
 
 

1e marktconsultatie verwerving BW en MO regio Haarlem  
 

9 maart 2017 – 9:30 te Haarlem 

 

Agenda 
1. Doel van de bijeenkomst 

2. Voorstelronde 

3. Toelichting op verwerving in sociaal domein  

4. Toelichting op inhoudelijke koers 

5. Toelichting op proces van nu tot contract 

6. Vervolgbijeenkomsten 

7. Afsluiting 

 

1. Welkom en toelichting op de agenda door Jan Willem Duker 
Doel van de bijeenkomst: u informeren over de inhoudelijke koers die we voorstaan met verwerving 

opvang, wonen en herstel en u de gelegenheid geven daar vragen over te stellen.  

 

2. Voorstelronde 

Aanwezig namens de aanbieders 
André Smits, Stichting Lievegoed 

Anita Schaaij, HVO Querido 

Annelies Kamerling, Stichting Zorgbalans 

Berend Gunnik, Stichting ontmoeting + Het open huis 

Esther van den Broeke, Raphael Stichting 

Frank Marijnen, Parnassia Groep 

Frans van der Heijden, Parnassia Groep 

Hans Stuiver, Dijk en Duin wonen 

Hella Nuyten, SIG 

Lidewijde van ’t Hof, Leger des heils 

Joris de Heus, HVO Querido 

Linda van Berkel, Leger des heils 

Marieke Possemis, Rozemarijn 

Marjelle Wouters, Nehemiazorg 

Maureen Bronkhorst, De Driestroom 

Mirjam Plantinga, Megakids 

Naomi Tas, RIBW KA/M 

Onno Hulsman, Dijk en Duin wonen 

Rob de Wilde, Stichting Zorgblans 

Rob Groenedijk, RIBW KA/M 



 
 

Aanwezig namens de gemeenten:  
Jan Willem Duker, Haarlem (voorzitter) 

Henk Esselink, Haarlem 

Julius Mandes, Haarlemmermeer 

Juul Angenent, Haarlem 

Lisette ten Bakel, Haarlem 

Marjella, Haarlem 

Piet Haker, Haarlem 

Simone Leensen, Haarlem 

Evelien Rijken, bureau HHM / Haarlem (notulist) 

 

 

3. Toelichting verwerving sociaal domein regio Haarlem door Piet Haker.  
Het belangrijkste doel van de verwerving is de juiste zorg op het juiste moment voor de juiste 

persoon. De afgelopen tijd hebben we als gemeenten richting gegeven aan de transformatie. 

Daarvan hebben we al geleerd:  

- er is meer synergie mogelijk en nodig tussen domeinen: tussen Wmo en jeugd, tussen Wmo 

en participatiewet. Dat gaan we in deze verwervingsronde verbinden.  

- We willen de toegankelijkheid vergroten en administratieve lasten verlagen. Zo besparen we 

geld zonder dat het ten koste gaat van de klant.  

- We willen toe naar meer resultaatgerichte sturing door middel van arrangementen. Daarom 

gaan we onze toegangsprocessen gaan versterken. En we moeten vaker moet onze partners 

in gesprek om samen te kijken of de doelen gerealiseerd zijn.  

We realiseren ons dat de transformatie op 1 januari niet compleet is.  

We gaan u als partners consulteren om inhoud te geven aan de veranderingen. Daarna volgt een 

periode van ‘radiostilte’ tijdens de inkoopprocedure.  

 

4. Toelichting op de inhoudelijke koers door Simone Leensen 
We kiezen een lichte procedure voor ‘sociale en andere specifieke diensten’. In dit model gaan we 

vooraf niet precies vastleggen wat we gaan inkopen, dat gaan we juist met elkaar vastleggen.  

Een toelichting op:  

- landelijke ontwikkelingen: onderzoek Wlz en nieuw objectief verdeelmodel vanaf 2020.  

- het beleidskader, de uitgangspunten, ambities en projecten.  

- de rol van de gemeente, de aanbieder en de burger bij resultaatsturing.  

We geven invulling aan resultaatsturing in de vorm van arrangementen. In de toegang wordt de 

cliëntbehoefte op één of meerdere van negen leefgebieden vertaald naar intensiteitstreden op die 

leefgebieden en naar beoogde resultaten. Dit wordt vertaald naar een cliëntvolgend budget. Dit 

model is niet alleen van toepassing op BW en MO, maar ook op andere onderdelen van de Wmo. We 

volgen daarin goede voorbeelden van gemeenten die hier al mee werken, zoals Rotterdam.  



 
 

In dit model kan de gemeente sturen op cliëntniveau via de toegang. Daar gaan we invulling aan 

geven. Op contractniveau sturen we via outcomecriteria (Sociaal domein breed dezelfde criteria).  

Er komt een overgangsfase voor huidige cliënten, zowel in BW als in MO.  

 

Gelegenheid voor vragen 
Esther van den Broeke: hoe staan jullie in relatie tot hoofdaannemers en onderaannemers, zoals 

Rotterdam doet, moet dat bij de inschrijving worden aangegeven?  

Gemeente: In Haarlem hoef je bij de inschrijving je onderaannemers nog niet aan te geven.  

 

Frank Marijnen: iedereen staat wel achter acceptatie en inclusie, maar wat heb je daar voor nodig? 

Het zou fijn zijn als de cliënt een rol krijgt om aan te geven hoe tevreden hij is over het traject. Kun je 

cliënten in een vroeg stadium al helpen met financiën, kun je een wisselwerking met het sociaal 

wijkteam tot stand brengen voor vroegsignalering?  

Gemeente: Met onze projecten stellen we zwart/wit waar primair verantwoordelijkheden liggen. 

Maar voor alle domeinen geldt dat je samen moet werken, bijvoorbeeld met politie, veiligheid, GGD. 

Met deze manier van zorginkoop willen we de vraag centraal stellen in plaats van het aanbod.  

 

Frans van der Heijden: bij integrale samenwerking is het heel belangrijk de regierol vooraf te 

beleggen. Voor jeugd wordt bijvoorbeeld een perspectiefplan gemaakt. Het lokale team gaat naast de 

cliënt staan. Dat is één van de manieren. Ik heb zorgen dat gemeenten ieder hun eigen invulling 

geven aan de sociale wijkteams, terwijl het een fundament voor de rest is.  

Gemeente: Dat beamen we. De gemeenten hebben met de decentralisatie allemaal een eigen 

verantwoordelijkheid. Vanuit de visie willen we in de regio logische afspraken maken, maar er zijn 

verschillende snelheden. We overleggen steeds meer met de VNG en andere gemeenten hoe we van 

elkaar kunnen leren.  

We zoeken binnen de gemeente naar het versterken van de signaleringskracht via de 

basisinfrastructuur. Dat is een opgave voor ons als gemeente. De Raad heeft besloten de wijkteams 

extra te versterken.  

 

Rob Groenedijk: je maximeert de zware trede financiën tot 3 maanden, hoe kom je tot die periode? In 

die tijd moet je bijvoorbeeld SHV opstarten, daar zijn randvoorwaarden vanuit de gemeente voor 

nodig. Je hebt het over partnerschap, je hebt hierin beiden een verantwoordelijkheid.  

Gemeente: We willen bij jullie toetsen wat reëel is, zo ook dit voorstel voor 3 maanden. Je bent als 

aanbieder voor het integrale pakket verantwoordelijk, dus ook voor andere partijen. Je taak is dan 

ook te zorgen dat die andere partij snel en effectief inzet pleegt.  

 



 
 

Julius Mandes: In Haarlemmermeer merken we in de huishoudelijke ondersteuning dat we steeds 

discussiëren over wat het resultaat is. Hoe kijkt Haarlem daar tegenaan? Hoe zou het resultaat er uit 

moeten zien?  

Gemeente: We hebben veel geleerd van huishoudelijke ondersteuning. Aanbieders BW en MO 

hebben eerder duidelijk gezegd: we willen op resultaten afgerekend worden. Daar geven we nu 

invulling aan. Ja, dat wordt ingewikkeld. Bij huishoudelijke ondersteuning zijn afgelopen jaar 

ontwikkelingen geweest waar we van leren, zowel gemeenten als zorgaanbieders weten steeds beter 

hun weg te vinden.  

Met de doelgroep is het soms lastig resultaten afspreken. Maar je moet toch toewerken naar wat we 

afgesproken hebben.  

Frank van Marijnen: er zit een basis van wantrouwen in. Er zijn meerdere partijen met de cliënt bezig. 

Daardoor wordt het moeilijk om het resultaat te meten. We hebben mooie presentaties gezien over 

regiehouders.  

Frans van der Heijden: Het is vrij nieuw om vanaf het begin in het traject vast te stellen wat je gaat 

doen.  

Gemeente: Van de landelijke modellen vinden wij dit model het best van toepassing op onze lokale 

situatie.  

 

Naomi Tas: Hoe ga je kwaliteit borgen in een cliëntvolgend systeem? Een aanbieder moet mogelijk 

onderdelen inkopen bij onderaannemers. Wordt je als hoofdaannemer kwaliteitsbewaker van de 

onderaannemer?  

Gemeente: Ja, hetzelfde zoals nu met het ZZP, daarin ben je ook integraal verantwoordelijk.  

Naomi Tas: het gaat ook over ambulante trajecten op andere leefgebieden.  

Gemeente: Ja dat klopt. We gaan expliciet leren van Rotterdam. We gaan starten en gezamenlijk 

door ontwikkelen.  

Anita Schaaij: Ik zie het als een innovatie-uitnodiging. We leren bijvoorbeeld in Amsterdam hoe we die 

samenwerking voor gezinnen moeten aanpakken.  

 

5. Toelichting op het proces door Henk Esselink 
De gemeente heeft de kaders voor de verwerving helder. Voor de publicatie op tendernet op 24 april 

willen we graag met u in dialoog in marktconsultaties, in maximaal 5 sessies (waarvan vandaag de 

eerste). Vandaag informeren we u vooral. In de volgende sessies gaan we met u in gesprek over 

bijvoorbeeld het toegangskader, de budgetopbouw, kwaliteitscriteria en outcomecriteria.  

Deze marktconsultaties zitten dicht op de publicatiedatum, we realiseren ons dat de planning 

ambitieus is.  

Wat betreft de verwerving: de eisen zijn hard, in de wensen vragen we jullie zaken te beschrijven. 

Daarop scoren we, onder een bepaald percentage krijg je geen contract.  



 
 

6. Vervolgbijeenkomsten 
We nodigen u uit deel te nemen aan de marktconsultaties. We hebben overwogen breed uit te 

nodigen en met subgroepen te werken. Voor een effectieve vorm denken we eraan om het aantal 

partijen te beperken en met vertegenwoordigers van sectoren te werken. De voorkeur is met een 

kleine groep een aantal keren bij elkaar te komen: de GGZ-aanbieders en vertegenwoordiging van 

andere aanbieders (we bekijken welke aanbieders interesse hebben en loten zo nodig). Alle 

informatie uit die sessies wordt gepubliceerd. We reserveren de komende tijd de donderdagochtend 

hiervoor. De vrijdag vooraf versturen we steeds de stukken naar alle partijen.  

 

Gelegenheid voor reacties en vragen 
Frank Marijnen: een partij in de consultatie moet een integraal beeld hebben van verschillende 

domeinen.  

Esther van den Broeke: komen deze martkconsultaties er ook voor jeugd en Wmo?  

Ja, die komen er ook. De hier genoemde consultaties zijn specifiek voor BW en MO. Voor jeugd bent 

u al uitgenodigd. Wmo is al gepland en daar wordt op korte termijn over gecommuniceerd.  

Frans van der Heijden: Als je het effectief wil laten zijn moet je het heel goed voorbereiden en gericht 

weten wat je uit een sessie wil halen, dat pleit voor een klein gezelschap.  

Berend Gunnik: Wij zijn nieuwe aanbieder in de regio en hebben het traject in Rotterdam doorlopen. 

Het werkt heel prettig.  

Naomi Tas: klopt het dat andere percelen parallel lopen?  

Gemeente: Ja dat klopt, maar wij zorgen wel voor integraliteit.  

Rob Groenedijk: kan 24 april nog uitgesteld worden?  

Gemeente: Dat is zeer onwaarschijnlijk, gezien de integraliteit willen we met alle domeinen hetzelfde 

proces doorlopen. Dat is een bestuurlijke wens uit de regio. De uitstelmogelijkheden zitten meer in 

de invoering vanaf 2018, dan in de verwervingsprocedure.  

 

7. Afsluiting en hartelijk dank voor ieders komst door Jan Willem Duker.  


