
Verwerving  
opvang, wonen en herstel 

16 maart 2017 



Agenda 

• Doel van de bijeenkomst 

• Voorstellen 

• Terugblik 9 maart  

• Bouwstenen, leefgebieden, treden, resultaten 

• Toegangskader & eisen/wensen 

• Vervolgbijeenkomsten 



Doel van vandaag 

 

• Uw input verkrijgen op inhoudelijke thema’s 

 

• Vaststellen of het model voor resultaatgericht werken in de 
praktijk voldoende bruikbaar en onderscheidend is 



Voorstellen 

• Naam & organisatie 



Terugblik inhoudelijke koers 



 

BELEIDSKADER 
2017-2020 

Opvang, Wonen & Herstel 
Op maat inzetten van huisvesting en herstelondersteuning voor herstel naar zelfredzaamheid en 

participatie 
in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer 

 
 

 

Deze visie is leidend! 
 

 

De nieuwe verwervingsronde van de taken op het gebied van bw, mo en vo is 
één van de instrumenten om tot uitvoering van het beleidskader opvang, wonen 

en herstel te komen 

 
 

 

 

 



Beleidskader opvang, wonen en herstel 

Uitgangspunten: 

• Cliënt en zijn ontwikkeling (herstel) staat centraal  

• Eigenaarschap en regie in een traject op maat 

• Herstelondersteuning op 9 leefgebieden 

 

• Zelfstandig thuiswonen versterkt 

• Preventie en inclusie in de buurt  

• Een sluitend geheel van voorzieningen 

 



Uitwerking van het beleidskader: 
drie ambities, 10 deelprojecten 

een lokale en regionale opgave 

1. Een preventie-offensief 

- Signaleringskracht     

- Acceptatie en inclusie 

- Op weg naar volwassenheid (van 18- 
naar 18) 

2. Alle cliënten een hersteltraject op 
maat 

- Duidelijke toegang 

- Hersteltrajecten op maat 

- Voorrang voor drie leefgebieden 

 

 

3. Zelfstandig thuiswonen versterkt 

- Omklappen zorgwoningen 

- Afbouw/ombouw 
woonzorgvoorzieningen 

- Meer zelfstandige woningen 

- skaeve huse en domus plus 

 
 

   Blauw = primair rol gemeenten 

   Rood = primair rol aanbieder 

   groen = gezamenlijke   
   verantwoordelijkheid 



 
 

Doel van nieuwe verwervingsronde: In partnerschap 
de ambities uit het beleidskader realiseren door de 

cliëntvraag centraal te stellen 
 
  

In partnerschap 

• Omdat de veranderopgave groot is en er vele ketenpartners 
bij betrokken zijn, is het hebben van draagvlak, 
eensgezindheid en samenwerking belangrijk. 

• Omdat de veranderopgave nog niet voldoende concreet, is 
er tijd nodig om in gezamenlijkheid vorm te geven aan de 
veranderingen; Gefaseerde transformatie. 

• Beter aansluiten bij sociaal domein brede ontwikkelingen 
 

 

De vraag centraal stellen in plaats van het aanbod (breuk in 
verwerving!) 

 



Toelichting type contracten 

 

Voldoen aan wensen & eisen - raamcontract  

 conformeren aan kwaliteitseisen 

 

Zeer select aantal huidige cliënten – ‘light’ contract 

 op maat afspraken per cliënt 

 
Let op: open een account op Tenderned!!! 



Leefgebieden 

Domein Resultaatgebied 

Huisvesting Wonen 

Veiligheid 

Financiën Financiën 

Dagstructuur Dagbesteding 

Ondersteuning Sociale relaties 

Opvoeden & opgroeien 

Zingeving 

Persoonlijk functioneren 

Lichamelijke gezondheid 



Intensiteitstreden 

Domein Resultaatgebied Treden 

Huisvesting Wonen Regie huishouden 
Zelfstandig 

groepswonen 

MO / beschut / 

beschermd wonen 

Veiligheid 
Beperkt 

toezicht 

Middelzwaar toezicht 

& beveiliging 

Intensief toezicht 

& beveiliging 

Toeleiden 

Veilig Thuis 

Financiën Financiën Beperkt Middelzwaar Intensief 

Dagstructuur Dagbesteding 
Dagopvang 

deel vd week 

Dagopvang hele 

week 

Recreatieve 

dagbesteding 

Arbeidsmatige 

dagbesteding 

Ondersteuning Sociale relaties Beperkt Middelzwaar Intensief 

Opvoeden & opgroeien Toeleiden naar CJG 

Zingeving Activeren en aanwakkeren 

Persoonlijk functioneren Beperkt Middelzwaar Intensief 

Lichamelijke gezondheid Licht Middelzwaar Intensief 



Resultaatsturing 
arrangementen op basis van resultaatgebieden 

 

Toegang bepaalt (het wat):  
 

 

 

 

Leefgebieden; wonen, veiligheid, financiën, dagbesteding, sociale relaties, opvoeden en 
opgroeien, zingeving, persoonlijk functioneren en lichamelijke gezondheid 

Cliëntbehoefte 
 

Leefgebieden 
(9 gebieden) 

Intensiteit 
(budgettreden) 

Beoogd resultaat 
 



Bespreekpunten 

1. Zijn deze resultaatgebieden (bouwstenen) bruikbaar voor 
wat je wilt bereiken met een cliënt? 

 

2. Zijn de resultaatgebieden en treden voldoende 
onderscheidend van elkaar? 



Rol toegang 

• Integrale toegang voor alle Wmo-maatwerkvoorzieningen voor volwassenen (op HO na) 

 

• Cliëntbehoefte vertaald naar leefgebieden, intensiteit en resultaat 

 

• Leefgebieden en intensiteitstreden vertaald naar budget, uiteindelijk een totaal budget 

 

• Vraagt om een sterkere toegang; kwantiteit maar ook kwaliteit (meer specifieke expertise nodig) 

 

• Nauwere samenwerking tussen casemanager gemeente en Brede Centrale Toegang 

 

• Nauwe samenhang tussen vertaalde cliënt behoefte in resultaten in beschikking en  (traject)plan 
van cliënt (opgesteld met aanbieder) 

 

• Vraagstuk; vormgeven aan sturing op cliëntniveau; termijn beschikking, zicht op voortgang, 
verantwoording 

 

 

 

 



Eisen en wensen in het plan van eisen 

Eisen zoals  
 
• Kwaliteitseisen 
• bestuursstructuur en bedrijfsvoering 
• Commerciële eisen  
• Resultaatsafspraken 
• inhoudelijke bw/mo eisen: beleidskader onderschrijven, acceptatieplicht, 

continuïteit en stabiliteit bieden in ondersteuning  
 

Wensen: 
gunningscriteria 



Vragen? 



Vervolgbijeenkomsten 

Bijeenkomst Data 2017 

3e marktconsultatie 23 maart 

4e marktconsultatie 30 maart 

5e marktconsultatie 6 april 




