbreiding (extra bedden of nieuwe locatie) moet 

altijd toestemming aan de gemeente worden gevraagd. We willen die optie open houden (bijv. voor 

een Domus plus locatie) maar de algemene beweging is om het aantal intramurale plekken af te 

bouwen in plaats van uit te breiden.  

 

Vraag: hoe financieren jullie de winteropvang?  

Reactie gemeente: de winteropvang maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Daarvoor komt 

een extra bedrag ter beschikking.  

 

Vraag : in eerdere bijeenkomsten spraken jullie over frequent op- en afschalen, hoe staat dat in 

relatie tot langer lopende beschikkingen?  

Reactie gemeente: ondersteuning intensiveren of afbouwen staat jullie als aanbieder vrij, daar hoef 

je niet over te rapporteren. Wij stellen een bedrag per 4 weken ter beschikking. Het is aan jullie hoe 

je dat inzet.  

Reactie aanbieder: ik wil wel graag weten welk aantal uren jullie bedacht hebben bij de beschikking, 

anders is het heel erg vaag voor ons. We hebben het gemiddeld aantal uren per beschikking nodig 

voor de formatieberekening.  

Reactie gemeente: we zullen het model waarop de budgetten gebaseerd zijn delen zodat je inzicht 

hebt in de uren.  

 

Vraag: verandert de manier van indicatiestelling veel ten opzichte van nu?  

Reactie gemeente: casemanagers lopen nu de ZRM langs, daar zijn de resultaatgebieden ook op 

gebaseerd (de ZRM is niet 1-op-1 om te zetten naar budgetten, daarom zijn de resultaatgebieden 

wat anders dan de ZRM-domeinen). Het gesprek is dus vergelijkbaar, maar wat meer op resultaten 

gericht die reëel en haalbaar zijn. De aanbieder kan daarvoor waardevolle informatie aandragen. Hoe 

precieze werkproces gaan we (graag samen met de aanbieders) komende tijd vormgeven.  

 

Vraag: welke opvang-cliënten krijgen een traject?  

Reactie gemeente: de OGGZ-cliënten krijgen ná de eerste 2 weken een traject. De economisch 

daklozen krijgen geen traject, omdat zij hun eigen weg zouden moeten kunnen vinden, bijv. met 

behulp van het SWT.  

 

Vraag: is de constructie met opdrachtbrieven (zoals bij de light contracten) mogelijk voor cliënten die 

zelfstandig zijn gaan wonen maar terugvallen en daarom tijdelijk weer terugkomen in de instelling, 

gedurende bijv. 3-4 maanden?  

Reactie gemeente: die constructie hadden we nog niet bedacht. We gaan de suggestie overwegen, 

het vraagt snel schakelen met de toegang en vraagt afspraken over doorbetalen van de huur. Maar 



het kan veel opleveren omdat iemand bijv. niet opnieuw dakloos raakt. De huidige mogelijkheden 

zijn respijtzorg (dat is al beschikbaar in de ambulante Wmo voor een kortere periode) of een 

herindicatie aanvragen.  

 

Vraag van de gemeente: hebben jullie hier een goed gevoel bij?  

Reactie aanbieder: de kosten voor wonen kloppen goed met wat we zelf hebben berekend. 

Reactie aanbieder: het is helder, we moeten het eerst doorrekenen voordat we kunnen aangeven of 

we er een goed gevoel bij hebben. 

 

4. Vervolg 
Half oktober (voor of na de herfstvakantie) organiseren we een laatste marktconsultatie, 

waarschijnlijk weer op donderdagochtend.  


