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Verslag bijeenkomst Sturing en inkoop Wmo-dagbesteding     25 mei 2020 

 

Aanwezigen 

Organisatie Aanwezige 

CLZ 

De Zorggroep 

Proteion Groep 

Carla van Herten en John Caubergh  

Danielle Golsteijn 

Luc Schroembges 

Gemeente Beesel Tim van Eerden 

Gemeente Venlo Frank op ’t Veld 

Gemeente Peel en Maas Ingrid van Enckevort 

 

Aanleiding 

Voor de nieuwe aanbesteding sociaal domein per 2022 in de regio Limburg-Noord loopt het project 

Sturing & Inkoop.  Het domein Wmo is vooralsnog onderverdeeld in vier segmenten. Dit gesprek gaat 

over het onderdeel dagbesteding bij het segment Volwassenen met ouderdom gerelateerde 

klachten. 

 

Samenstelling aanbiedersconsultatie 

Er zijn 3 aanbieders uitgenodigd die leveren op het segment volwassenen met ouderdom 

gerelateerde klachten.  

 

Vraagstelling en stip op de horizon 

Welke ontwikkelingen zien aanbieders m.b.t. dagbesteding, mede in licht van door gemeente 

geformuleerde stip op de horizon: opvang buitenshuis zo normaal en dichtbij mogelijk? En welke 

bekostigingsvorm zou hierbij passen? 

 

Verslag gesprek 

Welke ontwikkelingen zien aanbieders? 

- Een aanbieder was voor Corona gestart met sessies over dagbesteding van de toekomst, 

krijgt straks weer vervolg. Gemeente en zorgkantoor zijn daarbij ook uitgenodigd. 

- Aanbieders zien steeds zwaardere zorg door o.a. wachtlijsten intramuraal 

- Dagbesteding is belangrijk voor een stabiel thuissituatie. Dagbesteding kan op verschillende 

manieren geleverd worden. 

- Er zijn mogelijkheden om dag besteding te koppelen aan voorliggend veld, deze zouden we 

als aanbieders dagbesteding kunnen ondersteunen als het daarvoor te zwaar wordt. 

- Als gevolg van de gesloten dagbestedingen door Corona wordt duidelijk dat mensen het 

samenkomen missen, de structuur en dag invulling. Mensen gaan sneller cognitief achteruit 

zonder dagbesteding. 

- Een aanbieder is de mogelijkheden van digitale dagbesteding aan het onderzoeken, dit wordt 

gezien  aanvulling op gewone dagbesteding of preventief, niet als alternatief voor fysieke 

dagbesteding 
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- Met (individuele) begeleiding kun je  ouderen kleine stapjes in zelfredzaamheid laten zetten 

tijdens dagbesteding. Belangrijkste component is echter ontmoeting en aandacht. Maar ook 

in complexe situaties kan dagbesteding bijdragen. 

- Grens tussen voorliggende veld en maatwerkvoorziening dagbesteding heeft ook te maken 

met functie professional: sociaal werker (vv) of ondersteuning bij eten en zorg (mv) 

- Samenwerking partners rondom cliënt is er, in deze Coronatijd nog intensiever. Rol 

trajectbegeleider Hulp bij Dementie is belangrijk als centraal aanspreekpunt. 

- Aansluiting dagbesteding op omgeving cliënt kan beter, wat is er nog meer mogelijk? Komt er 

niet van om hier aandacht aan te besteden tijdens de dagbesteding ivm drukte/waan van de 

dag. 

 

Toegang gemeentes: Wat kunnen we daar nog verbeteren? 

- Venlo zet voorliggend op het sociaal wijkteam een maatwerkcoach in bij een eerste vraag 

naar dagbesteding. Volgens de trap van oplossingen wordt samen met betrokkene eerst het 

voorliggend veld op mogelijkheden onderzocht. Daarnaast kan het sociaal wijkteam de 

maatwerkcoach inschakelen om de mogelijkheid te onderzoeken of van maatwerk naar 

voorliggende dagbesteding (open inloop) afgeschaald kan worden. Succesvolle aanpak, leidt 

tot anders denken. De maatwerkcoach is spin in het web in de wijk, kent de diversiteit in 

aanbod goed en kan op basis van signalen ook nieuwe initiatieven mee opzetten zoals 

dagbesteding voor hoger opgeleiden of voor buitenleven of creativiteit.  

- Andere gemeentes zetten BGI in om mensen, indien nodig, naar dagbesteding toe te 

bewegen. Toegangen moeten goed de sociale kaart kennen, meer in segmenten laten 

denken. Hier zijn gemeentes mee bezig. 

 

Hoe kijken aanbieders aan tegen bekostiging? 

- Samenwerking in Noord-Limburg is lastig gezien de grote hoeveelheid aanbieders.  

- Belang van leveranciersmanagement  

- Aanbieders zijn voorstander van bekostiging met totaalbudget, financiering op basis van 

plekken. Daarmee is het huidige risico van no-show voor aanbieders ook afgedekt. 

Voorbeelden: 

o In Zuid-Limburg (o.a.Valkenburg) zijn slechts drie aanbieders dagbesteding 

gecontracteerd met lumpsum financiering, met jaarlijkse verschuivingen. Is net 

gestart, ziet er veelbelovend uit. Contactduur 4 jaar met 2x2 jaar verlenging. 

o In Mook krijgen aanbieders subsidie op basis van groepsgrootte en volledig inzicht 

inkomsten en uitgaven (geaccordeerd door accountant). Met correctie obv Wlz-

inkomsten. Werkt ook goed. 

- Bosdael Beesel pilot, hier wordt door Wlz en Wmo al gebruik gemaakt van de open inloop en 

de activiteiten die hier geboden wordt. Er wordt hier onderzocht wat de mogelijkheden zijn 

om naar een integraal budget Wlz/Wmo te gaan. 

- Bekostiging kiezen die prikkel op kwaliteit houdt en administratieve last verminderd. 

 

Overige punten: Vervoer: 

- Aanbieders: pleidooi voor aparte indicatie vervoer, los van dagbesteding 
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- Vervoersmarkt heeft nog maar enkele grote spelers 

- Bij subsidie Mook worden de vervoerskosten 1 op 1 betaald, volledig transparant 

- Sommige aanbieders hebben het deels zelf georganiseerd en willen dit zo houden, anderen 

zouden er graag vanaf willen 

- Geeft vaak veel regelwerk voor aanbieders dagbesteding 

- Nu (Coronatijd) moet netwerk het ook zelf doen 

- Flexibele tijden dagbesteding zodat er minder van spitstijden vervoer  gebruik gemaakt hoeft 

te worden. 

 

Vervolg 

De hoofdkeuzes voor de vier sturingselementen (bekostiging, contact, toegang en 

leveranciersmanagement) per segment worden begin juli aan het regionale portefeuillehouders 

overleg voorgelegd. Daarna worden alle aanbieders hierover geïnformeerd en worden er nieuwe 

sessies met aanbieders georganiseerd per segment om samen het gesprek te voeren over de nadere  

invulling van de gemaakte keuzes. 

 

 

 

 

 


