
Verwerving  
opvang, wonen en herstel 

14 september 2017 



Agenda 

 

• Planning inkoop ronde 

• Vorderingen traject; programma van eisen 

• Parameters en uitgangspunten tarieven 

• Tarieven arrangementenmodel 

• Tarieven opvang 

• Tarieven overgangsrecht zzp 

 
NB alle tarieven zijn nog onder voorbehoud! 



Planning; STAPPEN TOELICHTING GEREED 

Markconsultaties Toetsen of aanbieders  de aanpak en de inhoud volgen. Samenwerken in de 

ontwikkeling van het model.  

juli-november 

afstemming regio, college 

en raad 

bespreking met regio (wethouders) 

bespreking in raad 

vaststellen in college 

september- 

november 

Publicatie van Pve Publicatie van programma van eisen op Tenderned Eind november 

1e Nota van Inlichtingen  Ontvangen van vragen Eind december 

Beantwoording 1e  nota 

van inlichtingen 

Antwoorden verzenden aan gegadigden. Half januari   2018 

2e Nota van Inlichtingen Ontvangen van vragen Eind januari 2018 

Beantwoording 1e  nota 

van inlichtingen 

Antwoorden verzenden aan gagadigden Begin februari 2018 

Inschrijvingen Ontvangen van inschrijvingen (offertes)  begin februari  2018 

Beoordelen  Beoordelen op voldoen aan eisen en wensen (gunningscriteria); Presentaties 

kunnen onderdeel zijn van beoordeling.  

begin februari-eind 

maart 

Gunnen en afwijzen Besluitvorming op basis van gunningadviezen en verslagen eind maart 

Contracten sluiten Verificatie gesprekken voeren  en  contracten sluiten  half april 

Publicatie van gegunde 

opdracht 

Publicatie op TenderNed volgens voorgeschreven formulier  bij de procedure 

van sociale en specifieke diensten, binnen 48 dagen na gunning  

half mei 

Implementeren Volgens implementatieplan van aanbieder half april 2018 

Aanvang contract Start uitvoering dienstverlening onder nieuwe overeenkomsten.  1 juli 2018 



Vorderingen traject 

1. Arrangementenmodel en toegang 

 29 cliënten in het arrangementenmodel 

 Samenwerking casemanagers bw en BCT 

 

2. Financiële werkgroep 

 Budgetten per trede verder uitgewerkt  

Doorrekening (nav 29 casussen) 

 Opvang voorzieningen 

  

3. Programma van eisen 

 Welke percelen? Welke geschiktheidseisen? welke gunningscriteria? 
Resultaatfinanciering? Monitoring? 



Programma van eisen 

We kopen geen exact product in. We kopen in feite ook een traject in; 
we willen partners die mee willen werken aan de opgave  

zo kort mogelijk in opvang; 

 Iedereen in traject; 

 traject op maat; 

beschermd wonen is een tijdelijke voorziening; 

wonen in de wijk (inclusie) ; 

naar ambulantisering en scheiden wonen-zorg.  

 

 



Percelen; opvang en wonen 

Perceel 1 

Eerste opvang (beschikbaarheid) 

Perceel 2  

Traject in opvang (beschikbaarheid, traject is cliëntvolgend; vast budget) 

Perceel 3 

Arrangementenmodel 

Perceel 4 

Overgangsrecht zzp 

Perceel 5  

Economisch daklozen (beschikbaarheid; Haarlem en Zandvoort) 

 



Totstandkoming tarieven 

Bronnen: 

• Brede vertegenwoordiging in gemeentelijke werkgroep 

• Inkoop document Wmo en jeugd 

• Andere gemeenten (ins & outs) 

• Extern adviesbureau (Berenschot) 

• Check bij collega’s, mensen uit het veld 

• CIZ, Nza parameters 

• Het volgen van de vacature sites 

• Gezond verstand 

 

 



parameters 

 

 

1. Cao GGZ (o.b.v. onderhandelaarsakkoord per 24/05/2017 
- maandloon FWG 
- Eindejaarsuitkering (8,05%) 
- Vakantiegeld (8%) 
2. Productiviteit (70%) 
3. Opslagen o.b.v. landelijke RIBW benchmark Care van Berenschot 
- Opslag sociale lasten (22,3%) 
- Opslag overheadkosten (29,7%) 
- Opslag overige kosten (zakelijke lasten en verzekeringen huisvesting (overheaddeel) en afschrijvingen 

(overheaddeel) 4,9% 
- 4. overige opslagen 
- Opslag ort 5% (niet alle resultaatgebieden) 
- Opslag ort resultaatgebied veiligheid (nacht) is 44,84% 
- Opslag ort bij opvang (tussen 0% en 16,67%) 
- opslag risicodragerschap en innovatie (2%) 
5. FWG inschaling per resultaatgebied en trede 
6. Tijdsbesteding client per resultaatgebied en trede  

 
 



Het arrangementenmodel 

 
Resultaatgebied Treden 

1. Wonen Beschermende woonplek Zelfstandig 

groepswonen 

beschermd wonen 

2. Veilig wonen Beperkt toezicht Middelzwaar toezicht Intensief toezicht 

3. Financiën Beperkt Middelzwaar Intensief 

4. Dagbesteding A 
Dagbesteding B 

Beperkt Beperkt/ 

midden 

Midden Intensief Zeer 

intensief 

5. Sociale relaties Beperkt Middelzwaar Intensief 

6. Opvoeden & opgroeien Betrekken van CJG 

7. Zingeving Activeren en aanwakkeren 

8. Persoonlijk 
functioneren 

Beperkt Middelzwaar Intensief 

9. Lichamelijke 
gezondheid 

Beperkt Middelzwaar Intensief Zeer intensief 

€ Totaal cliëntvolgend budget 

 



F-schalen en 
uren Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5 

2.       Veiligheid schaal GGZ 35-45 35-45 35-45 

uren/week 8 uur, 1 op 124 4 uur, 1 op  24 8 uur, 1 op 24 

3.       Financiën schaal GGZ 35-45 35-45 40-45  

uren/week 0,5 1 2 (6 md) 

4.a       Dagbesteding (1 op 8) schaal GGZ 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45 

uren/week 1-2 dagdelen 3-4 dagdelen 5-6 dagdelen 7-8 dagdelen 9 dagdelen 

4. b      Dagbesteding (1 op 4) 

 schaal GGZ 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45 

uren/week 1-2 dagdelen 3-4 dagdelen 5-6 dagdelen 7-8 dagdelen 9 dagdelen 

5.       Sociale relaties schaal GGZ 35-45 35-45 40-45  

uren/week 0,5 2 5 

 

FWG en uren 
 



F-schalen en 
uren Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5 

6.       Opvoeden & 
opgroeien schaal GGZ 35-45 

uren/week 1 

7.       Zingeving schaal GGZ 40-45 

uren/week 1 ½ (3mnd) 

8.       Persoonlijk 
functioneren schaal GGZ 35-45 35-45 40-45  

uren/week 0,5 2 5 

9.       Lichamelijke 
gezondheid schaal GGZ 35-40 35-40 35-40 35-40 

uren/week 1 4 7 10 

 

FWG en uren 
 



Tarieven per trede per week  
Resultaatgebieden Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 trede 5 

1. Wonen  € 0  € 35,84   € 286,74      

2. Veiligheid  € 15,40  € 78,40  € 157,50     

3. Financiën € 23,3  € 46,5  € 97,5    

  

4a. Dagbesteding basis € 45,4  € 105,1  € 164,8  € 224,6  € 268,8  

4b. Dagbesteding plus € 82,5  € 191  € 299,5  € 408  €488,2  

5. Sociale relaties € 24,4  € 97,7  € 255,9    

  

6. Opvoeden & opgroeien  € 46,5        
  

7. Zingeving  € 73,1          

8. Persoonlijk functioneren € 24,4  € 97,7  € 255,9    
  

9. Lichamelijke gezondheid € 44,2  € 176,7  € 309,2  € 441,7  
  

          
  

concept 



Arrangementenmodel; rekenregels 

Rekenregels (under construction): 
1. Trede 3 resultaatgebied financiën en trede 1 resultaatgebied zingeving 

worden voor resp. max 6 maanden en max 3 maanden toegekend. 
2. Op de combinatie van resultaatgebieden persoonlijk functioneren en 

sociaal functioneren wordt voor maximaal één resultaatgebied het tarief 
voor ‘trede 3’ vergoed. Op het andere resultaatgebied wordt maximaal 
het tarief voor ‘trede 2’ vergoed.  

3. Bij een score van trede 4 en 5 bij dagbesteding (7-9 dagdelen), wordt voor 
de resultaatgebieden persoonlijk functioneren, sociale relaties en 
financiën maximaal het tarief voor ‘trede 2’ vergoed.  

4. Resultaatgebied zingeving wordt in beginsel alleen toegekend aan nieuwe 
cliënten 

 
 
 

 



 
Wonen 

 
Tarief Wonen 

Trede 1 

Cliënt betaalt zelf huur 

Trede 2 

Cliënt betaalt zelf huur, maar de gemeenschappelijke ruimte wordt gefinancierd (fgroepsgrootte 8) 

€ 5,12 per etmaal 

Trede 3 

• kapitaallasten (hypothecaire lasten of huur van het gebouw inclusief onderhoud en inventaris); 25,06 

• hotelmatige kosten (huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, de facilitaire dienst en dagelijkse 
welzijnsactiviteiten) inclusief NIC; 9,56 

• Voedingskosten: 6,34 

€ 40,96, - per etmaal 

 

 

 

 

 

concept 



Opvang (beschikbaarheid) 

Opvang 

1. wonen/stenen 

- kapitaallasten (hypothecaire lasten of huur van het gebouw inclusief onderhoud en inventaris),  

- hotelmatige kosten (huishoudelijke verzorging, keukenpersoneel, de facilitaire dienst en dagelijkse 
welzijnsactiviteiten, - voedingskosten, 

• personele kosten nacht 

• Personele kosten 

tarieven 

1. €40,96 

2. zie resultaatgebied veiligheid: €2,20 €1,20 €22,50 

3. Personeel overdag: 16 uur, 8 uur (verschillende varianten) 

€36,20 € 18,70 € 17,50 € 11,07 

concept 



Tarieven van verschillende opvang voorzieningen 

• Voorbeelden 

 

• 24-uursvoorziening met continue begeleiding en wakende wacht: € 99,60  

• 24-uurs voorziening met continue begeleiding en slaapwacht: € 88,36 

• 24-uurs voorziening met beperkte begeleiding (incl. weekend): 60,66 

• 24-uurs voorziening met beperkte begeleiding (excl. weekend): 54,23 

• Nachtopvang: €82,16 

concept 



Traject in opvang 

Functieschaal 40-45, 3 uur per week per persoon/gezin 

 

€ 146,3 per week  

 

 

PLUS (bij gezinnen) 

Opvoeden & opgroeien: €46,5 per week 

concept 



Vaste zzp tarieven gewogen gemiddelde  

Verblijf (ook sector vreemd) 

ZZP 1 
€ 81,56 

ZZP2 
€ 111,94 

ZZP 3 
€ 131,93 

ZZP 4 
€ 155,47 

ZZP 5  
 € 167,21 

ZPP 6 
€ 204,78 

Het gemiddeld gewogen tarief is berekend op basis van het gecontracteerde volume in 2017 met de 
(waarschijnlijke) tarieven van 2018. 
 
NB voorbehoud mbt exacte indexatie cijfers (we zijn nu uitgegaan van 2,5%) 

concept 



vervolg 

 

Half oktober organiseren we een laatste marktconsultatie 


