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Agenda 

- Planning inkoopronde 

- Vorderingen traject 

- Parameters en uitgangspunten tarieven 

 

Doel van vandaag 

De tarieven staan nog niet vast, toch hebben we vandaag een bijeenkomst. We nemen jullie vandaag 

mee in het proces wat we de afgelopen periode doorlopen hebben. We nemen jullie mee in de 

parameters en voeren daar graag het gesprek met jullie over. 

Wat vandaag gepresenteerd wordt staat dus nog niet vast; er staan nog vragen nog uit, enkele 

aannames moeten nog extra getoetst worden en de doorrekening op zowel individueel niveau als op  

het totaal heeft nog niet plaatsgevonden. Om die reden wordt de presentatie dan ook niet verspreid. 

dit verslag zal wel verspreid worden.  

Planning inkoopronde 

Na de zomer blijven we graag met jullie in gesprek, dat zullen 1 à 2 sessies zijn. De data volgen.  

Wij gaan afstemmen met de regiogemeenten, het bestuurlijk traject volgen (stukken voorleggen aan 

de colleges en raden) en eind november ons bestek publiceren. Vanwege  het intensieve 

gezamenlijke traject is er 1 vragenronde. Eind maart is de voorlopige gunning.  



 

Vorderingen traject 

1. Toegang 

Evelien Rijken gaat aan de slag als projectleider voor de toegang. Het model is op papier grotendeels 

klaar. Nu moet het vorm krijgen in de praktijk. Dat betekent dat we met de mensen van de toegang 

(BW en MO) en met jullie als aanbieders de processen gaan inrichten. We moeten voldoende 

capaciteit en expertise organiseren. Ook hebben we aandacht voor de administratie / ICT.  

 

2. Financiële werkgroep 

We zijn gekomen tot parameters voor de tarieven op basis van, informatie uit andere gemeenten, 

het inkoopdocument jeugd & Wmo,  jullie input uit de 3e marktconsultatie en andere informatie uit 

het veld (zoals parameters CIZ, NZa, vacaturesites) plus gezond verstand.  

Vraag: Is er nog ruimte voor invloed van de aanbieder als de tarieven bekend worden?  

Reactie gemeente: We zijn als gemeente Haarlem vrij uitzonderlijk dat we het met jullie doorlopen, in 

plaats van de tarieven met het bestek te publiceren zonder informatie vooraf. We willen toetsen of 

het reële tarieven zijn. Maar we willen ook binnen het macrobudget zoveel mogelijk mensen helpen. 

We gaan het vandaag hebben over de opbouw van de tarieven, de discussie over parameters is 

relevanter dan het uiteindelijke tarief zelf.  

Met de voorlopige tarieven moeten we nog doorrekenen hoe de budgetten in de praktijk gaan 

uitpakken. Daarom is wat we vandaag laten zien nog niet definitief.  

3. Programma van eisen 

We werken o.a. aan beschrijven van percelen, geschiktheidseisen, gunningscriteria en plannen voor 

monitoring. Ook verkennen we de mogelijkheden voor resultaatfinanciering (daadwerkelijk een deel 

van de financiering afhankelijk maken van het wel of niet behalen van resultaten). Administratieve 

lastenverlichting is een aandachtspunt. Daarover zijn zorgen. Het uitgangspunt is juist om de lasten 

te beperken en op bepaalde momenten het gesprek aan te gaan over de voortgang van het resultaat.  

 

Parameters en uitgangspunten tarieven 

Inhoudelijke bespreking resultaatgebieden en treden 

We zijn tot nieuwe inzichten gekomen, wat leidt tot kleine veranderingen in de resultaatgebieden en 

treden:  

- Extra trede ‘zeer intensief’ bij lichamelijke gezondheid voor cliënten met zware somatische zorg, 

bijvoorbeeld in verpleeghuizen 

- Bij dagbesteding kiezen we 2 varianten: begeleiding van 1 op 4 cliënten en 1 op 8 cliënten (1 op 6 

cliënten komt in de sector BW relatief weinig voor, dat zien we meer in de VG-sector). De treden 

geeft het aantal dagdelen weer (5 treden). Een deel van de dagbesteding is gekanteld naar 

algemene voorzieningen, de toegang weet welke voorzieningen wel en niet gekanteld zijn en 

houdt hiermee rekening.  

- Veiligheid gaat over toezicht in de nacht (wakend of slapend op de locatie of 

bereikbaarheidsdienst).  



- Wonen heeft als zwaarste trede 3 ‘voorzieningen met 24 uur per dag toezicht’. In de lichte 

treden 1 en 2 zijn wonen en zorg gescheiden, dat wil zeggen dat het uitgangspunt is dat de cliënt 

zelf de huur betaalt. Deze cliënten hebben er wel belang bij om bij elkaar te wonen (bijv. 

groepswonen / geclusterd wonen / gespikkeld wonen). Het onderscheid tussen trede 1 en 2 is de 

gezamenlijke ruimte die de gemeente financiert binnen trede 2. Aan wonen trede 1 hangt geen 

budget. De scheidslijn tussen Wmo ambulant en BW is dun, die gaan we goed beschrijven. 

Cliënten die behoefte hebben aan een bepaalde mate van beschermende woonomgeving (en 

mogelijkheid snel te kunnen op- en afschalen) passen beter in dit model dan onder de Wmo 

ambulant. Daarom kiezen we ervoor om wonen trede 1 onder beschermd wonen te scharen.  

Dit vraagt aanpassingen aan de beschrijvingen van de treden.  

Vraag: Ons begeleidingsplan/herstelplan is gericht op verslaving en psychiatrie, de term persoonlijk 

functioneren gebruiken we niet en is lastig in de richting van de cliënt. Op deze vorm zit heel veel 

begeleiding.  

Reactie gemeente: We zullen in de werkbeschrijvingen, in de werkinstructies aandacht hebben hoe 

we de verschillende resultaatgebieden beschrijven aan de cliënt. Dat moeten we passend krijgen in 

deze matrix.  

Vraag: Is de huisvestingscomponent al berekend?  

Reactie gemeente: de kosten voor huisvesting, incl. hotelmatige kosten en voeding zit in wonen trede 

3. Die ligt nog niet vast.  

Vraag: in geval van groepswonen is de mate van zelfstandigheid nog niet altijd voldoende om zelf 

huur te betalen. Hoe financieren we dat dan? Cliënten zonder eigen voordeur kunnen geen 

aanspraak maken op bijv. huursubsidie. We moeten op hele korte termijn al met onze huisvesting 

een andere richting in slaan.  

Reactie gemeente: We willen zoveel mogelijk toe naar scheiden van wonen en zorg, dus dat cliënten 

in trede 1 en 2 zelf hun huur gaan betalen. We moeten met elkaar en met woningcorporaties het 

gesprek aan over hoe we dat gaan realiseren met elkaar. We zien dat bij Pgb-initiatieven wel al 

werken. Maar de kostendelersnorm is een lastig punt. We gaan er met elkaar naar toe groeien, per 1 

juli krijgen alleen nieuwe cliënten in dit model hun beschikking, niet de bestaande cliënten.  

We begrijpen dat het scheiden van woon en zorg ingewikkeld is voor cliënten. We willen graag weten 

welke belemmeringen en dilemma’s er precies zijn. Daarover gaan we ook met jullie in gesprek.  

Reactie: die verkenning moet je doen vóór het formuleren van je programma van eisen, want dat kan 

leiden tot aanpassingen.  

 

Inhoudelijke bespreking opvang en wonen 

- De eerste periode van maatschappelijke opvang is eigenlijk een beschikbaarheidsfunctie. We zijn 

er nog niet uit of dit een cliëntgebonden financiering of een lump-sum-financiering krijgt. We 

denken nu aan een beschikbaarheidsfinanciering van de plekken, de bedden en een 

cliëntgebonden financiering van de trajecten. 

- We zagen het laatste jaar geen afname van de wachtlijst. De maatregelen voor extra door- en 

uitstroom hebben tot nu toe nog onvoldoende effect. De belangrijkste belemmering blijkt het 

gebrek aan goedkope sociale huurwoningen. De contingent-regeling loopt dit jaar goed, maar er 



zijn uit de regio maar 25 aanmeldingen gekomen, dat zouden er meer moeten kunnen zijn. Hoe 

komt dat?  

Reactie aanbieders: we hebben de opdracht om een x aantal cliënten om te klappen. Zij willen graag 

in dezelfde woning blijven, dus die melden we niet aan voor de contingent-regeling. Dat verklaart 

voor een deel het lage aantal aanmeldingen. Dit speelt op de werkvloer, daar moet je het regelen, 

niet op het niveau van directeuren. We spreken daar graag apart een keer over door (apart per 

instelling want er zijn verschillen, we moeten ook informatie over vastgoed meenemen): wie staan er 

op de wachtlijst, wat is de zwaarte, wat zijn de mogelijkheden? En tegelijkertijd aandacht voor de 

voorkant: waarom staan er zoveel cliënten op de wachtlijst.  

Vraag: wordt bij nieuwbouw een vast percentage voor bijzondere doelgroepen gereserveerd?  

Reactie gemeente: nee, niet zo strak. Maar we hebben wel munitie nodig om meer woningen te 

realiseren. Bijv. door meer aanvragen voor contingent-woningen.  

 

Inhoudelijke bespreking parameters voor tarieven 

Toelichting bij de dia:  

- productiviteit is de cliëntgebonden tijd.  

- Verzuim staat niet nadrukkelijk genoemd, maar zit hier wel in (gemiddeld verzuim van de GGZ-

sector).  

- De FWG-schalen worden per trede gewogen.  

 

Inhoudelijke bespreking inzet per trede 

- Door het grote aantal leefgebieden van 9 stapelt het model snel tot heel veel uren. Daarom gaan 

we rekenregels hanteren: je kunt niet op alle leefgebieden zeer intensief inzetten. Zo’n aantal 

uren begeleiding is niet reëel. Voorbeeld van een rekenregel: de leefgebieden sociaal en 

persoonlijk functioneren kunnen niet beiden intensief, dat worden teveel uren begeleiding.  

- Bij nieuwe cliënten geven we altijd een budget voor zingeving gedurende 3 maanden.  

- Bij cliënten waarbij de financiën ontzettend chaotisch zijn, is de zeer intensieve inzet beperkt in 

termijn.  

Reactie van meerdere aanwezigen: 3 maanden is te kort. Dat vraagt heel veel regeltijd, zo’n 6 

maanden, nog vóór de bewindvoerder of sociale dienst in beeld /actie komt.  

Vraag gemeente: Wie moet dat regelen? Doet de BW-aanbieder dat of een andere partij? Ook 

aandacht voor de rol van schulddienstverlening.  

Reactie aanbieders: Binnen de MO past het bij de taken van de trajecthouder. Ook in de BW zijn 

er veel taken te doen voor je het overdraagt. Bovendien wil je de cliënt zelf meenemen in het 

proces. Het gaat niet alleen om het papierwerk, maar ook alles er omheen. Ook weten wie je in 

moet schakelen. Misschien worden de mogelijkheden van bijvoorbeeld schulddienstverlening 

onvoldoende benut. Maar ook daarvoor is voorbereiding nodig. Cliënten hebben het nog niet op 

orde als ze binnenkomen. Cliënten in de MO worden vrijwel altijd afgewezen voor 

schulddienstverlening.  

Zie ook onderzoek in Utrecht naar rol van financiële problemen voor door- en uitstroom.  

Het is de moeite om met elkaar om tafel te gaan, ook met sociale dienst en 

schulddienstverlening erbij om af te stemmen wie wanneer wat doet bij elke cliëntgroep.  



- Vraag van de gemeente: hanteren jullie in de praktijk bereikbaarheidsdienst?  

Dat blijkt per aanbieder verschillend.  

Reactie aanbieder: ja, dat bieden we. Je bent het verplicht naar de cliënt toe, maar ook vanwege 

brandveiligheid (bij meldingen van de installatie moet er een medewerker naartoe). De late 

dienst vertrekt om 22:00/22:30 tot de volgende ochtend 8:00. ’s Nachts is er heel veel 

levendigheid op de locatie, door middelengebruik, interacties, overlast of mensen die de nacht 

niet in durven. Dan is fysiek bezoek of telefonisch contact nodig. Voor 24 uur toezicht aanwezig 

op de locatie kies je in geval van onveiligheid of zware somatische zorg.  

De mensen die ambulant wonen kunnen ook terugvallen op de bereikbaarheidsdienst.  

We zien wel een toename van gedragsproblematiek, om daar meer zicht en grip op te krijgen, 

zetten we vaker slaapdiensten in. Ook voor de veiligheid van de buurt.  

Reactie aanbieder: Overdag is de begeleiding intensief, ’s avonds kunnen cliënten zich redelijk 

redden. De volgende dag om 9 uur zijn we er weer. Dat gaat vrijwel altijd goed. Cliënten willen 

op zichzelf gaan wonen dus moeten zich leren redden. Soms schakelen ze elkaar in of bellen ze 

112 en bespreken we de volgende dag wat er gebeurd is. We beperken onze inzet ’s nachts tot 

een minimum. Soms zijn we meer bereikbaar in geval van specifieke situaties.  

Reactie aanbieder: vanwege complexe gedragsproblemen hebben we een wakende nacht. 

Reactie gemeente: er zijn ook locaties waar ’s nachts een beveiliger aanwezig is. Als dat nodig is, 

gaan we dat locatie-specifiek oplossen.  

- Voor de opbouw van het aantal uren per trede hebben we gekeken naar jullie input, cijfers uit 

andere gemeenten en de opbouw van de ZZP’s. Dit levert het gemiddelde budget, het is aan de 

aanbieder en cliënt om dit naar eigen inzicht in te zetten.  

De FWG-schalen zijn puur voor de uitvoering, niet voor de aansturing (management).  

Het gaat uiteindelijk om het totale budget, de FWG-schaal in het overzicht is geen norm voor de 

uitvoering: de aanbieder is vrij welke FWG-schaal in te zetten. We vragen wel om een bepaalde 

kwaliteit. Overigens zijn de ZZP’s en CIZ-tarieven ook op deze manier opgebouwd aan de 

achterkant, het is ons dilemma in hoeverre we inzicht geven in die ‘achterkant’. We kiezen 

ervoor dat wel te doen.  

Reacties aanbieders:  

o Lichamelijke gezondheid: voor inzet van HBO-ers is het FWG 45. Bijv. begeleiding bij HIV, 

diabetes en voor verpleegkundige handelingen (vaak incidenteel, maar ook een paar 

structureel). Die zitten nu in ZZP 5 en 6.  

o Dagbesteding: FWG 40 is reëel, schaal 45 is hoog. Het gaat erom: welke mate van 

begeleiding heeft de cliënt tijdens de activiteit nodig? Niet iedereen is het daarover eens, 

Andere reactie: als je toe wil werken naar werk of scholing heb je een hogere schaal 

nodig.  

o Financiën: gebeurt over het algemeen door maatschappelijk werkers, die zijn ingeschaald 

op 45.  

o Persoonlijk functioneren: het maakt verschil of je alle expertise zelf inzet met hoog 

gekwalificeerd personeel (op het snijvlak met behandeling, niet uitbesteed aan de Zvw) 

of bijv. voor bepaalde elementen psychiaters inschakelt en de overige begeleiding met 

een lagere inschaling doet.  

Vervolg 

We gaan de komende periode met jullie als individuele aanbieders in gesprek over de genoemde 

punten.  

Begin september gaan we weer in dit gezelschap in gesprek.  


