
4e marktconsultatie verwerving BW en 
MO regio Haarlem  
 

30 maart 2017 – 09:30 te Haarlem 

 

Agenda 
1. Doel van de bijeenkomst 

2. Terugblik op 23 maart 

3. Presentatie van de uitkomsten door Berenschot 

4. Arrangementen op basis van resultaatgebieden in de praktijk (doorgeschoven naar 6 april) 

5. Vervolgbijeenkomsten 

6. Afsluiting 

 

Aanwezig namens de aanbieders 
 Frans van der Heijden, Parnassia 

 Cees Bol, Parnassia 

 F. van de Ven, Parnassia 

 Jacqueline Beentjes, Stichting SIG 

 André Smits, Stichting Lievegoed 

 Maureen Bronkhorst, Driestroom 

 Fred Veldhuizen, Stichting Ontmoeting 

 José van den Dool, Stichting Ontmoeting 

 Rob Groenedijk, RIBW 

 Martin Poncin, RIBW 

 Linda van Berkel, Leger des Heils 

 Jean Kool, Leger des Heils 

 Sandra Panchoc, HVO Querido 

 Joris de Heus, HVO Querido 

 Sandra van Os, HVO Querido 

 

Aanwezig namens de gemeente & Berenschot 
 Lisette van Bakel, gemeente Haarlem 

 Simone Leensen, gemeente Haarlem 

 Henk Esselink, gemeente Haarlem 

 Evelien Rijken, Bureau HHM 

 Carlijn Koopal, Berenschot 

 Wine te Meerman, Berenschot 

 



Doel van de bijeenkomst 
Uitkomsten bespreken van de functiemix en urenmix.  

 

Terugblik vorige sessie door Simone 
Er zijn tijdens de vorige bijeenkomst en afgelopen week via mail signalen geuit over het proces. 

Kunnen jullie die toelichten. Wat helpt om jullie zorgen weg te nemen?  

 

Reactie op het proces tot nu toe en op de uitvoering van het model door RIBW:  

- Het proces tot nu toe is vrij snel gegaan. In de eerste sessie is uitgenodigd tot uitwisselen, maar 

dat hebben we weinig gedaan. We hebben beperkt gepraat over de productbeschrijvingen. Dat 

merkten we bij het invullen van de formats voor functiemix en aantal uren. Hoe differentieer je 

tussen de treden? Cliënten bewegen heel veel tussen de treden, hoe ga je daarmee om? Dat 

willen we wat meer gedeeld zien.  

- We steken in op partnerschap, de manier waarop partijen betrokken zijn is laat op gang 

gekomen. Onder deze tijdsdruk twijfelen we of we de wezenlijke discussie met elkaar voeren.  

- Pak je met de ‘hardheid’ van de treden alle activiteiten die je binnen BW doet buiten individueel 

cliëntcontact? Je doet allerlei interventies in de groep. Bijv. een koffiemoment, of rondom de 

maaltijden. Of interveniëren op irritaties tussen cliënten. Die vragen inspanning van het team die 

in de beschrijvingen in het individuele arrangementenmodel niet terugkomen.  

- Specifiek op het resultaatgebied sociale contacten bijvoorbeeld. Het herstellen van 

familiecontact of een netwerk, dat blijkt met intensieve inzet een jaar (doorlooptijd) te kosten. 

Als je dat aan de voorkant wegzet in een trede, doe je dan recht aan wat er nodig is voor dat 

herstel? Die elementen komen onvoldoende tot uiting in het model.  

- De manier waarop je er invulling aan geeft is nog wel spannend. We vragen ons af of de toegang 

de juiste treden zal inzetten. Hoe maak je onderscheid tussen 2 treden? Wij moeten nog 

vertrouwen krijgen in jullie toegang. Ik zie de worsteling in Alkmaar, hoe moeilijk het is om de 

juiste trede te kiezen. Ik denk dat de kunde in de toegang nog niet ingedaald is.  

Aanvulling HVO Querido:  

- Het is heel herkenbaar dat het model een individueel karakter heeft terwijl je in een groep werkt. 

- Je moet niet te lang met elkaar praten. Aan de andere kant was de tijd voor het invullen van de 

formats te kort, terwijl de uitkomsten daarvan heel wezenlijk zijn voor de toekomst van onze 

organisaties.  

- De helft van mijn groep is zwaar, dus een deel van mijn groep in de MO valt onder intensief, voor 

die cliënten moet ik inzetten op veiligheid en dat moet dan voor de hele locatie (hele groep). Dan 

kom ik budgettair echt te kort op beveiliging als slechts een deel van de cliënten dit toegewezen 

krijgt. Dan komt de veiligheid in de knel.  

Aanvulling Dijk en Duin (Parnassia):  

- Voor het invullen van de formats was inhoudelijke kennis nodig. De mensen met die kennis 

snapten de formats onvoldoende waardoor er – onder de tijdsdruk – fouten in geslopen zijn.  

- Op welk moment kunnen we nog reageren op de tarieven en kostprijzen? Een toetsmoment vóór 

de tarieven worden vastgesteld is zeer wenselijk.  



Aanvulling Stichting Ontmoeting:  

- Wij hebben positieve ervaringen uit Rotterdam. Bij het bepalen van de arrangementen wordt 

ook gekeken naar het groepsproces. Dat gaat via de Wmo-consulenten. Als er cliënten zijn 

waarbij de zwaarte is onderschat kan dat na een gesprek worden bijgesteld. Onze suggestie is om 

de ervaringen van Rotterdam aan tafel te halen.  

 

Reactie gemeente:  

- Het is inderdaad een snelkookpan. We hebben het model in januari aan jullie als aanbieders 

gepresenteerd en zijn drie weken geleden gestart met de marktconsultaties om jullie input te 

vragen. De mogelijkheid om input te geven is er wel degelijk, dat hebben jullie ook gedaan, en 

dat is ook meegenomen in het vervolg. Uiteindelijk is de gemeente natuurlijk wel eind 

verantwoordelijk. We delen dat het snel gaat en nemen jullie signaal heel serieus. Dat geven we 

terug aan onze bestuurders. We erkennen ook dat onder druk veel gebeurt en te lang praten niet 

effectief is.  

- Wij hebben de opdracht van onze bestuurders om met jullie input het model door te 

ontwikkelen. Het is een hele grote transformatieopgave. Die opgave hebben we niet voor niets, 

we gaan het echt anders doen.  

- Essentieel aan het model is dat het maatwerk is. Dat was een van onze uitgangspunten. Het is 

daarom in het vaststellen van het individuele budget moeilijk om rekening te houden met de 

groepsdynamiek, in de uitvoering doe je dat natuurlijk wel. De treden zijn niet ‘hard’ omdat je 

een cliëntvolgend budget hebt. Je bent vrij hoe je dat in wil zetten. Je wordt afgerekend op 

resultaten en niet op uren. Het totaalbudget is misschien nooit helemaal passend, maar het is 

beter passend dan nu, omdat er in het nieuwe model meer variaties zijn dan de huidige ZZP’s.  

- We hebben het gevoel dat jullie inhoudelijk achter het model staan. De euro’s zijn een andere 

discussie. Ik hoor jullie vooral zeggen dat je bang bent te weinig budget te krijgen. We hebben de 

tarieven nog niet berekend, maar voeren nu al de discussie of de budgetten wel toereikend zijn. 

Gaan we daarmee niet te snel?  

- Het is heel belangrijk dat wonen en zorg gescheiden wordt. Dat gaat veel impact hebben op jullie 

bedrijfsvoering. Dat is de grote verandering. Haal vooral ervaringen op bij je collega-aanbieders, 

bijvoorbeeld uit Rotterdam. Het verschil tussen aanbieders waarbij het innoveren wel en niet 

lukt is groot.  

Gedeelde ideeën en ervaringen van de aanbieders:  

- We staan inhoudelijk achter het model van resultaatgericht werken met arrangementen. Het is 

een spannend traject.  

- Het is wenselijk om de ervaring uit Rotterdam te benutten. De gemeente heeft daar veel input 

opgehaald en gebruikt in het model. Het is aan aanbieders om hun collega’s die werkzaam zijn in 

Rotterdam ook te bevragen.  

 

Overige vragen en opmerkingen:  

Krijgen bestaande cliënten een indicatie volgens het nieuwe model? Zoals eerder aangegeven krijgen 

nieuwe cliënten en cliënten van wie de indicatie afloopt een beschikking volgens het nieuwe model. 



We hebben initiatief genomen om aan de wethouders het signaal te geven dat de tijdsdruk te hoog 

is.  

Wanneer komt er duidelijkheid over de activiteiten uit de kompasgelden? Half april.  

Kun je toelichten wat de regiogemeenten vinden van het proces? Hoe voorkom je hoge 

uitvoeringskosten door verschillende modellen naast elkaar? Zij vinden het ook te snel gaan. Bij de 

ambulante Wmo kiezen de regiogemeenten, en Haarlem gaat mee, voor P x Q. Haarlem is als 

centrumgemeente trekker van beschermd wonen, Haarlem kiest daar voor de arrangementen, dat 

geldt dus voor de hele regio. In beide modellen sturen we op resultaten, maar de financieringswijze 

verschilt, die modellen kunnen dus prima naast elkaar staan.  

Hoe sluiten Beschermd wonen en ambulante Wmo op elkaar aan? Het is gefaseerd. De wethouders 

staan achter de beweging maar willen die nog niet op het hele Wmo-domein toepassen. Beschermd 

wonen start met de arrangementen. Het idee is dat daarna gekeken wordt of de  ambulante Wmo 

kan volgen.  

Per 2020 gaat beschermd wonen waarschijnlijk financieel over naar de regiogemeenten. We moeten 

dan met elkaar bepalen wie verantwoordelijk wordt voor met name de intramurale plekken. Het is 

zeker niet de bedoeling dat het arrangementenmodel dan weer vervalt.  

Waarom een apart budget voor zingeving, terwijl dat onderdeel moet zijn van je werk? Zingeving is 

inderdaad onderdeel van je werk. Maar we zien ook dat er in het verleden mogelijk weinig aandacht 

voor geweest is, daarom willen we het – in ieder geval voor een periode – toch apart financieren, om 

dat te stimuleren.  

 

Presentatie uitkomsten door Berenschot 
6 organisaties hebben in 84 totaal formats aangeleverd. De formats zijn over het algemeen goed 

ingevuld.  

Vandaag gaat het over de parameters (uitgangspunten) die in het rekenmodel komen. Ons doel is om 

een tarief op te stellen dat aansluit bij de reële kosten. We gaan met jullie spiegelen of de cijfers die 

we hebben opgehaald over functiemix en urenmix kloppen. Pas daarna gaan we kostprijzen 

berekenen (er zijn dus op dit moment nog geen kostprijzen berekend).  

Zie de presentatie voor de cijfers.  

 

Reacties op de parameters voor kostprijzen 
Berenschot toont de parameters voor de kostprijzen, gebaseerd op de landelijke benchmark care.  

 

Het recente kostprijsonderzoek van de Nza voor werkgeverslasten komt uit op hoger dan 20%.  

Reactie Berenschot: dat komt omdat we het percentage dat op de dia staat over de totale kosten 

berekenen, dus wij komen dan op een vergelijkbaar getal uit als de Nza.  

 

Met 2,5% ORT komen we zeker niet uit. Diverse reacties: er worden percentages van 5-10% 

genoemd. Vooral vanwege de bereikbaarheid ‘s nachts.  



Reactie Berenschot: dit staat ook in relatie tot de uren op leefgebied ‘veiligheid’. Daar komen we 

straks op.  

 

Innovatie en ontwikkeling: we zitten in een transformatiebeweging. Hoe kom je op 1-2%? Er moet 

ontzettend veel veranderen in de organisaties op dit moment. Dat vraagt om investering, terwijl het 

juist al een paar jaar steeds meer lean moet.  

Reactie Berenschot: veel aanbieders streven 2% na, je bent maatschappelijke organisatie dus streeft 

niet naar hogere winst. Je gebruikt dit voor onvoorziene dingen en ontwikkeling. Het is uiteindelijk 

een keuze aan de gemeente welk percentage ze kiezen. Sommige gemeenten geven geen opslag op 

het tarief maar stellen een fonds ter beschikking voor innovatie waarvoor je aanvragen kunt 

indienen.  

Reactie gemeente: ook het resultaatgericht werken helpt hierbij. Als je het goed organiseert houd je 

budget over om door te ontwikkelen. Daar geeft het model ruimte voor.  

 

Gemiddeld genomen over de hele GGZ inclusief ambulant komt Ecorys op een veel lager aantal 

directe uren uit dan de 1300 die jullie geven. De registratiedruk is heel hoog.  

Reactie gemeente: aan de andere kant verbazen wij ons over de enorme verschillen tussen sectoren.  

Reactie Berenschot: ons uitgangspunt is dat cliëntregistratie ook directe cliënttijd is.  

 

Reacties op de functiemix 
Berenschot toont de uitkomsten van de gegevens die aanbieders hebben ingevuld m.b.t. functiemix 

per leefgebied en per trede. Dit zijn gemiddelde van alle 6 aanbieders die gegevens hebben ingevuld.  

 

Toelichting bij de dia’s door Berenschot:  

- Wonen: De uitschieter bij hotelmatige kosten is te verklaren door de inhuur van schoonmaak 

door 1 aanbieder.  

De kosten voor maaltijden zijn alleen de boodschappen. Voor dit bedrag kun je de maaltijden 

niet laten koken. Dat zullen cliënten dus over het algemeen zelf doen, gezien het bedrag dat jullie 

hebben aangeleverd.  

- In andere gemeenten zien we dat de FWG-mix wat lager is dan hier wordt getoond. Over het 

algemeen 40-45 (en welzijn 5-6 voor het grootste deel van de medewerkers). Wat ook voorkomt 

is voor het grootste deel welzijn schaal 5/6 met daarbij een coördinator welzijn schaal 8.  

 

Algemene reactie:  

- FWG 55 wordt niet herkend. Dat komt bijvoorbeeld door de inzet van SPV en 

systeemtherapeuten, of consulten van gedragswetenschappers voor een zeer klein aantal uren. 

Deze inzet is wenselijk. Niet iedere aanbieders zet deze professionals in. Soms zitten ze in de 

overhead. Strikt genomen vallen ze onder de Zvw (maar bij onverzekerden komen ze blijkbaar 

toch binnen het Wmo-budget terecht).  



- Er staat ook FWG 30-35 tussen, dat is in geval van psychiatrie erg laag.  

Reactie op leefgebied wonen:  

- er is een groot verschil in kosten tussen huur- en eigendomspanden. De huurpanden zijn fors 

hoger, daar gaan we steeds meer naartoe, daar zijn de kamers bijvoorbeeld ruimer. Met het 

bedrag wat hier staat komen we te kort.  

Reactie op leefgebied opvoeden en opgroeien:  

- Dit leefgebied voorziet alleen in betrekken van CJG. Op een locatie voor moeders en kinderen 

ben je wel degelijk bezig met het helpen opvoeden. Pas als er probleemgedrag ontstaat ga je 

toeleiden naar CJG. Een systeemgerichte aanpak is wenselijk.  

Reactie gemeente: We willen dat er altijd gecheckt wordt of er hulp nodig is voor de kinderen, 

daarom kennen we daar geld aan toe. Binnen de ZZP’s was geen financiering voor opvoeding. 

Daarom voegen we het toe. Financieel valt het uitvoeren van die ondersteuning echter onder 

jeugd. Daarom kennen we vanuit het budget van maatschappelijke opvang wel geld toe voor het 

betrekken van, maar niet voor het uitvoeren van.  

 

Gegevensverzameling bij aanbieders op het aantal uren 
Berenschot toont de uitkomsten van de gegevens die aanbieders hebben ingevuld m.b.t. het aantal 

uren per leefgebied en per trede. Dit zijn gemiddelde van alle 6 aanbieders die gegevens hebben 

ingevuld.  

 

Toelichting bij de dia’s door Berenschot:  

- Bij de ingevulde activiteiten per leefgebied (alleen getoond op clusters van activiteiten), zien we 

nog dubbele activiteiten. We moeten per leefgebied zorgen dat we daar allemaal hetzelfde 

onder verstaan.  

- Bij veiligheid ontbreekt nog de groepsgrootte. Dat is een bereikbaarheidsfunctie. Dit staat ook in 

relatie met de ORT.  

- Het aantal uren is behoorlijk fors ten opzichte van andere gemeenten. Recentelijk hebben we 

deze uitvraag bij aanbieders in Groningen gedaan voor beschermd wonen, en je ziet hier in 

Haarlem bijna een verdubbeling van het aantal uren. De vraag is hoe dat komt en waar we op uit 

moeten komen. Mogelijk komt dat ook door het hoge aantal resultaatgebieden. En wellicht door 

het onjuiste interpretatie van de formats (zo is er bij het domein veiligheid wellicht niet naar 

uren inzet per individu gekeken maar naar een groep). We moeten nog wat meer aan de hand 

van casuïstiek kijken.  

 

Reactie op leefgebied lichamelijke gezondheid:  

- Er is een groep die forse ondersteuning heeft op ADL, vooral de oudere doelgroep. Dat verklaart 

de uitschieter van het hoge aantal uren op lichamelijke gezondheid.  

Reactie op leefgebied dagbesteding:  

- Dagbesteding is verschillend geïnterpreteerd door de invullers. Bij een groep cliënten is dat 

gedurende de hele dag opvang. Er is duidelijk een onderscheid tussen opvang en arbeidsmatige 



dagbesteding of dagstructurering.  

Reactie gemeente: we kunnen voor de treden onder dagbesteding onderscheid maken op 

o de aard (bijv. arbeidsmatig, ontmoeten, participeren, opvang)  hier onderscheiden we 

nu de drie treden op.  

o de intensiteit van de ondersteuning  

o het doel (bijv. richting uitstroom of structurele stabiele dagbesteding).  

Dit vraagt nog meer discussie. De verschillende aanbieders verstaan echt andere dingen onder 

dagopvang en arbeidsmatige dagbesteding.  

- Over het algemeen is een groepsgrootte ingevuld van 6 – 8, dat strookt met landelijke cijfers en 

is herkenbaar. De uitschieter naar beneden van 1 begeleider op 25 cliënten is de inloopfunctie 

MO. De uitschieter van 1 begeleider op 1 cliënt is waarschijnlijk een fout geweest bij het invullen, 

niemand van de aanwezigen herkent dit.  

Reactie op sociale relaties:  

- Sociale relaties zijn vrij veel uren. Dat is zo ingevuld omdat je soms een korte periode intensief 

inzet, daarna wordt het meer ‘onderhoud’ en weer minder uren. De duur van de inzet (in 

doorlooptijd), met name onder de intensieve treden, is dus ook van belang. Daarover is nog meer 

discussie nodig.  

Reactie aantal uren 

- Zoals uit de informatie op de sheets “activiteiten onder leefgebied”  bleek, worden enkele 

activiteiten die onder de resultaatgebieden en treden worden genoemd en berekend, ook onder 

andere resultaatgebieden ondergebracht. Daar zitten dubbelingen in. Dat wordt herkend. Daar 

moet nog kritisch naar worden gekeken.    

De gemeente geeft aan dat de uitkomst van het aantal uren zeer fors. Een verklaring ligt 

waarschijnlijk in het verschil tussen uren inzet per individu en per groep, overlap in 

resultaatgebieden en stapeling van uren door de meerdere resultaatgebieden. We gaan daar 

kritisch naar kijken.  

Aangegeven wordt dat er behoefte is  om een aantal cliënten eens langs dit model  te houden. 

Dan krijgen we er ook een gevoel bij. De gemeente geeft aan deze oefening al met de 

casemanagers bw te doen, maar het is goed om dat ook met elkaar te doen. 

 

 

Vervolgbijeenkomsten 
Berenschot licht toe: we hebben nog geen volledig passende puzzel, er komt een voorstel om het 

geheel passend te maken. Het mooiste is als jullie daar als aanbieders nog op kunnen reageren.  

Gemeente licht toe: Jullie signaal dat we te snel gaan en dat we te weinig dialoog voeren is helder. 

Dit leggen we intern terug bij bestuurders en managers. Fijn dat we vandaag in ieder geval uitgebreid 

het gesprek met elkaar hebben gevoerd. Volgende week hopen we jullie terug te kunnen koppelen 

wat het besluit van bestuurders is over het tijdpad (het is nog niet zeker dat die beslissing al voor 6 

april genomen wordt). Ook hebben we volgende week inhoudelijke punten op de agenda. Daarvoor 

gaan we jullie ter voorbereiding een memo sturen. Laten we die agenda volgen zoals gepland. We 

gaan verkennen, het laten aansluiten van zorgadministratie is nog niet nodig. Maar elke organisatie 

wordt uitgenodigd zelf – aan de hand van de memo – in te schatten welke expertise nodig is.  



Agendapunt 5: het toelichten van de arrangementen aan de hand van de uitvoering in de praktijk 

(toegangsproces), verschuiven we naar de volgende bijeenkomst.  

Vervolgbijeenkomst: 6 april 9:30, stadhuis aan de Grote Markt, Enschedekamer  

 

Afsluiting 
Hartelijk dank voor ieders komst en input.  

 


