
Verslag Informatiebijeenkomst marktconsultaties maatschappelijke ondersteuning in de regio 
IJmond en Zuid-Kennemerland  op 21 maart 2017 te Haarlem 
 

 
1. Opening Jan Willem Duker 
 
Jan Willem Duker heet de aanwezigen welkom. 
Tijdens deze bijeenkomst worden deelnemers nader geïnformeerd over: 

 Inkoop sociaal domein 

 Inhoudelijke koers 

 Proces van nu tot contract 

 Vervolgbijeenkomsten 
 
 
2. Voorstellen 
 
Zie lijst van deelnemers aan het eind van dit verslag 
 
 
3. Inkoop Sociaal Domein: toelichting op de Verwerving Sociaal Domein 
 
Piet Haker informeert de aanwezigen over de stand van zaken van de verwerving tot nu toe.  
 
De regionale samenwerking en de  ambtelijke en bestuurlijke afstemming vergen veel tijd. Zeker in 
relatie tot de samenhang van alle domeinen die in deze verwerving betrokken worden (Jeugd, Wmo 
en MO/BW). 
 
Bij de verwerving voor 2018 zijn de transformatiedoelen leidend . Dit i.t.t. de inkoop voor 2015 waar 
zorgcontinuïteit leidend was. 
 
Onderwerpen waar extra aandacht uitgaat: 

 Verwerving van aanbod voor 18-/18+ 

 Ontschotten van arbeidsmatige dagbesteding voor Wmo en Participatiewet 

 Juiste zorg op het juiste moment door de juiste persoon. Er is géén politieke opdracht om te 
bezuinigen. 

 De aanbestedingswet 2016 is gewijzigd, waarmee sprake is van een nieuwe, lichte procedure 
voor ‘sociale en specifieke diensten’. Het is een methodiek waar het meeste ruimte is voor 
dialoog met de contractpartners.  

 In het Programma van Eisen zit nadrukkelijk ook een ontwikkelingsperspectief, bijvoorbeeld 
ten aanzien van bekostigingsmodellen en tarieven. 

 
 
4. Wat kopen we in?  
 
Maatwerkvoorzieningen voor burgers met een psychosociale, psychische of lichamelijke 
kwetsbaarheid (beperking) en geen of ontoereikende steun vanuit sociaal netwerk of 
basisinfrastructuur. 
 
De inkoop is gericht op het realiseren van resultaten. De in te kopen ondersteuning moet eraan 
bijdragen dat de kwetsbare burger (met ondersteuning) de dagelijkse , praktische vaardigheden op 
alle relevante levensgebieden kan uitvoeren en structureren, dat de kwetsbare burger sociale 



contacten kan aangaan en onderhouden (voorkoming eenzaamheid en vergroten sociaal 
steunsysteem) en dat de burger kan deelnemen en bijdragen aan de samenleving. 
 
De ondersteuning kan bestaan uit: 

 ambulante begeleiding  (incl. persoonlijke verzorging)  

 dagbesteding/dagopvang 

 kortdurend verblijf 

 huishoudelijke ondersteuning (ook met begeleiding of intensief) 
 
 

5. Transformatieopgaven 
 
Ook in de komende jaren zetten we in op transformatie van het sociaal domein en de ondersteuning 
aan kwetsbare burgers. Transformatieopgaven daarbij zijn:  
 
Ondersteuning wordt zo licht en dichtbij mogelijk ingezet 
De ondersteuning die in dit kader wordt geboden is zo licht mogelijk waar het kan, maar waar 
gewenst zo intensief als nodig. Zoveel mogelijk ingebed in de lokale setting, zo dichtbij en normaal 
mogelijk.  
 
De burger functioneert zoveel mogelijk in eigen kracht en regie 
Uitgangspunt is dat de burger zoveel mogelijk in eigen kracht en in eigen regie functioneert, 
waar nodig met ondersteuning vanuit het sociaal netwerk en de basisinfrastructuur (inclusief 
algemene voorzieningen).  Waar dat ontoereikend is, kunnen individuele maatwerkvoorzieningen 
worden ingezet. 
 
De leefwereld en ondersteuningsbehoefte van de client staan centraal  
Niet het systeem en het aanbod staan centraal, maar de leefwereld en de ondersteuningsbehoefte 
van de burger. Zodoende is het perspectief op daadwerkelijke ontwikkeling en/of stabilisatie het best 
geborgd. 
 
Aandacht voor preventie en vroegsignalering 
Het is belangrijk om bij het ontstaan van kwetsbaarheid deze zo vroegtijdig mogelijk te signaleren en 
op te volgen (preventief werken).  Soms is het nodig om aan die voorkant juist stevig in te zetten, om 
erger te voorkomen, vaak ook is vroegtijdige lichtere inzet voldoende. Nazorg moet waar nodig 
worden ingezet om terugval bij afbouw van ondersteuning te voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm 
van een vinger aan de pols.  
 
Waar nodig willen we integraal werken:  1 gezin, 1 plan 
Problemen als gevolg van kwetsbaarheid komen niet zelden in combinatie voor en ook in het bredere 
verband van het gezin. Daarom is  – waar relevant – afstemming en samenwerking gewenst tussen 
aanbieders onderling, met de gemeente en met het sociaal netwerk/steunsysteem. We streven naar 
een zo integraal mogelijke ondersteuning voor de burger en 1 gezin/huishouden, 1 plan met snelle, 
heldere en soms onorthodoxe oplossingen.  
 
Normalisatie en inclusie 
We streven naar normalisatie en inclusie. Wat betekent dat kwetsbare burgers zo normaal mogelijk 
functioneren binnen het gezin, op school of met leeftijdsgenoten en zoveel mogelijk kunnen  
deelnemen aan activiteiten binnen het reguliere aanbod van bijvoorbeeld  welzijn, sportclubs, 
verenigingen, e.d.  Dit vraagt acceptatie en ontvankelijkheid door andere, niet-kwetsbare burgers en  



toegankelijkheid en openheid van organisaties en aanbieders.  Aanbieders kunnen hieraan bijdragen 
door hun expertise en deskundigheid te delen met aanbieders in het ‘voorveld’, met hen samen te 
werken en verbinding te maken. Waar mogelijk moet worden ingezet op afschaling en overdracht 
aan lichtere voorzieningen. 
 
 
6. Resultaten voorop 

 
Om resultaten voorop te stellen, zijn mogelijke keuzen voor de gemeenten: 

 niet meer denken in doelgroepen en grondslagen en leeftijden zoveel mogelijk loslaten 

 de gevraagde ondersteuning resultaatgericht beschrijven 

 bij de toekenning van maatwerkvoorzieningen de beoogde resultaten benoemen  (in het 
gespreksverslag) en aansluiting van het ondersteuningsplan van de aanbieder op het 
gespreksverslag van cliënt/gemeente 

 door monitoring (van kwaliteit en resultaten), (tussentijdse) evaluatie en 
cliëntervaringsonderzoek 
 

Daarnaast is er een mogelijke ontwikkeling naar resultaatgerichte bekostiging: bijvoorbeeld middels 
arrangementen of trajecten. 
 
 
7. Kanteling 

 
Gemeenten zijn bezig met het ‘kantelen’ van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen  
in de basisinfrastructuur en sociaal wijkteams. Dit draagt bij aan ondersteuning  

• Van zwaarder naar lichter 
• Dichterbij de burger 
• Laagdrempelig toegankelijk 
• Samenhang en inbedding in basisinfrastructuur 

 
Welke onderdelen en op welke wijze verschilt per gemeente.  
Het gaat onder meer om: 

 dagopvang 

 recreatieve dagbesteding (contact, ontmoeting) 

 arbeidsmatige dagbesteding (participatie) 

 trajectbegeleiding bij dagbesteding 

 begeleiding in de vorm van vinger aan de pols, nazorg of toeleiding naar de 
basisinfrastructuur of een maatwerkvoorziening 

De vraag naar maatwerkvoorzieningen verandert daarmee qua aard en omvang 
 
 

8. Synergie met andere domeinen 
 
Beschermd wonen: Door het voorkomen van instroom in Beschermd Wonen en stimuleren van  
uitstroom vanuit Beschermd Wonen, gaan we een toename zien van (zwaardere) ambulante 
begeleiding voor deze doelgroep.  
 
Jeugd: We streven naar een ‘zachte’ knip bij 18-/18+. Het huidige wmo-aanbod sluit niet altijd goed 
aan bij deze groep en we zoeken nu naar passend aanbod voor Jeugd 18+ (tot ca. 23 jaar) op gebied 
van individuele begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en woontraining. 
 



9. Marktconsultaties 
 
Doel is het toetsen en meenemen. Mogelijke onderwerpen zijn Tariefstelling, bekostigingsmodellen, 
kwaliteit en transformatie. 
 
 
10. Van nu tot publicatie 

 

 Marktconsultaties en opstellen Programma van Eisen 

 Begin mei besluitvorming bestek 

 22 mei 2017 publicatie verwerving TenderNed 
 

Aanbieders wordt geadviseerd om zich aan te melden op Tenderned: www.tenderned.nl  
De aanbesteding gaat digitaal via dit portaal. De documenten worden via dit portal uitgewisseld. Niet 
per fysieke post of email. 
 
 
11. Planning 

 
Data onder voorbehoud! 

 Publicatie op Tenderned:      week van 22 mei 

 Nota van inlichtingen 
- Indienen vragen door aanbieders    5 juni 
- Beantwoording door gemeenten    19 juni en evt. 3 juli 

 Inschrijvingen       14 augustus 

 Beoordelen       11 september 

 Gunnen en afwijzen      4 oktober 

 Contracten tekenen      23 oktober 

 Aanvang contract      1 januari 2018 
 
 

12. Vragen? 
 

 Hoe zien gemeenten de integraliteit tussen de domeinen 
 Komt terug in het programma van eisen 
 

 Wat zijn de eisen aan certificering nu er verschillende mogelijkheden zijn om gecertificeerd 
te worden. 
 Komt terug in programma van eisen 

 
 
 

 Waarom verschilt de voorgenomen contractduur voor Beschermd Wonen en Wmo 
ambulante ondersteuning? 
 Gemeenten streven naar overeenkomsten met langere duur. Voor Beschermd Wonen is 

de duur echter korter dan voor Wmo ambulant omdat de taken met betrekking tot 
Beschermd Wonen in 2020 vanuit de centrumgemeenten gedecentraliseerd worden naar 
de zelfstandige gemeenten. 
 

 Welke gemeenten hebben ook een verwerving voor re-integratie? 
 Alleen Haarlem 

http://www.tenderned.nl/


 

 Zwaardere ambulante begeleiding voor cliënten met psychiatrische problematiek worden die 
straks gefinancierd vanuit Beschermd Wonen of vanuit Wmo ambulant? 
 Tot 2020 in elk geval vanuit Beschermd Wonen. 

 
 
13. Volgende bijeenkomsten  

 

 Week 27 maart: een schriftelijke ronde (per email) waarbij aanbieders worden geïnformeerd 
over en kunnen reageren op de beschrijvingen van gewenste ondersteuning. 

 Bijeenkomsten op dinsdag 4 april en dinsdag 11 april van 14.00 tot 17.00 uur 
Dit zijn bijeenkomsten in samenwerking met bureau Berenschot dat een onderzoek doet 
naar te hanteren tarieven voor de gevraagde ondersteuning. Tijdens de bijeenkomsten wordt 
toelichting gegeven op de aanpak voor de tariefberekening, wordt informatie over 
belangrijke parameters bij de deelnemende aanbieders opgehaald en worden de uitkomsten 
van de berekeningen van Berenschot getoetst. 
 

  



Deelnemers aan de informatiebijeenkomst op 21 maart: 
 

Annemieke Flikkema Axxicom 

Chid Masselink RIBW K/AM 

Denise Eikelenboom SHDH 

Dick Jansen Dock Haarlem 

Dora van den Berg Stichting Zorgbalans 

Ed Rozendaal Stichting de Hartekamp Groep 

Ellen Meier Stichting Heliomare / Ons Tweede Thuis 

Els Booms Leger des Heils 

Eric van der Eerden Stichting Odibaan 

Esther van den Broeke Raphaëlstichting 

Esther Vink De ZorgSpecialist BV 

Fenne van Velzen Stichting Viva! Zorggroep 

Frits Ryperman Stichting De Waerden 

Herlinde Stuijt Parnassiagroep 

Hubert-Jan With Werkdag B.V. 

Ingeborgh Olij-Frima MEE & De Wering 

Jan Kroft Stichting SIG 

Jacqueline Beentjes Stichting SIG 

Jacqueline Hiemstra Koster&Co Miep huishoudservice 

Jos Struik AZA Altijd Zorg Aanwezig 

Juul Reinking Stichting Arkin / Roads 

Karin Scheffer Thuiszorg InHolland V&V B.V. 

Linda van Berkel Leger des Heils 

Lisa Zuidervliet Flexicura B.V. 

Marieke Possemis Raphaëlstichting 

Marieke van Guldener SHDH 

Marie-Louise Freling T-zorg 

Marjelle Wouters Stichting Ontmoeting/Open Huis 

Mathilde Corsten B&A WMO Diensten B.V. 

Otto Korstenbroek De ZorgSpecialist BV 

Rob de Wilde Stichting Zorgbalans 

Rob Groenendijk RIBW K/AM 

Roger van Huystee Alfazorg 

Ron Dekker Stichting Viva! Zorggroep 

Sandra van der Gouw Stichting EcoSol Effect 

Tjeerd de Jong Stichting de Linde 
 
 
Aanwezig namens de gemeenten: 

Jan Willem Duker Gemeente Haarlem 

Jolanda Hovius Stichting Rijk / IJmond gemeenten 

Katrijne de Vries Gemeente Haarlem 

Maartje Loerakker Gemeente Bloemendaal 

Marjon Tijl Gemeente Haarlem 

Masha Wight Gemeente Haarlem 



Piet Haker Gemeente Haarlem 

Robert Jaspers Focks Stichting Rijk 

Roland Schreuder Gemeente Haarlem 

Ron de Wolf Gemeente Haarlem 
     
 


