
 

Terugkoppeling & vooruitblik marktconsultaties verwerving 
BW en MO regio Haarlem 
 

24 april 2017 – 15:30 te Haarlem 

 

Agenda 
1. Terugblik arrangementen op basis van resultaatgebieden 

2. Terugblik marktconsultaties 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart en 6 april 

3. Vooruitblik verlenging overeenkomst 

4. Vooruitblik marktconsultaties 

 

1. Welkom door Jan Willem Duker 
Vandaag gaan we met alle aanbieders bijpraten over het proces, zowel degenen die bij de 

marktconsultaties zijn geweest als de nieuwe aanbieders.  

 

2. Voorstellen 
Aanwezig namens de aanbieders 
Mirjam Plantinga, Megakids 

Linda van Berkel, Leger des heils 

Saskia Uijtdenhaage, RIBW-KA/M 

Linda Pastor, RIBW-KA/M 

Rob Groenendijk, RIBW-KA/M 

Jos van Oyen, Chapeau-woonkringen 

Andre Smits, Stichting Lievegoed 

Hella Nuyten, Stichting SIG 

Sandra Panchoe, HVO Querido 

Sandra van Os, HVO Querido 

Marieke Possemis, Rozemarijn Raphaelstichting 

Fred Veldhuizen, Stichting Ontmoeting/ Het open huis 

Rinske van Raalte, Punctueel Zorg 

Hakem Samdoun, Maatwerk in Zorg 

Annelies Kamerling, Zorgbalans 

Rob de Wilde, Zorgbalans 

Paul van Roermond, Viva! Zorggroep 

Onno Hulsman, Dijk en Duin Wonen 

Hans Stuiver, Dijk en Duin Wonen 

Frank Marijnen, Parnassia Groep 

 

 



 
Aanwezig namens de gemeente 
Jan Willem Duker, Haarlem (voorzitter) 

Henk Esselink, Haarlem 

Juul Angenent, Haarlem 

Liset van Bakel, Haarlem 

Simone Leensen, Haarlem 

Yamuna Ditters, Haarlem 

Julius Manders, Haarlemmermeer 

Ted Bruijn, Heemskerk 

Evelien Rijken, bureau HHM 

 

3. Terugblik arrangementen op basis van resultaatgebieden – 

toelichting door Simone Leensen 

Mededelingen 
- Alle presentaties en stukken zijn te vinden op de website van stichting Rijk: 

https://www.stichtingrijk.nl/sociaal-domein/beschermd-wonen/  

- De wethouders hebben besloten het proces voor beschermd wonen en maatschappelijke 

opvang met 6 maanden te vertragen, zodat we meer tijd hebben om zaken uit te werken. De 

ambulante Wmo en jeugd gaan wel vanaf 1 januari 2018 starten.  

 

Terugblik 
Het beleidskader opvang, wonen en herstel is uitgangspunt voor beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang in de regio. De kernboodschappen daarin zijn:  

1. Cliëntvraag centraal, focus op beoogde resultaat 

2. Resultaat inkopen via persoonsvolgend budget 

3. Budget vrij te besteden t.b.v. resultaat 

4. Betere verdeling van middelen.  

Voor de inhoud van het beleidskader en de uitwerking daarvan in een arrangementenmodel: zie de 

diverse presentaties.  

 

Toelichting n.a.v. vragen 
Vraag: Hoe wordt de cliënt ondersteund bij de keuze voor een aanbieder?  

Er zijn meerdere routes. De toegang kent de aanbieders in de regio goed en kan aan nieuwe cliënten 

dus laten zien welke organisaties er zijn en wat ze bieden. Vaak komen cliënten al samen met een 

aanbieder bij de toegang. Vanuit de toegang wijzen we cliënten actief op de mogelijkheid tot 

onafhankelijke cliëntondersteuning. Verschillende organisaties kunnen dat bieden.  

Vraag: Is het mogelijk om de cliëntondersteuning of ervaringsdeskundigen toe te voegen aan het 

toegangsproces, om de cliënt te helpen de hulpvraag te formuleren?  

https://www.stichtingrijk.nl/sociaal-domein/beschermd-wonen/


 
Dat is een goede suggestie.  

Vraag: Hoe ken je een beschikking voor beschermd wonen toe in relatie tot wonen? Wat is de relatie 

met de ZZP’s?  

We gaan wonen en zorg scheiden. Het leefgebied wonen is alleen voor de huisvesting, hotelmatige 

kosten en voeding. Daarnaast kun je begeleiding krijgen op de diverse leefgebieden. Dit komt in de 

plaats van de ZZP’s. De ZZP’s blijven nog van toepassing voor cliënten met overgangsrecht tot 

uiterlijk 2020, of tot de indicatie afloopt, of tot de cliënt akkoord gaat met een wijziging.  

Opmerking: Als je de toegang goed regelt en goed uitvraagt wat ze nodig hebben, krijg je minder 

foute verwijzingen. Als mensen op de ‘verkeerde plek’ terecht komen is dat voor alle partijen 

vervelend. Dat maakt de acceptatieplicht moeilijk.  

Deels is de acceptatieplicht een theoretisch uitgangspunt, je gaat er namelijk vanuit dat cliënten op 

de goede plek terecht komen. Het is je verantwoordelijkheid als aanbieder om een cliënt door te 

geleiden die zich bij je meldt maar niet bij je past. Dat begint bij onze toegang, die moet goede 

informatie verschaffen. We zouden ook graag zien dat organisaties elkaar ook wat beter kennen, 

weten welk aanbod er in de regio is.  

Daarnaast zorgt de acceptatieplicht ervoor dat de mogelijke verleiding of (financiële) prikkel om 

alleen die cliënten in zorg te nemen waar relatief makkelijk resultaten behaald kunnen worden, niet 

toegepast kan worden. 

Vraag: Hoe is de acceptatieplicht als er een wachtlijst is die niet bekend is bij de toegang of recent 

gewijzigd is?  

De gemeente moet in principe weten wat de wachtlijststatus is. Voor de wachtlijstcliënten hebben 

we al een protocol: de (ambulante) overbruggingszorg wordt geleverd door de aanbieder bij wie de 

cliënt op de wachtlijst staat. Dat blijft zo. De acceptatieplicht is dan feitelijk een acceptatieplicht voor 

de wachtlijst.  

 

4. Terugblik marktconsultaties maart – april 2017 – Toelichting door 

Simone Leensen 
Terugblik op de sessies van 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart en 6 april: zie de diverse 

presentaties.  

M.b.t. de tarieven (30 maart): bij het ophalen van de input op de tarieven merkten we dat er 

verschillende interpretaties waren en dubbelingen ontstonden. Daarom is de kostprijsberekening 

nog niet klaar.  

Gezamenlijke conclusie gemeente & aanbieders naar aanleiding van de marktconsultaties: de 

ontwikkeling van resultaatgericht werken is goed, maar het tempo ligt te hoog.  

Reacties van de aanwezigen:  

- Het is een mooie ontwikkeling elke keer, mooie vergezichten met steeds nieuwe uitdagingen. 

Complimenten voor het proces.  



 
- Het verwervingsproces is erg naar tevredenheid verlopen. We hebben wat inhoudelijke 

discussies gehad, op een aantal punten is nog aanscherping nodig, o.a. doorontwikkeling van 

de toegang. Daar krijgen we de komende tijd ruimte voor van jullie bestuurders.  

- Het was een transparant proces, in overleg. Er wordt geluisterd naar de inbreng, dat was 

prettig.  

- De sessies werden goed voorbereid, dat is een ontwikkeling geweest bij de gemeente in de 

afgelopen twee jaar. In de verdere ontwikkeling is de toegang essentieel.  

- We hebben vooral zorgen over de toegang en de tarieven. In relatie tot de toegang zijn er 

wisselende ervaringen, soms is er te weinig oog voor als het de cliënt te veel wordt.  

 

Toelichting n.a.v. vragen 
Vraag: Komen er voor beschermd wonen gelijke tarieven, ongeacht het pakket?  

We kijken welke leefgebieden en treden van toepassing zijn. Daar onder hangt een budget, het is vrij 

aan de aanbieder hoe dat te besteden. Het tarief per trede is voor elke aanbieder gelijk, maar 

afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de cliënt zijn de treden - en dus het budget - hoger of 

lager.  

Vraag: Wat voor kwaliteit of deskundigheid heb je extra nodig in de toegang?  

Dat gaan we in kaart brengen, daar starten we een apart traject voor. De kwaliteit van onze 

casemanagers is goed, er zijn er mogelijk meer nodig.  

Suggestie: Je kunt ook gebruik maken van de expertise die er al is, bijvoorbeeld van 

gedragswetenschappers. Je maakt de toegang anders onnodig duur. Je wil ook uitgaan van 

vertrouwen.  

We delen die gedachte, maar we zijn verantwoordelijk om te bepalen ‘wat’. De toegang is soms een 

heel lastig gesprek, zij moeten doorvragen. Dat is onze rol als gemeente.  

 

5. Vooruitblik verlenging overeenkomst & marktconsultaties – 

Toelichting door Henk Esselink 
Tijdens de marktconsultaties bleek er meer tijd nodig. We hebben hieraan gevolg gegeven. Ons 

voorstel om 6 maanden extra de tijd te nemen en vanaf 1 juli 2018 van start te gaan met de nieuwe 

resultaatgerichte werkwijze. Dat geeft meer tijd voor het ontwikkelen van de toegang en tarieven. 

Tegelijkertijd willen we niet teveel uitstellen, maar zo snel als kan van start gaan. Daarom kiezen we 

voor een half jaar i.p.v. een jaar. Dit resulteert in een gebroken boekjaar. Beschermd wonen zal heel 

geleidelijk starten vanwege veelal langer lopende indicaties. In de maatschappelijke opvang zijn de 

doorlooptijden korter en gaan we sneller op grote schaal met het nieuwe model werken.  

We gaan twee extra sessies organiseren op 23 mei en 6 juli.  

- 23 mei: samen inhoud geven aan het model aan de hand van casuïstiek. We bekijken dan 

bijvoorbeeld of de teksten duidelijk en onderscheidend genoeg zijn.  

- 6 juli: tarieven toelichten.  



 
We publiceren het bestek in het najaar van 2017. We streven om de definitieve gunning rond te 

hebben, uiterlijk 3 maanden voor ingaan van het nieuwe contract. We gaan de planning zo snel 

mogelijk specifieker invullen.  

Een klein voorbehoud komt uit de afspraken met regiogemeenten. Vanaf 2020 wordt elke gemeente 

afzonderlijk verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang en ontvangt 

daarvoor het bijbehorende budget (nu zijn de centrumgemeenten nog verantwoordelijk). Elke 

gemeente heeft dus de keuze om dit zelf te organiseren of nauw regionaal te blijven samenwerken. 

Die keuzes zijn nu nog niet gemaakt, maar willen we maken voor we het bestek publiceren.   

 

Toelichting n.a.v. diverse vragen 
Reactie: We hebben gepleit voor extra tijd dus we juichen het toe. Er is algehele consensus voor het 

vertragen met 6 maanden.  

Op basis van deze consensus om 6 maanden meer tijd te nemen, gaan we een nieuwe planning 

maken.  

 

6. Afsluiting door Jan Willem Duker 
Wederom hartelijk dank voor ieders komst.  


