
Haarlem, 28 maart 2017 

 

Geachte aanbieders, 

Zoals u weet, zijn wij bezig met de voorbereiding van de verwerving van maatschappelijke 

ondersteuning in het kader van de Wmo per 1 januari 2018. Dit omdat de huidige contracten met 

aanbieders van maatschappelijke ondersteuning eind 2017 van rechtswege eindigen.  

U heeft aangegeven te willen deelnemen aan de marktconsultatie die wij in dit kader houden. In 

vervolg op de bijeenkomst op 21 maart ontvangt u hierbij nadere informatie over de komende 

bijeenkomsten. 

 

Beschrijving van gevraagde ondersteuning Wmo ambulant 

Om te beginnen leggen wij aan u bijgaande beschrijvingen voor van de ondersteuning die wij 

voornemens zijn in te kopen (zie bijlage). Het gaat bij Wmo ambulante ondersteuning om individuele 

begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning en kortdurend verblijf. Onze vraag aan u bij 

deze beschrijvingen is: zijn deze beschrijvingen en de onderscheiden intensiteiten voor u als 

aanbieder van ondersteuning, herkenbaar en werkbaar? 

Wij vragen u om, als u opmerkingen of aanvullingen hebt bij deze beschrijvingen, deze voorafgaand 

aan de bijeenkomst op 4 april (zie hierna) per mail aan ons toe te sturen. Wij kunnen uw input dan 

betrekken bij deze bijeenkomst. 

 

Onderzoek naar tarieven 

Naast het beschrijven van deze ondersteuning, zijn wij een onderzoek gestart naar de te hanteren 

tarieven hierbij. Wij hebben Berenschot, als onafhankelijk organisatieadviesbureau, gevraagd dit 

onderzoek uit te voeren. Zoals u in onze beschrijvingen van gevraagde ondersteuning leest, kan er 

sprake zijn van diverse intensiteiten (varianten). Berenschot berekent per productvariant een tarief. 

Bij de tariefberekening door Berenschot wordt u als aanbieder op twee momenten betrokken: in de 

eerste bijeenkomst bij het verzamelen van informatie en vervolgens in de tweede bijeenkomst bij het 

toetsen van de uitkomsten (parameters) van de berekeningen van Berenschot. De eerste bijeenkomst 

vindt plaats op 4 april en de tweede bijeenkomst vindt plaats op 11 april. 

Het doel van de eerste bijeenkomst is om een toelichting te geven op de aanpak voor de 

tariefberekening en om informatie op te halen omtrent belangrijke parameters, zoals de benodigde 

functiemix voor het leveren van de diverse (varianten van) diensten en de groepsgrootte/verhouding 

deelnemers-begeleiders bij dagbesteding. Aangezien u als aanbieder bij uitstek ervaring heeft met het 

leveren van diensten aan verschillende cliëntgroepen, stellen we uw inbreng tijdens deze bijeenkomst 

zeer op prijs. Wij doen dat aan de hand van formats, waarvan u in een nazending op deze mail 

voorbeelden ontvangt. 

De eerste bijeenkomst vindt op dinsdag 4 april plaats van 14 tot 17 uur, in Hotel Haarlem, 

Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem. Wat betreft de afvaardiging vanuit uw organisatie zijn er twee typen 

medewerkers die geschikte informatie kunnen aanleveren tijdens de eerste bijeenkomst, namelijk 

zorginhoudelijk medewerkers en financieel medewerkers (bij voorkeur (business)controllers). 

De tweede bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 april, eveneens van 14 tot 17 uur, in Hotel 

Haarlem, Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem. Deze bijeenkomst is voor stafmedewerkers, 



leidinggevenden en eventuele financiële medewerkers die bij de eerste bijeenkomst aanwezig waren. 

Het doel van deze bijeenkomst is het toetsen van de, mede op basis van de eerste bijeenkomst, 

gedane aannames in de tariefberekeningen. 

 

Uw reactie op de beschrijvingen van ondersteuning en uw bevestiging van deelname op 4 en/of 

11 april 

Zoals gezegd vragen wij u om, als u opmerkingen of aanvullingen hebt bij de bijgaande beschrijvingen 

van ondersteuning, deze voorafgaand aan 4 april per mail aan ons toe te sturen: mtijl@haarlem.nl  (bij 

voorkeur uiterlijk a.s. vrijdag). 

Daarnaast verzoeken wij u zich aan te melden voor de bijeenkomst(en) door een bericht met naam en 

emailadres van de deelnemer(s) (max. 2 per organisatie per bijeenkomst) te sturen naar 

mtijl@haarlem.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens mijn collega’s van de overige gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland, 

Marjon Tijl 
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