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5e marktconsultatie verwerving BW en MO regio Haarlem 
 
6 april 2017 – 09.30 uur te Haarlem 
 
 

Agenda  
1. Doel van de bijeenkomst  
2. terugkoppeling stand van zaken proces  
3. arrangement op basis van resultaatgebieden in de praktijk.  
4. discussie memo over o.a. monitoring, resultaatsturing, macro budgettair kader, betaling,  
5. Vervolg  
6. Afsluiting 
  

Aanwezig namens de aanbieders  
Frans van der Heijden, Parnassia 
Frank Marijnen, Parnassia  
Hans Stuiver, Dijk en Duin Wonen 
Onno Hulsman, Dijk en Duin Wonen 
Hella Nugten, Stichting SIG  
André Smits, Stichting Lievegoed  
Maureen Bronkhorst, Driestroom  
Fred Veldhuizen, Stichting Ontmoeting  
José van den Dool, Stichting Ontmoeting  
Rob Groenendijk, RIBW  
Sissie Zijlstra, RIBW 
Linda Pastor, RIBW 
Loes Roeloffs, RIBW 
Linda van Berkel, Leger des Heils  
Lidewijde van’t Hof, Leger des Heils  
Sandra Panchoe, HVO Querido  
Joris de Heus, HVO Querido  
Sandra van Os, HVO Querido  
 

Aanwezig namens de gemeente 
Simone Leensen, gemeente Haarlem 
Richard den Heijer, gemeente Haarlem 
Jan Willem Duker, gemeente Haarlem  
Henk Esselink, gemeente Haarlem  
Yamuna Ditters, gemeente Haarlem 
 
 

Doel van de bijeenkomst  
Bespreken aantal items die onderdeel vormen van de verwervingsprocedure; ter 
voorbereiding is een notitie van de gemeente toegezonden.   
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Terugblik vorige sessie door Simone  
Tijdens de vorige bijeenkomst is toegezegd dat de signalen vanuit de markt over de grote 
tijdsdruk die op het proces rust, teruggekoppeld zouden worden binnen de gemeente. Dit is 
gebeurd naar het MT en de 3 betrokken portefeuillehouders. Daar is uitgekomen dat onder 
voorbehoud van afstemming met de regionale wethouders, de verwerving voor BW en MO 
wordt uitgesteld met in principe 6 maanden. Het model van de verwerving staat niet ter 
discussie, ook niet de vast te stellen tarieven per trede.  
Het streven blijft onverminderd om voor de zomer 2017 zoveel mogelijk de voorbereidingen 
voor de verwerving af te ronden. Publicatie op TenderNed wordt echter niet 22 mei 2017  
maar later. Een nieuwe planning wordt zsm opgesteld en gedeeld.  
Berenschot rekent op dit moment de tarieven door incl. gewogen gemiddelden en het 
beoordelen van onze bedragen ten opzichte van landelijke benchmarks en komt vervolgens 
met een advies naar de gemeente. 
 
Er is brede steun (opluchting) voor meer tijd voor de verwervingsprocedure.  
Nadeel is dat periode tot 2020 korter wordt. 
24 april kan een nieuwe planning gepresenteerd en besproken worden. 
 

Arrangement op basis van resultaatgebieden in praktijk 
Een processchema nieuwe indicaties is toegezonden; de blauwe blokken zijn nieuwe 
stappen; witte blokken bestaande stappen. De organisatie Toegang zal versterkt moeten 
worden in capaciteit en diversiteit. Er moet meer maatwerk komen bij het vaststellen van de 
ondersteuningsbehoefte. 
 
Dijk en Duin Wonen stelt moeite te hebben met het beperken van de entree uitsluitend via 
gemeente – nu kloppen er rechtstreeks cliënten bij D&D aan voor hulp. Als blijkt dat er een 
WMO voorziening nodig is, wordt samen met cliënt aanvraag bij gemeente ingediend. Dat 
werkt erg goed en moet niet wijzigen. D&D levert dan als professionele organisatie de 
onderzoeksinformatie aan die nodig is voor gemeente om te kunnen beschikken.  
D&D maakt zich zorgen over de kosten bij een uitbreiding van de toegang bij de gemeente. 
Toenemende controle van gemeente vergt meer geld die niet aan de zorg zelf besteed kan 
worden.  
 
De gemeente geeft aan te horen dat Dijk en Duin zich zorgen maakt dat ze als professional 
minder invloed krijgen bij de toegang. Dat is niet geval. De gemeente onderzoek en beschikt, 
maar zal dat altijd doen in samenwerking met de client en de professionals. Als dat nu al 
goed werkt tussen, dan is er geen reden om die samenwerking niet door te zetten in de 
toekomst.    
 
RIBW wijst er op dat aan de voorkant bij de toegang het niet mogelijk is alle aspecten bij 
cliënt  meteen volkomen in kaart te krijgen. Bouw daarom de mogelijkheid in om nadien 
aanvullende professionele info te verwerken in de beschikking voor noodzakelijke zorg. In 
Alkmaar wordt daarvoor gewerkt met een aanvullende onderzoeksmodule van twee 
maanden.  
 



3 
 

Parnassia stelt dat het gepresenteerde processchema helder is en behulpzaam kan zijn bij de 
uitvoering. Maar houd goed in beeld dat externe partijen onmisbaar zijn bij het vaststellen 
van de zorgbehoefte. 
 
Door de gemeente wordt er op gewezen dat er op 19 april een bijeenkomst staat gepland 
waarbij de uitwisseling van (nieuwe) werkwijzen in zorg en ondersteuning  centraal staat. 
GGZ Ingeest en RIBW K/AM  organiseren deze bijeenkomst, dus vanuit verschillende 
domeinen. De gemeente faciliteert. Daarvoor zijn bijv ook de sociale wijkteams uitgenodigd.  
 

Behandeling discussie memo 
 
Het discussie memo is aan de genodigden gestuurd om vandaag de aanbieders mee te 
nemen in de thema’s die in deze verwerving spelen. Verschillende onderwerpen, zoals 
monitoring, budgetplafond etc,  en de dilemma’s en keuzes die dan voorliggen worden 
beschreven. De gemeente wil hier open het gesprek over voeren en horen hoe de 
professionals hierin staan. 
 
Monitoring  
Er zijn 4 uitgangspunten. Zoeken is naar een goede balans tussen gegevensverzameling en 
verantwoording versus beperking administratieve last. 
Parnassia wijst er op dat de beleving van cliënt minstens zo belangrijk is als getallen. 
RIBW vraagt of de eigen bijdrage voor cliënten ter discussie kan worden gesteld; 
noodzakelijke zorg wordt soms afgehouden met het oog op de hoogte van de eigen bijdrage.  
 
Doelrealisatie op cliënt-, aanbieder- of gemeenteniveau? 
Dijk en Duin wonen suggereert om zoveel mogelijk de verschillende niveaus automatisch te 
generen waarbij de basis wordt gevormd door de resultaten die bij de individuele cliënt 
worden behaald. Je spreekt met cliënt resultaat doelen af, evalueert samen met de cliënt na 
afloop van periode de resultaten. Voor de professional van de aanbieder wordt dan ook 
duidelijk waar de interventie niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. 
Vanuit HvO wordt aangegeven dat het vooral simpel moet worden gehouden: cliënten 
komen binnen bij de gemeentelijke toegang, daar worden leefgebieden en treden 
vastgesteld en daarmee gaat zorgaanbieder aan de slag. Later is er een gesprek tussen 
zorgaanbieder en cliënt versus de gemeente waarbij het resultaat op de leefgebieden wordt 
overlegd. Daarin kan de aanbieder richting de gemeente prima verantwoording afleggen. 
Vraag is wel wat de gemeente gaat doen met al die informatie?  
Vanuit de gemeente wordt gesteld dat uit de resultaatsturing kan blijken dat de ene 
aanbieder veel succesvoller blijkt te zijn dan de andere. Daarover wordt dan wel het gesprek 
gevoerd. Met als ultieme consequentie dat er eventueel afscheid genomen kan worden van 
aanbieders die onvoldoende resultaten behalen. Het gezamenlijke doel blijft immers te allen 
tijde om optimaal effectieve en efficiënte zorg te bieden. 
Leger des Heils en RIBW pleiten voor het borgen van de positie van de cliënt en het centrale 
doel dat gericht is op een duurzaam zo zelfstandig mogelijk functioneren van de cliënt. 
Parnassia bepleit dat ambtenaren die het resultaat willen toetsen aan het eind van een 
beschikte periode, naar de cliënt in de instelling toekomen en niet andersom. Het Leger des 
Heils suggereert om dat te combineren met een MDO zodat er geen extra belasting is voor 
cliënt.  



4 
 

 
Clienttevredenheid 
Aanbieders geven aan dat zij vanuit onder meer certificatie al verplicht zijn om 
clienttevredenheid periodiek te meten. Iedereen doet dat op de eigen manier. Aanbieders 
zien wel mogelijkheid om verplichte vragen die wettelijk aan de gemeente zijn opgelegd mee 
te nemen in de eigen clienttevredenheidsonderzoeken. Aanbieders pleiten ervoor om geen 
extra tevredenheidsonderzoeken bij dezelfde cliënten uit te gaan voeren. 
Het SIG stelt dat kwalitatieve gesprekken met cliënten veel meer informatie opleveren dan 
rapportages met gemiddelden. Er is een algemeen gevoelen dat tevredenheidsonderzoeken 
worden uitgevoerd omdat het moet en niet omdat er met de uitkomsten verbeteringen 
worden ingezet. Vanuit het Leger des Heils wordt betoogd dat clienttevredenheid geen 
momentopname moet zijn maar een continu aandachtsgebied.  
Conclusie: het moet nuttig zijn, niet belastend en er moet iets gedaan worden met de 
resultaten.  
 
Uitval 
Gesteld wordt dat uitval en (duurzame) uitstroom goed onderscheiden moeten worden. 
Er moet wel duidelijkheid komen wanneer sprake is van duurzame uitstroom. 
Resultaatsturing die geïntroduceerd wordt, is een goed aanknopingspunt voor het definiëren 
van succesvolle uitstroom. 
 
Betaling 
Gemeente stelt dat betaling vooraf plaatsvindt per periode (waarschijnlijk) van 4 weken. 
Eventueel een deel van het persoonsvolgend budget bijvoorbeeld 95%. Periode van 4 weken 
is logische gedachte; aanbieders steunen idee van vooruitbetaling per 4 weken. 
Voor iedere cliënt is er één budget – de onderverdeling naar tredes zijn niet zichtbaar en 
kennen geen aparte codering. Bij wijziging in tredes kan aanpassing van het budget 
plaatsvinden. 
Gemeente wil voorts voor de zzp-cliënten (overgangsclienten) overstappen naar gemiddelde 
tarieven die voor alle aanbieders gelijk zijn. Die worden ingevoerd op het moment dat 
resultaat van de nieuwe verwerving van kracht wordt. De nieuwe ZZP-tarieven (op basis van 
het gewogen gemiddelde van 2017) worden getoond, om te laten zien wat dit betekent. 
Gemeente wil voorts af van de volle doorfinanciering van zorg in het geval cliënten langere 
tijd afwezig zijn (ziekenhuis opname, detentie, etc). Gemeente wil in die situaties alleen de 
trede huisvesting financieren als de woonruimte gereserveerd blijft. Het RIBW merkt op dat 
ook in die situaties met cliënten continuïteit van zorg wordt nagestreefd door contact met 
de cliënt te onderhouden. 
 
Productieplafond 
Gemeente stelt dat rijksbudget werkbudget is. In de huidige situatie houdt gemeente wat 
over bij BW maar is er een tekort bij MO. Voor BW is daarnaast sprake van een wachtlijst van 
circa 150 personen. Inzet gemeente is dat nieuw aanbod uitsluitend geaccepteerd en 
gefinancierd wordt in goed overleg met cq akkoord van de gemeente. De verwachting voor 
komende jaren is dat tot 2020 budgetten intact blijven – daarna is er een landelijke 
herverdeling voorzien. 
Het RIBW wijst er op dat hierin wel sprake is van een strijdigheid met het principe van 
resultaatsturing. Op deze wijze wordt er toch weer op kwantiteit aanbod gestuurd.  
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Gemeente reageert door te stellen dat dit in theorie juist is, maar dat er in het 
visiedocument juist ingezet is op afbouw van intramurale capaciteit. In dat licht is uitbreiding 
van capaciteit onwenselijk. Voorts moet er sprake blijven van betaalbaarheid van zorg – er is 
geen open einde financiering mogelijk. 
Er blijkt brede steun voor de inzet om uitbreiding van capaciteit slechts toe te staan in 
overleg met en goedkeuring door gemeente. 
 
Beloning voor resultaten 
Resultaatgericht financieren moet een financiële prikkel in zich hebben om goede resultaten 
te belonen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het bevoorschotten tot 95% van de 
berekende tarieven en bij goed resultaat het afrekenen op 105% van de vastgestelde 
tarieven. Bij niet behaalde resultaten wordt afgerekend op 95% of 100% van de berekende 
tarieven. Er is bij de aanbieders wel steun voor het inbouwen van een financiële prikkel maar 
zorgen over een uitgewerkt systeem dat eerlijk en objectief is en geen administratieve lasten 
met zich meebrengt. 
 

Vervolg en afsluiting 
 
Op 24 april 2017 vindt vervolg bijeenkomst plaats, 14-16 uur. Hier zal met name een nieuwe 
planning aan de orde komen. 
 
 


