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Aanwezigen 

Organisatie Aanwezige 

De Zorggroep D. Golsteijn 

Proteion M. Eekers 

Leger des Heils O. Brouwer 

CLZ C. van Herten 

Care Plus K. van Leeuwen 

Unik T. Peters 

Moveoo E. Heitzer 

Incluzio N. Heijnen 

Confidence – Twende J. van Mulken 

SGL A. Degenaar 

PSW J. Reijnders 

MetGGZ M. Koopmans 

B-There F. Kessels 

Vincent van Gogh H. Verstappen 

Gemeente Beesel T. van Eerden 

Gemeente Horst aan de Maas L. Verrijth 

Gemeente Gennep M. Belliot 

Gemeente Bergen W. Cornelissen 

Gemeente Peel & Maas I. Enckevort 

Gemeente Venray M. Boon 

Gemeente Venlo E. van Brakel 

MGR N. Springeling 

Regionaal Projectleider Wmo M. Benthem 

 
Aanleiding 
Voor de nieuwe aanbesteding sociaal domein per 2022 in de regio Limburg-Noord loopt het project 
Sturing & Inkoop. Het domein Wmo is onderverdeeld in segmenten. Deze sessie gaat over het 
Programma van Eisen dat is opgesteld voor de segmenten 1A, 1B, 2A en 2B. 
 
In de onderstaande paragrafen staat vermeld welke onderdelen zijn aangepast naar aanleiding van 
de aanbiedersessie. Verder zijn de aangepaste PvE’s bijgevoegd. 
 
Vervoer is voor alle segmenten toegevoegd: 
 De aanbieder biedt, indien de deelnemer dit niet zelf of met behulp van het sociaal netwerk 

kan, ook vervoer aan (alleen bestemd voor groepsgerichte activiteiten). Hiervoor geeft de 
gemeente een indicatie af met een apart tarief. 

 

Segment 1A 
 Specifieke eis toegevoegd m.b.t. vervoer naar dagbesteding, waarbij we bij segment 1a 

uitgaan dat de deelnemer zoveel mogelijk zelf of met behulp van het sociaal netwerk naar 
dagbesteding komt.  

 KPI product begeleiding: KPI m.b.t. recidive toegevoegd. Reden is dat er onduidelijk was welk 
percentage cliënten terugkomt binnen 6 maanden na afronden traject of waarbij verlenging van 
een traject noodzakelijk is.  

 KPI product begeleiding en dagbesteding: KPI m.b.t. percentage doelen bereikt eruit gehaald 
i.v.m. verwarring/onduidelijkheid i.r.t. de KPI uitstroom. 
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 KPI dagbesteding op externe locatie verlaagd naar 50% gedurende het contract. Reden is dat 

de oude percentages niet als realistisch werden gezien door aanbieders.  

 KPI begeleiding: het woord duurzaam weggelaten in de KPI over uitstroom naar voorliggend 
veld. Reden is dat de aanbieder geen invloed heeft op of de ondersteuning voorliggend veld 
duurzaam is.  

 Inclusief/exclusief: maaltijden zijn exclusief voor deze doelgroep. We willen normaliseren, dus 
de doelgroep neemt de eigen boterhammen mee. Dit wordt niet aangepast in het PVE.  

  

Verder hebben wij het duidelijk onderscheid gemaakt in inhoudelijke KPI’s en KPI’s over uitstroom, 
gezien de vragen van aanbieders hierover. 
 

Segment 1B 
 Meer dan georganiseerde zorg. Vragen wat informele zorg bijdraagt aan afschalen 
 Flexibele inzet met korte wachttijden --> geen doel maar randvoorwaarden. Kan verwijdert 

worden uit het PvE. 
 

Segment 2A 
 KPI --> 100% evaluatiegesprekken lukt dit ook van de kant van de gemeente. Aangegeven dat 

we de toegang daarvoor wel gaan uitrusten. 
 Overweeg ook het faciliteren van consultatie als instrument mee te nemen. Dit gaan we niet 

overnemen. Omdat dit écht maatwerk is en al op vele andere manieren geregeld is (denk aan 
1,2,3 psychiatrie). 

 Trajectprijs is excl. intakegesprek. Is niet aangepast omdat wij dit zien als het uitbrengen van 

een offerte en in de meeste situaties de aanbieder die het intakegesprek doet ook de opdracht 
krijgt. 

 

Segment 2B 
 Bij punt 4 specifieke eisen is de eis mbt opleiding (eis b) als volgt aangevuld: Bij 

groepsgerichte ondersteuning is onder begeleiding van de mbo3 medewerkers ook inzet van 
medewerkers mbo 1-2 niveau mogelijk.  

 Bij punt 5 inclusief/exclusief traject is opgenomen wat wel en niet onder traject is opgenomen. 
Zo is opgenomen dat het matchingsgesprek er niet onder valt en het startgesprek en maken 
Plan van Aanpak wel. 

 

 
 
 
 


