
2e marktconsultatie verwerving BW en MO regio Haarlem 
 

16 maart 2017 – 10:00 te Haarlem 

 

Agenda 
1. Doel van de bijeenkomst 

2. Voorstellen 

3. Terugblik 9 maart 

4. Toegangskader & eisen/wensen 

5. Bouwsteden, leefgebieden, treden, resultaten 

6. Vervolgbijeenkomsten 

 

1. Welkom en toelichting op het doel door Jan Willem Duker 
Doel: input verkrijgen op inhoudelijke thema’s en vaststellen of het model voor resultaatgericht 

werken in de praktijk voldoende bruikbaar en onderscheidend is.  

 

2. Voorstellen 
Aanwezig namens de aanbieders 
André Smits, Stichting Lievegoed 

Berend Gunnik, Stichting ontmoeting + Het open huis 

Frank Marijnen, Parnassia Groep 

Frans van der Heijden, Parnassia Groep 

Hans Stuiver, Dijk en Duin 

Hella Nuyten, SIG 

Joris de Heus , HVO Querido 

José van den Dool, Stichting ontmoeting + Het open huis 

Lidewijde van ’t Hof, Leger des heils 

Linda van Berkel, Leger des heils 

Loes Roeloffs, RIBW KA/M 

Maureen Bronkhorst, De Driestroom 

Rob Groenedijk, RIBW KA/M 

…, HVO Querido 

 

Aanwezig namens de gemeente 
Henk Esselink, Haarlem 

Jan Willem Duker, Haarlem (voorzitter) 

Richard den Heijer, Haarlem 

Simone Leensen, Haarlem 

Evelien Rijken, bureau HHM/Haarlem (notulist) 

 



3. Terugblik 9 maart – toelichting door Simone Leensen 
We redeneren continu vanuit ons beleidskader, de uitgangspunten daarin en de ambities. Wat we 

komende weken uitwerken is daarop een logisch vervolg.  

Alle aanbieders moeten een account hebben op tendernet. Tussen aanmelding en toegang zit enkele 

dagen. Als je verkeerd of niet op tijd hebt ingediend lig je uit de procedure.  

Toelichting op twee type contracten. Er zijn partijen met een zeer klein aantal cliënten. Naast een 

contract op basis van de conformatie aan eisen en wensen denken we daarom aan een ‘light’ 

contract. Daarmee kunnen we flexibeler omgaan met cliënten die het beste op hun plek zijn bij een 

aanbieder die geen contract heeft.  

Herziene planning: De publicatie van het plan van eisen is uitgesteld van eind april naar half mei. De 

precieze datum communiceren we zo snel mogelijk.  

Voor BW/MO gaan we 2 jaar contracteren met de mogelijkheid van 3 keer 1 jaar verlenging, daarmee 

komen we op 5 jaar.   

 

Toelichting n.a.v. vragen 
De drie percelen zijn jeugd, Wmo ambulant en BW/MO. Op alle drie de percelen zijn er de komende 

tijd marktconsultaties. Om goed de diepte in te kunnen doen we die consultaties gescheiden. Ook 

omdat de gemeenten die meedoen per perceel wat anders zijn. Maar we proberen zoveel mogelijk 

dingen gelijk te trekken, zoals de juridische eisen en de praktische uitvoering. Wmo gaat qua 

werkwijze helemaal aansluiten op BW/MO.  

De EPA-taskforce is in de regio ook gestart, 19 april organiseren GGZ-aanbieders daarover een 

bijeenkomst. 

 

4. Toegangskader & eisen/wensen – Toelichting door Simone Leensen 
De rol van de toegang wordt groter dan nu, met meer mensen en expertise. Zij bekijken of welke 

leefgebieden er ondersteuning nodig is. We gaan op korte termijn vormgeven welke expertise er bij 

de toegang komt te liggen. Met de huidige casemanagers hebben we al veel ervaring uit het veld 

binnengehaald. Het wordt een groter team. We beoordelen nu ook al alle aanvragen.  

 

5. Het model van leefgebieden – Toelichting door Simone Leensen 
Per leefgebied dat aan de orde is kiest de toegang een trede. Aan zo’n trede hangt een budget, 

opgebouwd uit de benodigde ondersteuning en deskundigheid. Daarmee wordt een cliëntvolgend 

budget opgebouwd. Dit ligt samen met de beoogde resultaten vast in een ondersteuningsplan en 

beschikking.  

Het model is geïnspireerd op Rotterdam, een verschil met Rotterdam is dat huishoudelijke 

ondersteuning in Haarlem via P x Q gefinancierd blijft, dat past daarom niet in dit model.  



Toelichting n.a.v. diverse vragen 
- Binnen een arrangement geef je als aanbieder geen urenverantwoording, maar verantwoording 

over het resultaat. Hoe je het budget inzet over de tijd staat open.  

- Dit model is voor de hele Wmo van toepassing. In feite bestaat het VPT als zodanig niet meer, 

maar alleen de component wonen maakt het onderscheid tussen beschermd wonen en 

ambulante Wmo. Je krijgt dus wel pakketten die lijken op het huidige VPT.  

- Trajectregie is geen apart leefgebied. Het is verweven met de verschillende leefgebieden. Bijv. 

een bepaald percentage van een trede bestaat uit dagelijkse ondersteuning en de rest uit 

trajectregie.  

- Per leefgebied staan er voorbeelden van resultaten. Die worden nog aangevuld. We gaan de 

resultaten per leefgebied beschrijven, niet per trede. De resultaten zijn voor iedere cliënt anders. 

Bij sommige is stabiliseren het hoogste haalbare, bij anderen is volledige zelfstandigheid het 

streven.  

- Je wil niet elke maand terug naar de BCT, je moet goede termijnen hebben waarna je afspreekt 

om terug te komen. Ook met marginale toetsingen kan een herindicatie / verlening mogelijk zijn 

omdat niet alles loopt zoals je het vooraf inschat. Dat hoeft niet altijd een volledig heronderzoek 

te zijn.  

- Soms ben je voor het bereiken van resultaten afhankelijk van de gemeente en lopen daar dingen 

traag. Als regiehouder heb je wel een verantwoordelijkheid om dingen voor elkaar te krijgen en 

de gemeente actief en constructief aan te spreken. We kunnen ook opschalen.  

- Omdat de cliënt en aanbieder zelf invulling kunnen geven aan hoe het resultaat bereikt wordt, is 

er ook ruimte voor inzet van bijvoorbeeld vrijwilligers en sociaal netwerk.  

- De financiële prikkel is dat als je het heel goed doet met weinig inzet, je geld overhoudt. Maar 

andersom kan ook voorkomen.  

- Je hebt – met name bij de eerste opvang van dak- en thuislozen _ even nodig om te bepalen wat 

er nodig is. We zoeken naar het vormgeven van die eerste maanden. We denken aan een 

minimaal arrangement voor de eerste maanden. Als je het weet start het echt. 

- We weten nog niet waar de justitiële keten terugkomt in de resultaatgebieden en treden.  

- Resultaatgericht werken heeft tot doel om succes te halen. Dat lukt niet altijd, maar is wel het 

doel. Die successen moeten beloond worden, dan krijg je een bonus. Om te voorkomen dat 

aanbieders alleen cliënten aannemen met een grote kans van slagen, komt er een 

acceptatieplicht.  

- We zijn in gesprek met de GGD. Zij zijn onder andere uitvoerder van de centrale toegang en het 

MO-team. Dat blijven vooralsnog gesubsidieerde activiteiten.  

 

6. Suggesties voor de resultaatgebieden en treden 
Er staan vandaag 2 vragen centraal:  

- Zijn dit de leefgebieden die relevant zijn voor ondersteuning aan de cliënt?  

- Zijn de leefgebieden en treden voldoende onderscheidend van elkaar?  

 

Algemene suggesties 
- Als je resultaatgericht en herstelgericht combineert, moet je vaak extra tijd investeren in het 

begin om mensen hun eigen regie te verwerven. Ook onderdelen die licht lijken vragen veel 

ondersteuning om het weer zelf te kunnen. Je moet meer investeren om later de vruchten te 



kunnen plukken. Er is ook aparte expertise voor nodig. Als je heel goed herstelgericht werkt, 

werk je automatisch resultaatgericht. Dat zegt iets over je cultuur, wederkerigheid, je 

benadering. Daar heb je kennis, een netwerk en ervaringsdeskundigen voor nodig.  

- De inzet moet kunnen fluctueren over de tijd. De ondersteuningsbehoefte varieert.  

- Benoem expliciet dat het sociaal netwerk ook bij huisvesting een rol kan hebben.  

- Binnen herstelgericht werken geldt wederkerigheid. Je mag wat verwachten van de cliënt en 

deze confronteren als die ‘niet van de bank komt’.  

 

Wonen 
Toelichting: trede c sluit aan bij het huidige beschermd wonen, waarbij de gemeente de huisvesting 

betaalt, en sluit aan bij onderdak, dat gaat echt over de opvang in de eerste maanden. Daarna moet 

een beoordeling plaatsvinden waar iemand het beste past. Misschien nog meer maanden in een 

onderdak-setting, misschien uitstroom naar BW of groepswonen.  

Trede b is groepswonen, waarbij mensen hun eigen voordeur hebben en zelf huur betalen, maar er 

ook een gezamenlijke ruimte is. De gemeente financiert die gezamenlijke ruimte. Groepswonen kan 

ook een accommodatie zijn van bijvoorbeeld een woningcorporatie.  

Trede a is zelfstandig wonen, cliënten betalen zelf de huur, maar er is nog veel begeleiding nodig bij 

het voeren van een huishouden. Dit is de oude HH3-categorie voor cliënten met een zware 

regiebehoefte. Het feitelijk schoonmaken valt bij trede a er wel bij in. Dat is de enige situatie dat HO 

in dit perceel zit.  

Suggesties:  

- Geef de behoeften en mogelijkheden aan om zelfstandiger te wonen.  

- Beschrijf duidelijker wat je met het resultaat veilige woonomgeving bedoelt.  

 

Veiligheid 
Toelichting: we willen een sociaal domein breed systeem, daarom zit ook toeleiden naar Veilig Thuis 

hierbij. Verder gaat het over veiligheid en toezicht (dat kan ook beveiliging zijn). Daarvoor hebben we 

drie varianten beschreven. Dat gaat meer over waarom iemand in een beschermde setting woont.  

Suggesties:  

- Licht beter toe wat ‘oproepbaar’ toezicht is (niet standaard aanwezig op de woonlocatie). 

Definieer in termen van beschikbaar en bereikbaar en maak het onderscheid tussen trede a en b 

helder. Gebruik ook de mate van uitstelbaarheid van contact en van de opvolging.  

- Geen bereikbaarheidstijd opnemen.  

 

Financiën 
Suggesties:  

- Focus op herstelgericht, zodat mensen het weer zelf kunnen.  

- Stel in de beschrijving geen maximale termijn aan een trede.  

 



Dagbesteding 
Toelichting: er zijn 4 soorten dagbesteding. Haarlem kantelt de recreatieve en arbeidsmatige 

dagbesteding vanaf 2018: het wordt vrij toegankelijk voor iedereen. Dat betekent dat in dit perceel 

er geen budget aan hangt in Haarlem. De regiogemeenten maken die beweging pas later. Een cliënt 

uit een andere gemeente dan Haarlem krijgt voor recreatieve en arbeidsmatige dagbesteding dus 

wel een budget.  

Suggesties:  

- Het is nog erg aanbodgericht opgeschreven. Het vraag- en herstelgerichte nadrukkelijker 

benoemen. Dagbesteding hoeft niet het eindstation te zijn.  

- Zorg dat de beschrijving ruimte laat voor allerlei vormen, bijvoorbeeld ook meedraaien op de 

woonlocatie zelf als vorm van (arbeidsmatige) dagbesteding met of zonder deskundige 

begeleiding.  

 

Sociale relaties 
Suggesties:  

- Rotterdam heeft een signaleringsfunctie voor sociale netwerken die de cliënt rond zich opbouwt. 

Zij gaan bij uitstroom mee zodat mensen niet in een gat vallen. Samenwerking met partners in 

het veld vormt een belangrijke voorwaarde.  

- Gebruik de woorden initiëren, vervlechten, verbinding aangaan.  

- Goed om het leefgebied sociale relaties expliciet te benoemen in plaats van samen te voegen 

met leefgebied persoonlijk functioneren.  

- Benoem nadrukkelijker de wederkerigheid in sociale relaties, een rol van betekenis hebben.  

 

Opvoeden en opgroeien 
Toelichting: Dit gaat met name over gezinnen met kinderen in de MO. We hebben op korte termijn 

overleg met jeugd over het goed vormgeven van de toeleiding naar jeugd.  

Geen opmerkingen.  

 

Zingeving 
Toelichting: we merken dat je van alles in kunt zetten maar het gaat er uiteindelijk om ‘waar iemand 

zijn/haar bed voor uitkomt’. Daar willen we ruimte voor maken. Daarvoor moet je aan het begin 

investeren. Dat hebben we vertaald naar leefgebied zingeving.  

Suggesties:  

- Geef geen maximale doorlooptijd.  

- Hang het niet alleen aan dagbesteding. Sluit meer aan bij persoonlijk herstel en intrinsieke 

motivatie.  

 

Persoonlijk functioneren 
Suggesties:  



- Benoem verslaving nadrukkelijker als onderdeel van persoonlijk functioneren.  

- Geef aandacht voor functioneel herstel van kwijt geraakte vaardigheden.  

 

Lichamelijke gezondheid 
Geen opmerkingen.  

 

Samenvatting 
We hebben vooral aanscherpingen gekregen die we gaan verwerken, we hebben geen structurele 

wijzigingen gekregen.  

  

7. Vervolg 
Volgende week gaan we werken naar reële kostprijzen door per trede te bekijken welke inzet daarbij 

hoort. Dat leggen we ook naast landelijke normen, er is al ontzettend veel rekenwerk gedaan wat we 

kunnen gebruiken. Maar het kan in deze regio mogelijk wat anders zijn, daarom gaan we bij jullie 

informatie ophalen. Het is voor de gemeente een spanningsveld om vanuit open einde financiering te 

redeneren binnen het budget wat we hebben.  

Vrijdag 17 maart sturen we de stukken voor donderdag 23 maart.  

Gevraagde expertise voor 23 maart: inhoudsmensen en financiële mensen.  

Locatie voor 23 maart volgt.   

 

Punten geparkeerd voor volgende bijeenkomsten 
Onderwerpen die nu aan de orde zijn gekomen, maar op de agenda staan van vervolgsessies:  

- Koppeling met Fact-teams in geval partijen niet gecontracteerd zijn. Het model waarvoor we 

invulling gaan geven aan de inkoop. Daar gaan we naartoe werken, BW/MO loopt daarin wat 

voorop.  

- Verantwoording op resultaten, met het oog op beperken van administratieve lasten. Dialoog 

over het wel of niet behalen van resultaten.  

- Rol van cliënttevredenheidsonderzoek.  

 

 


