
Verwerving  
opvang, wonen en herstel 

terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 



Agenda 

 

• Terugblik;  

arrangementen op basis van resultaatgebieden 

marktconsultaties 

 

• Vooruitblik 

verlenging overeenkomst 

marktconsultaties 



 

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 

 
 

 

 

 



Kernboodschappen 

 

1. Cliëntvraag staat centraal, focus op beoogde resultaat 

2. Resultaat inkopen via persoonsvolgend budget (leefgebieden & treden) 

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

4. Betere verdeling van middelen 

 



burger 

gemeente aanbieder 

Het budget; contracten 

Triadische inkooprelatie:  
 

De vraag centraal stellen ipv het aanbod 



Resultaatsturing 
arrangementen op basis van resultaatgebieden 

Afrekenen op resultaten en werken met een persoonsvolgend budget. 

 

In de toegang wordt het wat bepaald:  
 

 

 

 

 

Leefgebieden; wonen, veiligheid, financiën, dagstructuur, sociale relaties, opvoeden en 
opgroeien, zingeving, psychische gezondheid en lichamelijke gezondheid 

Cliëntbehoefte Beoogd resultaat 
Leefgebieden 
(9 gebieden) 

Intensiteit 
(budgettreden) 



Kenmerken van het arrangementenmodel 

• Persoonsvolgend budget biedt keuzevrijheid 

 

• Acceptatieplicht  

 

• Aanbieder integraal verantwoordelijk 



Cliëntvolgend budget 

Leefgebied Treden 

Wonen Regie huishouden Zelfstandig groepswonen MO / beschut of 

beschermd wonen 

Veiligheid Beperkt toezicht Middelzwaar toezicht of 

beveiliging 

Intensief toezicht of 

beveiliging 

Financiën Beperkt Middelzwaar Intensief 

Dagbesteding Recreatieve 

dagbesteding 

Arbeidsmatige 

dagbesteding 

Dagopvang 

Sociale relaties Beperkt Middelzwaar Intensief 

Opvoeden & opgroeien Betrekken van CJG 

Zingeving Activeren en aanwakkeren 

Persoonlijk functioneren Beperkt Middelzwaar Intensief 

Lichamelijke gezondheid Beperkt Middelzwaar Intensief 

  € Totaal cliëntvolgend budget 



Voorbeeld:  
Wonen - Zelfstandig groepswonen (trede 2) 

De cliënt is zelfstandig met betrekking tot de component ‘wonen’, maar heeft baat 
bij wonen in een groep. De cliënt kan zelf zijn hulpvraag formuleren en deze 
uitstellen tot het volgende contactmoment met de begeleider. Zelfstandig 
groepswonen is met meerdere cliënten wonen in de accommodatie van een 
instelling met gemeenschappelijke ruimte, waarbij de cliënt zelf de huur betaalt.  

 

Deze trede voorziet in de kosten van een gemeenschappelijke ruimte in de 
groepsaccommodatie. De cliënt voorziet zelf in de kosten voor huisvesting (huur), 
hotelmatige kosten en voedingskosten.  

 

Het streven is de stabiliteit behouden en zo mogelijk doorstromen naar volledig 
zelfstandig wonen, inclusief het organiseren van de randvoorwaarden die daarvoor 
nodig zijn, zoals de benodigde persoonlijke en sociale vaardigheden en in 
aanmerking komen voor een beschikbare woning.  

 



Melding bij gemeente 

Wmo ambulant Beschermd wonen & overgang 
naar intensief ambulante wmo 

Cliënt met 
ondersteuningsbehoefte 

Vandaag niet besproken 
Vraagverheldering 

Vaststellen leefgebieden en 
beoogd resultaat 

Vaststellen intensiteit treden 

Maatschappelijke opvang 

Onderdak, vraagverheldering 

Vaststellen 
ondersteuningsbehoefte 

Vaststellen cliëntvolgend 
budget 

Monitoring en verantwoording 

Doelrealisatie & 
cliënttevredenheid & uitval 

Onderzoek door deskundige 
toegang 

Scheiden wonen & zorg 

Beschikking: 
Ondersteunings-/ perspectiefplan 

Contractmanagement & 
herindicatie 

Proces voor nieuwe indicaties en herindicaties 

Aandachtspunten:  
- Geleidelijke overgang 
- Proces van toegang blijft op hoofdlijnen gelijk 
- Medewerkers in de toegang versterken 
- Maatwerk: uitgaan van ondersteuningsbehoefte 

 
 

Witte blokken: bestaande stappen in het proces 

Blauwe blokken: nieuwe stappen in het proces 

Perceel 



Marktconsultaties 



16 maart: resultaatgebieden 

•Het bespreken van alle resultaatgebieden en treden: 
•Zijn dit de leefgebieden die relevant zijn voor ondersteuning aan de 

cliënt? 
•Zijn de leefgebieden en treden voldoende onderscheidend van 

elkaar?  

 

Conclusie: 

We hebben aanscherpingen gekregen die verwerkt zijn, geen 
structurele wijzigingen  



23 maart: Budgetopbouw 

Doel: input verzamelen voor de budgetopbouw per trede door Berenschot 

 

Budget is opgebouwd uit verschillende componenten. Per trede de vragen:  

• Functiemix: welke medewerkers zet je in?  

• Uren: hoeveel uren zet je deze medewerkers in? 

• Overige kosten (m.n. huisvesting)  

 

Uitgangspunt: tarieven die aansluiten bij een reële te verwachten kostprijs van de 
aanbieders. 



Van inzet medewerkers naar kostprijs 

Personele kosten 

Inzet 

Mede-
werkers 

14 

• Wat is het gemiddelde opleidingsniveau van de medewerkers per 

activiteit? 

• Onder welke CAO en in welke FWG (schaal en periodiek) vallen deze 

medewerkers? 

• Hoeveel uur wordt de medewerker gemiddeld ingezet per activiteit? 

• Welk deel valt buiten reguliere werktijden? 

• Hoe vaak vindt de activiteit plaats?  

• Wat zijn overige bijkomstige kosten van de zorgaanbieder?  

• Wat zijn de verschillen per activiteit, maatwerkvoorziening of 

beschermd wonen? 

• Op basis van het totaal aantal uur per maatwerkvoorziening / 

beschermd wonen en de FWG en CAO en met behulp van landelijke 

informatie uit de Benchmark Care bepalen we de personele kosten. 

Kostprijs 

Ove
rig 

Over
head 

Perso
neel 

• Op basis van het totaal aantal uur per maatwerkvoorziening / 

beschermd wonen en de FWG en CAO en met behulp van landelijke 

informatie uit de Benchmark Care bepalen we de totale kosten. 



30 maart: Terugkoppeling input budgetopbouw 

Input voor de tarieven gezamenlijk besproken 

• Functiemix: gepresenteerd wat aanbieders hebben aangeleverd 

• Uren: gepresenteerd wat aanbieders hebben aangeleverd 

• Overige kosten; huisvesting op basis van aangeleverde gegevens, andere kosten 
op basis van landelijke benchmarks 

 

Conclusie; verschillende aanscherpingen (m.n. in functiemix), dubbelingen in uren 
inzet, onduidelijkheid over inzet per client of per groep 

 

Vervolg: daadwerkelijk gaan rekenen 



6 april: notitie kwaliteit en monitoring 

Monitoring, kwaliteit en outcome: 4 uitgangspunten 

• administratieve lasten beperken 

• Lasten voor cliënten beperken 

• Niet alleen cijfers, ook het verhaal erachter 

• Actieve input van alle partijen 

Outcome criteria: 3 pijlers 

• Doelrealisatie 

• Clienttevredenheid 

• Uitval 

Betaling: afrekenen op resultaat 

Van aanbod centraal naar vraag centraal; financiering op orde 



Gezamenlijke conclusies uit de consultaties 

Resultaatgericht werken is een goede ontwikkeling. Het 
arrangementenmodel is daarbij een goed hulpmiddel. Draagvlak voor de 
transformatie-opgave.  

 

Tempo ligt hoog voor deze transformatie-opgave, tijd nodig om:  

•  Meer gevoel te krijgen bij het model.  

•  Budgetten te ontwikkelen en gevolgen daarvan te overzien.  

•  Toegang door te ontwikkelen.  



Verlenging van 6 maanden  

 
Een verlenging van zes maanden doet recht aan de wens tot meer tijd voor 
dialoog enerzijds en de wens actief toe te werken naar het nieuwe model 
anderzijds.  

 

Reactie? 
 



Vervolg: twee sessies 

• Sessie 1: dinsdag 23 mei ‘17, ochtend 
Inhoud: Model doorlopen a.d.h.v. casuïstiek 

 

• Sessie 2: donderdag 6 juli ‘17, ochtend 
Tarieven toelichten 

 

• Publicatie Bestek (bij verlening 6 mnd): najaar 2017  

 

• def. gunning: Minimaal 3 maanden voor ingangsdatum nieuwe contracten 

 

• Voorbehoud: Afspraken Regio na 2020 


