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Verslag bijeenkomst Sturing en inkoop Wmo-2b 14 september 2020 

 

Aanwezigen 

Organisatie Aanwezigen 

CLZ 

De Zorggroep 

MetGGZ 

Proteion Thuis & Groep 

Zorgboerderij de Bongerd  

 

Gemeente Beesel Tim van Eerden 

Gemeente Peel en Maas 

Gemeente Venlo 

MGR 

Ingrid van Enckevort 

Emmy van Brakel 

Niels Springeling 

 

 

Aanleiding 

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

Sturing & Inkoop.  Het domein Wmo is daarbij onderverdeeld in vier segmenten en twee producten. 

Dit gesprek gaat over het segment volwassenen met ouderdoms gerelateerde beperkingen.  

De gemeenten willen naar een gecombineerd product toe van begeleiding individueel en begeleiding 

groep. De WAT ligt hierbij bij de gemeente, HOE dit behaald wordt ligt bij de aanbieder. Dit vraagt 

creativiteit van de aanbieders. Hiernaast zal het een Europese aanbesteding zijn waarbij er een 

regionaal en lokaal perceel aanbesteed wordt. In totaal zal dit betekenen dat we met minder 

aanbieders gaan werken. De regio wil een contract voor drie jaar afsluiten met de mogelijkheid van 

2x 1 jaar verlenging. 

 

Eerste vragen 

Hoeveelheid trajecten 

- Zitten we te denken aan meerdere arrangementen/trajecten of heeft een cliënt dan altijd 

maar 1 arrangement/traject?  

Antwoord gemeente: Wat ons betreft is dit 1 traject en is het aan de aanbieder om te kiezen wat 

hierin nodig is. Bedoeling hiervan is dat de samenwerking tussen aanbieders vergroot wordt. 

 

CLZ geeft aan dat Midden Limburg West als voorbeeld kan gelden, hier wordt gewerkt met 

onderaannemingen. Vraag is of dit wenselijk is en er wordt als tip meegegeven dat de gemeenten hier 

een besluit in nemen zoals: wat voor kwaliteitseisen worden er gesteld? 

 

Samenwerking 

- Vraag is of dit de samenwerking vergroot. De CLZ geeft hierin Midden Limburg West als 

voorbeeld. Hier wordt gewerkt met meerdere arrangementen en minder aanbieders. Dit betekent 

ook dat er meerdere onderaannemingen zijn.  

Als tip wordt meegegeven om ook voor onderaannemingen kwaliteitseisen te stellen 
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Bovenstaande kan de samenwerking bevorderen, het aan elkaar zetten van producten doet dit niet 

automatisch. Vanuit aanbieders is onduidelijk of 1 traject voldoende is gezien de range van 

zorgverlening erg groot kan zijn.  

Antwoord gemeente: We verwachten van aanbieders dat ze samenwerken om de hulpvraag van de 

cliënt te beantwoorden.  Het liefst zou dit in samenwerking gaan en niet met onderaannemingen. 

Gezien dit ook direct nieuwe prijsafspraken kan geven tussen aanbieders. 

 

Als tip wordt meegegeven dat: Onderaannemingen verhogen de administratieve last voor 

aanbieders. Er zullen namelijk goede afspraken gemaakt moeten worden soms met meerdere kleine 

partijen.  

Als tip wordt meegegeven dat: er ook gezocht moet worden naar een financiële oplossing om 

creativiteit te stimuleren. Er moet ruimte zijn in de kostprijs om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. In 

Midden Limburg west zijn de arrangementen hier te krap voor.  

 

1 traject en populatie bekostiging 

- Vraag is of alle aanbieders kunnen werken met 1 traject en een populatie bekostiging, hier is 

een grote bulk aan cliënten  voor nodig en niet iedere aanbieder heeft dit. Hebben 

gemeenten hieraan gedacht?  

Antwoord gemeente:  Hier is over na gedacht, er wordt gewerkt met een lokaal en een regionaal 

perceel. Waarbij de verwachting is dat het regionale perceel een hoeveelheid cliënten heeft die 

hiermee kunnen werken.  Voor de lokale aanbieders gelden andere afspraken dan de regionale 

aanbieders. 

 

Hoe positioneer je het vervoer hierbij? 

Aanbieders geven aan dat er is een kleine markt van professionele aanbieders die het dagbesteding 

vervoer kunnen leveren. Dit betekent dat er niet op de prijs gediscussieerd kan worden. Dit wordt 

door meerdere aanbieders zo ervaren. Er is een verschil tussen aanbieders die vervoer wel en niet 

willen regelen. 

Vraag vanuit gemeenten: Wat is er dan nodig? 

Kostendekkend tarief is nodig, er wordt nu ervaren dat deze financiële druk en verantwoordelijkheid 

alleen bij de aanbieders ligt. 

De gemeente Mook wordt gezien als positief voorbeeld, waarbij facturen 1 op 1 betaald worden. 

Antwoord gemeente:  Vervoer is een lastig dossier bij zowel aanbieder als gemeenten. Er heeft een 

flink voortraject gelopen met Omnibuzz waar geen oplossing uit naar voren is gekomen. Reden 

hiervoor was dat dit juridisch nog niet kon en financiéel teveel onduidelijkheid was. Met de huidige 

aanbesteding is contact gezocht met de Wlz, hieruit blijkt dat de kostprijs van het vervoer 

dagbesteding bij de Wlz in 2021 zal stijgen mogelijk naar een kostendekkend tarief. Dit zelfde zou 

ook moeten gelden voor het kostprijs onderzoek dat uitgevoerd wordt door HHM voor de 

gemeenten in oktober – december. Tijdens/Na dit kostprijsonderzoek zal opnieuw gekeken worden 

met Omnibuzz of hier de vervolg stap gezet kan worden dat de gemeenten het vervoer regelen. Aan 

aanbieders wordt gevraagd om waar mogelijk informatie te leveren wanneer dit gevraagd wordt. 
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Als tip wordt meegegeven dat  er ook met een 2 sporen beleid vervoer gewerkt kan worden. Een 

aanbieder die het wel wil leveren kan dit blijven leveren. De aanbieder die dit niet wil leveren kan dit 

via de gemeenten laten lopen. Hier zou in tarief ook onderscheid gemaakt kunnen worden. 

 

Bandbreedte ureninzet 

Aanbieders geven aan dat er een groot verschil is in de bandbreedte zorg die cliënten ontvangen. 

Wanneer er geen sociaal netwerk is dan is hier veel ondersteuning nodig.  Van 1 uur per week tot 

iedere dag  een uur begeleiding.  Aanbieders zijn kritisch of 1 traject haalbaar is. Er is in elk geval 

voldoende volume nodig als er maar voor 1 traject wordt gekozen. 

Daarnaast geeft MetGGZ aan dat de beweging naar het voorliggend veld een goede beweging is maar 

dat dit binnen de psychiatrie niet altijd haalbaar is. Bij psychiatrie is flexibiliteit en een goede 

signalerende functie nodig, dit is niet zomaar op te heffen in het voorliggend veld. Bij psychiatrie is 

de doelstelling vooral om opname/ernstige terugval te voorkomen. Dit wordt minder gemerkt in de 

Wmo gelden maar meer binnen de zorgverzekeringswet. 

In Midden-Limburg-West wordt gewerkt met profielen, deze zijn te krap opgezet om hierin ook te 

kunnen innoveren. Alles wat je wil vernieuwen kost tijd en hiervoor moet ruimte zijn in contract. 

 

Tijdsvenster 

Vraag vanuit gemeenten is wat een geschikt tijdsvenster is.  

Voor dagbesteding is dit nu tussen 10:00 en 16:00. Bij individuele begeleiding van 09:00 – 20:00.  

Wens van gemeenten is om dit tijdsvenster te vergroten. Aanbieders willen dit ook en zien hier 

mogelijkheden.  

Vanuit individuele begeleiding wordt deze al breder ingezet, wanneer dit nodig is. 

Bij dagbesteding wordt veelal dit tijdsvenster gevraagd omdat dit ‘aansluit’ bij alle andere 

mogelijkheden en wensen. Denk hierbij aan de wens van cliënt om niet te vroeg te starten, de 

zorgmedewerkers die ruimte nodig hebben om de cliënten te helpen in de ochtend en het vervoer 

wat nu na het leerlingenvervoer georganiseerd wordt. 

Er zijn meerdere pilots geweest waarbij dagbesteding op zowel zaterdag als zondag georganiseerd 

is/wordt. De zaterdag is geen of weinig animo voor, waarschijnlijk doordat het netwerk veelal op 

deze dag tijd en ruimte heeft. De zondag verschilt per aanbieder hoe deze loopt.  

Daarnaast wordt in Sevenum nu gewerkt met dagen inclusief avond maaltijd, hiervan wordt 

aangegeven dat deze dagen veelal als te lang ervaren worden. Er wordt nog niet gewerkt met een 

tijdsvenster van bijvoorbeeld 13:00 tot 19:00 

Als tips wordt meegegeven:  

- Vervoer maakt het lastig, wanneer gewerkt wordt met per client wisselende tijdstippen. Dit 

kan leiden tot dat dit het tarief van vervoer verhoogd doordat er individueel vervoer geboden 

moet worden of doordat vervoer niet aansluit. 

- Let op de variable inlooptijden. Bij de meeste doelgroepen is het niet wenselijk dat mensen in 

en uit lopen. Dit heeft effect op de deelnemers, denk hierbij bijvoorbeeld aan dementie. 

Wanneer hiervoor gekozen wordt ga dan uit voor verschillende ‘tijdsvakken’ 

  

Personele inzet 

Vraag van gemeenten: Zitten er aan de zaterdag en zondag extra kosten verbonden? 
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Er geldt een ORT voor de zaterdag en de zondag, deze verschilt per cao. Hier moet een aanbieder en 

dus ook gemeenten rekening mee houden. 

 

Corona 

Kunnen alle inwoners nog opgevangen worden op de huidige opvang locaties en kan individuele 

begeleiding goed geboden worden? 

- Aanbieders dagbesteding zitten nog niet op volle sterkte, ongeveer 90% nu, een aantal zal 

ook niet teruggaan naar volle sterkte. Daarnaast zijn er veel ziekmeldingen bij zowel 

inwoners als personeel. De vraag naar dagbesteding neemt wel weer toe.  

- Bij begeleiding individueel wordt niet altijd begrepen waarom er op afstand gewerkt worden. 

Inwoners hebben genoeg van de afstand en vragen de nabijheid.  

- Problematiek van inwoners die voorheen al zorg/ondersteuning ontvingen is zwaarder 

geworden in vergelijking met voorheen doordat ze het contact gemist hebben. 

- Er is ruimte tekort en er zit een maximum aan aantal grotere ruimtes die te huur zijn en 

bemand kunnen worden. 

- Ook medewerkers zijn regelmatiger ziek, met name uitval bij BGI. 

- De Zorggroep is bezig met een hybride vorm van digitale en fysieke dagbesteding. Er zijn hier 

nog geen resultaten van. Wel is hiervoor een digitaal onderlegde mantelzorger nodig. 

- Sociale controle in de groep is ook groter geworden, er is een grote angst om weer in 

lockdown te komen. Er is een grote behoefte om samen te komen en dit vast te houden.  

- Er is nog geen/weinig ervaring dat een inwoner niet te hanteren/handelen is.  Wanneer een 

inwoner niet te corrigeren is, dan is hier veelal meer ondersteuning nodig en wordt in 

overleg met de toegang gekeken naar thuisbegeleiding.  

 

Inzetmix van personeel 

Wat is het opleidingsniveau wat aanbieders gebruiken? 

 

CLZ 

Begeleiding groep is minimaal MBO niveau 3 

 

De Zorggroep 

Begeleiding groep minimaal niveau 3 en 4 

Thuisbegeleiding grootste deel MBO niveau 4  

 

De Zorggroep maakt hierbij ook gebruik van ‘de professionele mantelzorger’ binnen de WLZ en heeft 

hier goede ervaringen mee. Deze zitten in niveau Mbo 1/ 2 afhankelijk van opleiding cq achtergrond. 

Er moet altijd iemand van MBO niveau 4 de regie hebben. 

 

Bongerd 

HBO’er en MBO’er in dienst 

 

MetGGZ 
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Veel HBO voor begeleiding individueel en een klein gedeelte MBO. Dit komt voornamelijk door 

specialisme en van oudsher veel hbo-ers in dienst. HBO’ers worden gebruikt om MBO’ers te 

ondersteunen bij de 1 op 1 begeleiding. Bij Wijkleerbedrijf Venray wordt ook experimenten met 

mbo2 

 

Proteion  

MBO medewerkers bij dagbesteding. Veelal niveau 3 en 4. 

Hiernaast wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers, zonder vrijwilligers is deze niet te draaien 

Bij individuele begeleiding zijn er veel medeweerkers die al heel lang in dienst zijn. Voor een groot 

gedeelte geldt dat deze MBO 4 of HBO opgeleid zijn. 

Hiernaast wordt er gewerkt met assistent thuisbegeleiders van MBO2 en is de intentie om met 

Proteion-Schoon te gaan experimenteren 

 

Vraag gemeenten: Zitten er andere eisen aan personeel ten opzichte van andere(n) 

segmenten/arrangementen/traject? 

Antwoord: de behoefte is in te kunnen zetten wat daar nodig is. Er wordt verschil gemaakt in inzet 

per traject.  

Als tip wordt meegegeven: minimale inzet qua functiemix moet benoemd staan in de contracten. 

 

Regio’s met goede ervaringen 

Gemeenten vragen met welke gemeente / regio’s de aanbieders een goede samenwerking hebben of 

wat zij zien als een goed passende bekostigingsmanier.  

 

De gemeente Venlo wordt hier als goodpractise gezien door aanbieders.  

 

 

 

 

 

 

 

 


