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Agenda

• Doel van de bijeenkomst

• Voorstellen

• Toelichting op

– Inkoop sociaal domein

– Inhoudelijke koers

– Proces van nu tot contract

• Vervolgbijeenkomsten



Doel van vandaag

• U informeren over de inhoudelijke koers en het proces rondom 
de inkoop van BW en MO vanaf 2018

• Aanbieders selecteren voor marktconsultaties



Voorstellen

• Naam & organisatie



verwerving sociaal domein breed

Toelichting van Piet Haker



Gewijzigde Aanbestedingswet; Bestuurlijk 
aanbesteden met voorafgaande aankondiging

Keuze voor de nieuwe lichte procedure voor zgn. ‘sociale en en
andere specifieke diensten. 

Omdat ruimer (meer globaal) gespecificeerd mag worden, is er 
ruimte voor ontwikkeling en samenwerking.

Het is een nieuwe procedure met relatief weinig regels over de 
procedure of aanwijzingen over een juist gebruik.



Landelijke ontwikkelingen bw/mo

1. Wet langdurige zorg

Landelijk onderzoek: aantal cliënten met een psychische stoornis 
dat mogelijk toegang krijgt tot de Wlz.

2. Alle gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en 
maatschappelijk opvang

Nieuw objectief verdeelmodel vanaf 2020



BELEIDSKADER
2017-2020

Opvang, Wonen & Herstel
Op maat inzetten van huisvesting en herstelondersteuning voor herstel naar zelfredzaamheid en 

participatie
in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

Deze visie is leidend!

De nieuwe verwervingsronde van de taken op het gebied van bw, mo en vo is 
één van de instrumenten om tot uitvoering van het beleidskader opvang, wonen 

en herstel te komen



Beleidskader opvang, wonen en herstel

Uitgangspunten:

• Cliënt en zijn ontwikkeling (herstel) staat centraal 

• Eigenaarschap en regie in een traject op maat

• Herstelondersteuning op 9 leefgebieden

• Zelfstandig thuiswonen versterkt

• Preventie en inclusie in de buurt 

• Een sluitend geheel van voorzieningen



Uitwerking van het beleidskader:
drie ambities, 10 deelprojecten

een lokale en regionale opgave

1. Een preventie-offensief

- Signaleringskracht 

- Acceptatie en inclusie

- Op weg naar volwassenheid (van 18-
naar 18)

2. Alle cliënten een hersteltraject op 
maat

- Duidelijke toegang

- Hersteltrajecten op maat

- Voorrang voor drie leefgebieden

3. Zelfstandig thuiswonen versterkt

- Omklappen zorgwoningen

- Afbouw/ombouw 
woonzorgvoorzieningen

- Meer zelfstandige woningen

- skaeve huse en domus plus

Blauw = primair rol gemeenten

Rood = primair rol aanbieder



Doel van nieuwe verwervingsronde: In partnerschap 
de ambities uit het beleidskader realiseren door de 

cliëntvraag centraal te stellen

In partnerschap

• Omdat de veranderopgave groot is en er vele ketenpartners 
bij betrokken zijn, is het hebben van draagvlak, 
eensgezindheid en samenwerking belangrijk.

• Omdat de veranderopgave nog niet voldoende concreet, is 
er tijd nodig om in gezamenlijkheid vorm te geven aan de 
veranderingen; Gefaseerde transformatie.

• Beter aansluiten bij sociaal domein brede ontwikkelingen

De vraag centraal stellen in plaats van het aanbod (breuk in 
verwerving!)



burger

gemeente aanbieder
Het budget; 
contracten

Triadische inkooprelatie



Resultaatsturing
arrangementen op basis van resultaatgebieden

Zorgaanbieders lieten eerder weten een voorkeur te hebben 
om op resultaten te worden afgerekend en te werken met een 
persoonsvolgend budget.

Toegang bepaalt (het wat): 

Leefgebieden; wonen, veiligheid, financiën, dag structuur, sociale relaties, opvoeden en 
opgroeien, zingeving, psychische gezondheid en lichamelijke gezondheid

Cliëntbehoefte Leefgebieden
(9 gebieden)

Intensiteit
(budgettreden)

Beoogd resultaat



Uitgangspunten

•Cliëntbehoefte vertaald naar leefgebieden, intensiteit en 
resultaat

•Leefgebieden en intensiteitstreden vertaald naar budget

•Persoonsvolgend budget biedt keuzevrijheid

•Acceptatieplicht 

•Aanbieder integraal verantwoordelijk

•Sociaal domein breed toepasbaar



Cliëntvolgend budget

Domein Resultaatgebied Treden

Huisvesting Wonen € trede1 € trede 2 € trede 3

Veiligheid €trede1 €trede2 €trede3 €trede4

Financiën Financiën €trede1 €trede2 €trede3

Dagstructuur Werk & dagbesteding €trede1 €trede2 €trede3 €trede4

Ondersteuning Sociale relaties €trede1 €trede2 €trede3

Opvoeden & opgroeien €trede 1

Zingeving €trede1

Psychische gezondheid €trede1 €trede2 €trede3

Lichamelijke gezondheid €trede1 €trede2 €trede3



Voorbeeld: Intensieve ondersteuning bij 
financiën (trede 3) 

De cliënt heeft behoefte aan tijdelijke intensieve ondersteuning bij het acuut voorkomen 
van escalaties door financiële problemen, gericht op het voorkomen van de escalatie en op 
stabiliseren. De cliënt heeft geen overzicht in de financiële situatie, geen inkomen heeft en 
een flinke betaalachterstand. Mogelijk dreigt uithuiszetting. Zodra de situatie stabiel is, 
wordt een lagere trede ingezet. Deze trede wordt toegekend voor maximaal 3 maanden. 

Voorbeelden van beoogde resultaten onder dit resultaatgebied zijn: 

• De cliënt heeft inkomsten en uitgaven die in balans zijn. 

• De cliënt is in een schuldhulpverleningstraject waardoor de schulden afnemen. 

• De cliënt houdt zelf het financieel overzicht bij en heeft een geordende administratie. 



Sturing

•Toegang/ontwikkelplan wordt belangrijker

•Sturen op cliëntniveau: via toegang

•Sturen op kwaliteit (outcome criteria): op contractniveau



Overgangsfase

Beschermd wonen
•Zzp-regime voor cliënten met overgangsrecht (tot 2020)
•Nieuw regime voor nieuwe cliënten per 1 januari 2018 
•Nieuw regime voor bestaande cliënten per datum dat de huidige 

indicatie afloopt. 

Maatschappelijke opvang
•Opvang: eerste 8 weken (tot 3 maanden) 
•Daarna nieuw regime voor alle cliënten mo



Vragen?



Voorlopige planning

Actie Data 2017

Publiceren op TenderNed 24 april

Nota van inlichtingen
- Ontvangen van vragen
- beantwoording

23 mei
12 juni

Inschrijvingen 24 augustus

Beoordelen 11 september

Gunnen & afwijzen 4 oktober

Contracten tekenen 24 oktober

Aanvang contract 1 januari 2018



Tijdpad vóór publicatie

• Visie en uitgangspunten gereed

• Verwerving kaders gereed

• Marktconsultaties

• Besluitvorming bestek

• 24 april 2017 publicatie verwerving TenderNed



Marktconsultaties (1 & 2)

Bijeenkomst Thema’s Informatie Instemming bespreking

9 maart Type contract
Resultaatsturing
Beleidsdoelstellingen
Acceptatieplicht

X
X
X
X

16 maart Eisen (en wensen)
Bouwstenen, leefgebieden, treden
Toegangskader

X
X X

X



Marktconsultaties (3)

Bijeenkomst Thema’s

23 maart Werksessie budgetopbouw per resultaatgebied en per trede



Marktconsultaties (4)

Bijeenkomst Thema’s Informatie Instemming bespreking

30 maart Afrekenen op resultaten
Uitgangspunten reële kostprijzen
Budgetten per trede
Check op realiteit
Getrapt indiceren, bonus/malus
Kwaliteitscriteria
Outcomecriteria
Monitoring en verantwoording

X
X
X

X
X

X
X
X



Marktconsultaties (5)

Bijeenkomst Thema’s Informatie Instemming bespreking

12/13 april Budgetperiode
Macro-budgettair kader
Raamcontract
Overgangsregeling huisvesting
Overgangscliënten MO

X
X
X
X

X



Deelname marktconsultaties

Partijen: 

- die voornemen in te schrijven op de verwerving

- die partnership met gemeente aan willen gaan

- kennis willen delen tbv adequate verwerving

Doel:

- voorbereiding verwerving toetsen aan de markt voor eerlijke en optimale prijs/kwaliteit

- draagvlak verkrijgen voor innovatie binnen sociaal domein: transitie




