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Motie Beleidskader Regionaal Kompas 2015-2020: Aanscherping Aanbestedingscriteria OGGZ-
partners 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 15 mei 2014 

Constaterende dat: 

Op basis van beëindiging van het Regionaal Kompas 2008-2014 de subsidierelaties met 
huidige partners zijn opgezegd; 
Er nu een nieuw beleidskader Regionaal Kompas 2015-2020 aan de Raad voor ligt op basis 
waarvan nieuwe afspraken met (nieuwe) partners moeten worden gemaakt. 

Overwegende dat: 

Een adequate opvang en begeleiding van de OGGZ-doelgroep alleen kan worden gerealiseerd 
met een adequate (keten)aanpak; 
De ambitie voor ligt om met (nieuwe) partners aan te sluiten op de veranderingen in het 
sociaal domein en inhoudelijk te vernieuwen; 
Een goede sturing en monitoring op de maatschappelijke effecten van de uitvoer van het 
Regionaal Kompas wenselijk is voor zowel College als Raad; 
Maatschappelijke onrust en onrust onder (werknemers van) partners kan worden 
voorkomen wanneer de toewijzing of afwijzing van een of meerdere partner(s) helder en 
transparant is. 

Verzoekt het college van B&W om omtrent de uitvraag voor 2015 richting potentiële partners/ 
aanbieders in elk geval op te nemen: 

Heldere en transparante criteria op basis waarvan wordt besloten welke instelling(en) de 
meeste geschikte aanbieder is/zijn; 
Waarbij als een van de aanbestedingscriteria in elk geval wordt benoemd dat de 
partner/aanbieder dient aan te geven hoe zijn aanbod aansluit op de volgende 
uitgangspunten: 

o De eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt in de aanpak staan centraal; 
o Maatschappelijk herstel en toekomstperspectief voor de cliënt staan in de aanpak 

voorop. Daar waar mogelijk wordt gestreefd naar sociale, educatieve en 
economische zelfredzaamheid van de cliënt; 
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o De regie ligt - waar mogelijk - bij de cliënt zelf. De aanpak sluit aan bij wat iemand 
motiveert en beweegt. Onmogelijkheden en beperkingen zijn pas in tweede instantie 
van belang. Wel zitten er grenzen aan de zorg: er wordt uitgegaan van goede zorg 
van instellingen enerzijds en een actieve inzet van de cliënt anderzijds. 

o Er wordt integraal gewerkt. Partners verbinden wat er al is in het veld en versterken 
de samenhang en samenwerking met andere ketenpartners. 

En gaat over tot de orde van de dag. 


