
3e marktconsultatie verwerving BW en 
MO regio Haarlem  
 

23 maart 2017 – 09:30 te Haarlem 

 

Agenda 
1. Doel van de bijeenkomst 

2. Terugblik op 16 maart 

3. Toelichting door Berenschot op doel, uitgangspunten en tariefopbouw 

4. Input verzamelen per budgettrede  

5. Vervolgbijeenkomsten 

6. Afsluiting 

 

Aanwezig namens de aanbieders 
 David Visser, Driestroom 

 Maureen Bronkhorst, Driestroom 

 Jacqueline Beentjes, Stichting SIG 

 Hella Nuyten, Stichting SIG 

 Martin Poncini, RIBW 

 André Smits, Stichting Lievegoed 

 Loes Roeloffs, RIBW 

 Linda Pastor, RIBW 

 Rob Groenedijk, RIBW 

 Frans van der Heijden, Parnassia 

 de heer de Ruiter, Parnassia 

 Jean Kool, Leger des Heils 

 Linda van Berkel, Leger des Heils 

 José van den Dool, Het open huis 

 Fred Veldhuizen, Stichting Ontmoeting (fveldhuizen@ontmoeting.org) 

 Hans Stuiver, Dijk en Duin 

 Onno Hulsman, Dijk en Duin 

 Frank Marijnen, Parnassia 

 Julius Manders, Haarlemmermeer 

 Joris de Heus, HVO Querido 

 Ans …, HVO Querido 

 Sandra …, HVOQuerido 

 



Aanwezig namens de gemeente 
 Lisette van Bakel, gemeente Haarlem 

 Richard den Heijer, gemeente Haarlem 

 Evelien Rijken, Bureau HHM 

 Simone Leensen, gemeente Haarlem 

 Jan Willem Duker, gemeente Haarlem 

 Paul Schenderling, Berenschot 

 Wine te Meerman, Berenschot 

 Henk Esselink, gemeente Haarlem 

 

Terugblik vorige sessie door Simone 
Wat is jullie indruk na de sessie van 16 maart?  

Gezamenlijke conclusie: We ondersteunen de denkwijze en richting.  

 

Reactie Parnassia: goede sessie geweest. Het is een proces dat door blijft ontwikkelen, hopelijk blijft 

daar ruimte voor. Bijvoorbeeld de toevoeging van mantelzorgondersteuning. Het gaat erg snel. Als 

we volgende week de tarieven toetsen, kunnen we niet de financiële administratie al laten 

aansluiten. Ik wil graag iets inbouwen dat we tot aan publicatie input kunnen blijven geven.  

Reactie gemeente: het klopt dat het snel gaat. We stellen met elkaar de richting vast. Er blijft ruimte 

om met elkaar in gesprek te gaan. Maar we kunnen straks niet meer discussiëren over hele 

wezenlijke dingen. Regiogemeenten willen graag wel nog een pas op de plaats maken maar 

ondersteunen de ontwikkeling.  

 

Vraag RIBW: wat gebeurt er met de middelen van BW en MO, worden die samengevoegd? Gelden de 

methodieken die je hier presenteert ook voor de MO? Kunnen we de sessies samenvoegen met de 

ambulante Wmo?  

Aanvulling Parnassia: de financiële consequenties kunnen heel groot zijn als we nog niet precies 

weten waar we op inzetten.  

Reactie gemeente: een deel van het MO-budget blijft gesubsidieerd. De instellingen die nu een 

subsidierelatie hebben gaan we daar op korte termijn over spreken. De marktconsultaties ambulante 

Wmo en BW/MO koppelen we los omdat we anders een onwerkbaar groot aantal partijen krijgen. 

We snappen dat inhoudelijk samenvoegen goed zou zijn.  

 

Stichting SIG: Uit de informatie die ik krijg van jeugd maak ik op dat de verschillen met jeugd alleen 

maar groter worden.  

Reactie gemeente: de domeinen delen met elkaar dat er gestuurd wordt op resultaten, alleen het 

bekostigingsmodel verschilt. Maar we definiëren de resultaten in synergie.  

 



Introductie door Wine & Paul (Berenschot) 
We betrekken de aanbieders nadrukkelijk bij het berekenen van kostprijzen, aan de hand daarvan zal 

de gemeente Haarlem de tarieven bepalen. We verzamelen de informatie aan de hand van formats. 

Het uitgebreid onderzoeken van alle gegevens met elke afzonderlijke organisatie zou teveel 

tijdsinvestering vragen.  

Jaarlijks voeren we een benchmark uit onder heel veel organisaties, waardoor we veel informatie 

hebben. Met jullie input geven we daar de lokale kleur aan. Dat is nodig omdat er overal andere 

definities gegeven worden in beleid, waardoor bijvoorbeeld beschermd wonen overal iets anders 

betekent. Dus moeten de tarieven in Haarlem straks ook aansluiten op de definities in Haarlem. 

Hetzelfde geldt voor de werkwijze van aanbieders, die in elke regio en voor elke aanbieder weer wat 

anders is. We hebben nu dus nog geen kostprijzen van de treden ‘op de plank’ liggen. Onder reële te 

verwachten kostprijs verstaan we de kostprijs in deze regio, passend bij deze definities (van 

leefgebieden en treden). 

We zorgen voor consistentie met de andere domeinen.  

Uit landelijke gegevens halen we op: de kostprijs per type medewerker per uur. Die is grotendeels 

afhankelijk van CAO’s (loonkosten) en dus goed te voorspellen. Ook de overhead is goed te 

voorspellen, behalve de component huisvesting die we wel in deze regio specifiek uitvragen.  

Met de uniforme tarieven voor alle aanbieders bedoelen we niet dat cliënten uniform zijn. Door de 

methodiek van leefgebieden en treden kunnen we juist veel maatwerk bieden aan cliënten met 

allerlei verschillende ondersteuningsbehoeften. Dit legt dus ook een verantwoordelijkheid bij 

aanbieders om daadwerkelijk maatwerk te bieden en niet uit te gaan van het gemiddelde en dat bij 

elke cliënt in te zetten. Bovendien kan er bij wijziging van de ondersteuningsbehoefte ook een 

herindicatie worden gedaan.   

Vandaag verzamelen we gegevens over: functiemix, ureninzet en huisvesting. Daarnaast wordt op 

het format een typering van de cliënt gegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om gegevens via de 

mail aan te vullen. De gegevens die aanbieders invullen worden vertrouwelijk behandeld, de 

gemeente krijgt geen terugkoppeling over individuele organisaties. De terugkoppeling is 

geaggregeerd: een gemiddelde van alle organisaties die hebben ingevuld.  

 

Werksessie  
Iedere organisatie vult de formats in 

 

Plenaire terugkoppeling 
De formats worden nagestuurd, iedereen kan digitaal tot uiterlijk maandag 27 maart einde van de 

dag aanvullen, en in de powerpointformats sturen naar r.vanscherrenburg@berenschot.nl  

 

Vervolgbijeenkomsten & afsluiting 
De volgende bijeenkomst (30 maart) zal Berenschot de uitkomsten (parameters) van de 

berekeningen (nav de uitgevraagde informatie) presenteren.  

mailto:r.vanscherrenburg@berenschot.nl


 Ook toetst Berenschot de overige parameters, die niet zijn uitgevraagd.  

Voor de Wmo komt een soortgelijke exercitie.  

Aanvullende toelichting: per 1 januari geldt voor bestaande cliënten het oude regime (cliënten 

worden dus niet administratief overgezet naar het nieuwe regime, maar pas als hun huidige indicatie 

afloopt krijgen ze een indicatie volgens het nieuwe regime).  

Het oude regime wordt wel versimpeld: er komt 1 tarief per ZZP, gebaseerd op een gewogen 

gemiddelde van de huidige ZZP-tarieven.  

Reactie van RIBW: er wordt budget vanuit BW gereserveerd voor de aanpak voor verwarde 

personen.  

Reactie gemeente: dat heeft ermee te maken dat er (door een hoge eigen bijdrage en niet volledig 

uitnutten van Pgb’s) budgetten op BW niet volledig worden uitgenut. Het omgaan met eventuele 

budgetplafonds komt later aan de orde.  

Opmerking gemeente: Bij uitblijven van reacties op het verslag worden deze een week later 

vastgesteld.  

Hartelijk dank voor ieders input, afsluiting door Simone Leensen.  


