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Toelichting 
De consultatie is in drie groepen opgedeeld: 

1. Reguliere aanbieders GGz – voor de percelen ZZP, VPT en Overbruggingszorg 

2. Sectorvreemde aanbieders – voor het perceel Sectorvreemde ZZP en overbruggingszorg  

3. Aanbieders separate dagbesteding – voor perceel Separate dagbesteding ZZP-C-cliënten. 

 

Per groep is heeft een sessie van anderhalf uur plaatsgevonden. Per sessie is dezelfde agenda 

gevolgd: 

1. Opening 

2. Voorstelronde 

3. Inleiding 

4. Bespreken hoofdstuk 4 (Wensen) 

5. Bespreken hoofdstuk 5 (Eisen) 

6. Bespreken hoofdstuk 6 (Beoordeling en gunning; vraag om realisatiecijfers en 

productieafspraken 2013 en 2014) 

7. Overige vragen en opmerkingen 

8. Sluiting  

 

Dit document bevat de verslagen van alle drie bijeenkomsten. Betrokkenen kunnen hiermee 

kennismaken van de gedeelde informatie in andere bijeenkomsten dan waar zij aan deelgenomen 

hebben. 

In het verslag maken we gebruik van afkortingen om aan te geven van welke organisatie de vraag 

afkomstig is. 

Ook voegen we aan dit verslag de vragen toe die de dagen na de consultatiebijeenkomst gesteld zijn, 

alsmede een reactie daarop. 
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Consultatiegroep 1: Reguliere aanbieders beschermd wonen 
 

Aanwezigen 

 

Zorgaanbieders Gemeenten 

RIBW-K/AM (RK) 

 Ineke de Jonge 

 Rogier Staal 

Centrumgemeente Haarlem (HA) 

 Juul Angenent 

 Simone Leensen 

 Piet Haker 

 Daan Heineke 

Leger des Heils (LdH) 

  Jeanne Derks 

  Linda van Berkel 

  Jan Espeldoorn 

Gemeente Haarlemmermeer (HM) 

 Jan Willem de Zeeuw 

Lievegoed (LG) 

 Mary Muijs 

 Pim Lameris 

St. RIJK (SR) 

 Robert Jaspers Focks 

Parnassia/Dijk en Duin (PA) 

 Noek van Bakel 

 Frank Marijnen 

 

 

1. Welkom en opening 

Alle aanwezigen worden van harte welkom geheten. Het is  plezierig dat ondanks de kort tijdsspanne 

en de vakantieperiode alle instellingen zo goed vertegenwoordigd zijn. De decentralisatie van het 

beschermd wonen kent een hoge tijdsdruk. In korte tijd moeten de betrokkenen (instellingen en 

gemeenten) met elkaar aan de slag om er in 2015 klaar voor te zijn. Er is hopelijk begrip voor deze 

route. 

Op deze dag zijn ook vergelijkbare consultatiebijeenkomsten met andersoortige aanbieders 

(sectorvreemde aanbieders en dagbestedingsaanbieders). 

Deze consultatiebijeenkomst is bedoeld om feedback te krijgen over de wijze waarop Haarlem de 

inkoop wil gaan organiseren.  We gaan het vooral hebben over de hoofdstukken 4, 5 en 6. Vragen en 

opmerkingen zijn zeer welkom (HA). 

 

2. Voorstelronde 

De aanwezigen stellen zich kort aan elkaar voor. 

 

3. Inleiding 

 

Consultatie 

Het is de bedoeling om vandaag het consultatiedocument goed met elkaar door te nemen. 

Centrumgemeente Haarlem en de vier reguliere aanbieders zijn al langer met elkaar aan de slag. Er is 

een uitvoerige inventarisatie van gegevens over vraag en aanbod geweest. Op 4 juni was er al een 

eerste bijeenkomst over visie en uitgangspunten. Vanuit de gemeente Haarlem is ook contact 

geweest met vertegenwoordigers van cliënten van de vier instellingen. Ook waren er bilaterale 

contacten. 
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Dit consultatiedocument lijkt sterk op het consultatiedocument dat voor de gedecentraliseerde 

ambulante voorzieningen is gehanteerd. De opzet en grote delen van de inhoud zal waarschijnlijk 

bekend voorkomen.  Belangrijke onderdelen in dit document zijn de speerpunten en de vijf percelen 

die bij deze inkoop onderscheiden worden (HA). 

 

Planning 

De beoogde route van de inkoop is te vinden in het consultatie document (par 2.3) en op de laatste 

bladzijde van dit document. Het betreft een zeer krappe planning. Het uitsturen van de offerte-

aanvraag op 12 september is onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad van Haarlem 

met het beleidskader beschermd wonen dat op 11 september besproken wordt. Op 28 augustus 

wordt het beleidskader besproken in de commissie Samenleving. Dit beleidskader is gebaseerd op de 

inventarisatie en de vele gesprekken die met instellingen, cliënten en regiogemeenten hebben 

plaatsgevonden. Het beleidskader is openbaar daags na bespreking in het college van B&W (op 

12augustus).  De gemeente Haarlem zal het dan naar de instellingen opsturen (HA). 

 

Financieel kader 

Vanuit het kabinet is steeds gezegd dat het budget beschermd wonen geheel, dus zonder korting 

over gaat naar de centrumgemeenten. In principe moet het beschermd wonen in 2015 betaald 

kunnen worden vanuit het in de meicirculaire toegekende budget van 37,1 miljoen. Daar moet alles 

voor gedaan worden onder het motto ‘rijksbudget=werkbudget’. Dus zorginkoop (ook van 

overbruggingszorg), pgb’s, kapitaallasten (NHC) en de uitvoeringsorganisatie. Het totale landelijke 

budget is verdeeld over de 43 centrumgemeenten (verdeelmodel). Dat bedrag van 37,1 miljoen is 

gebaseerd op landelijke uitvragen over 2013 (Cebeon) en berekeningen van het ministerie van VWS.  

Het lijkt momenteel niet waarschijnlijk dat de verdeling drastisch gaat veranderen. 

Het is nu echter zeer de vraag of het budget van 37,1 miljoen toereikend zal zijn voor deze regio om 

het volume en de tarieven van 2014 te financieren. Mogelijke oorzaken hiervoor: 

 Als de verdeling van budgetten heeft plaatsgevonden op basis van onvolledige cijfers kan er 

onevenredigheid ontstaan ten aanzien van de werkelijke opgave beschermd wonen. 

 De berekeningen zijn gebaseerd op het volume van 2013. Uit interne analyse lijkt het volume in 

deze regio in 2014 nogal gestegen te zijn. Dat kan ook het geval zijn bij de pgb’s en 

overbruggingszorg, maar dat is nog onbekend.  

 

Het zou kunnen zijn dat centrumgemeente Haarlem gedwongen zal zijn 5 á 10% te besparen op de 

uitgaven voor Beschermd Wonen. Het heeft de grootste prioriteit om hier duidelijkheid over te 

krijgen. Daarom wordt aan alle zorgaanbieders gevraagd om op korte termijn (binnen 10 dagen) de 

gegevens over gefactureerde zorgproductie en tarieven te leveren via de formats, zoals meegestuurd 

met de uitnodiging voor de consultatie. Als deze cijfers (en die van andere aanbieders en de pgb’s) 

bekend zijn, worden de prognoses aangepast en verscherpt en worden de zorgaanbieders benaderd 

voor overleg. De bij Haarlem al bekende en eerder ontvangen gegevens zullen nog worden 

teruggelegd bij de zorgaanbieders ter controle en ter aanvulling. (HA). 

 

Reacties 

 De aankondiging van de gemeente Haarlem dat er mogelijk gekort moet worden (5 tot 10%) wijkt 

af van wat er tot nu toe landelijk is gecommuniceerd. Zo snel mogelijk duidelijkheid daarover is 

belangrijk. (RK). Het heeft de grootste prioriteit van de gemeente Haarlem. De volledige cijfers 

van de reguliere zorgaanbieders zijn daarbij noodzakelijk (HA). 
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 De zorgaanbieders kunnen zich goed herkennen in de gegeven opdeling in percelen (RK, LdH, LG, 

PA). 

 De planning in het consultatiedocument wordt besproken en er wordt toegelicht waarom deze zo 

krap is (HA). Geen van de aanwezigen vraagt om de planning te wijzigen. 

 Er is een bestuurlijk akkoord over de afbouw van bedden, er zou een toename naar extramurale, 

ambulante ondersteuning volgen. Parnassia heeft vanaf 2013 een afspraak gemaakt met het 

zorgkantoor; zij hebben een bedden reductie gerealiseerd (7 bedden in Velserbroek), maar 

hebben wel de financiering daarvoor mogen houden voor extra intensieve extramurale 

begeleiding zodat cliënten zo goed mogelijk begeleid worden zodat ze ook daadwerkelijk kunnen 

uitstromen.  Zorgaanbieder vraagt zich af of deze afspraken wel geborgd worden in 2015? Dit zou 

anders bedrijfsmatig problemen geven en zijn weerslag hebben op de zorg voor cliënten. 

Zorgaanbieder heeft meegewerkt aan de opgave om te innoveren en extramuraliseren en het zou 

toch cru zijn als ze daar nu voor moeten boeten (PA) 

Haarlem geeft aan niet op de hoogte te zijn van deze afspraken. (HA) 

 Zorgaanbieder wil uitgaan van productie tegen dezelfde tarieven (LdH). Het is niet reëel dat 

dezelfde tarieven (als in 2014) gehandhaafd kunnen worden (zie p.4) (HA). 

 Kan Haarlem bij het Rijk vragen om het de verdeling van budgetten te corrigeren (LG). Het is niet 

te verwachten dat het rijk het verdeelmodel zal wijzigen (HA). 

 De bronnen van gegevens zijn gebaseerd op twee zorgkantoren (Achmea en Zorg&Zekerheid). Zijn 

er contacten met VGZ geweest? Met name gegevens over cliënten van de Brijdergroep zouden 

kunnen ontbreken (PA). Haarlem heeft geen contacten gehad met VGZ. Parnassia kan deze 

informatie zelf aan Haarlem aanleveren, zoals gevraagd in het format (HA) 

 Snel duidelijkheid over de tarieven is belangrijk. Het gaat om banen van mensen (RK). 

 

4. Bespreken hoofdstuk 4 (wensen) 

 

Toelichting 

De inhoud van dit hoofdstuk gaat over de speerpunten. Het betreft geen harde eisen, maar de 

punten waarover de gemeente volgend jaar met de instellingen in gesprek wil gaan (HA). 

 

Reacties 

 De organisatie van de Toegang in 2015 is nog onvoldoende duidelijk (PA). Hoewel er op dit 

onderdeel is nog overleg gaande binnen de gemeente, is het wel zeker dat de instellingen zelf (en 

hun specialisten) bij de indicatieprocessen en de onderzoeken een zeer grote rol gaan spelen. 

Aangesloten wordt bij de huidige praktijken, ZZP-systematiek blijft vooralsnog gehandhaafd. 

Nagedacht wordt om indicatiegerelateerd systeem Portero op de een of andere manier te 

integreren in gemeentelijk systeem (HA). Wellicht goed voor gemeente om plan B te hebben als 

Portero niet goed te koppelen is (RK). 

 De eigen bijdragen voor cliënten beschermd wonen blijft gehandhaafd (HA). 

 De indicatie van Dagbesteding (zowel inclusief bij de ZZP’s als los/separaat) blijft zoals het is 

komend jaar. Later wellicht meer loskoppeling van de dagbesteding, waardoor het perceel 

Separate Dagbesteding groter zou worden (HA). 

 Complimenten voor hoofdstuk 4 (PA). 

 

 
5. Bespreken hoofdstuk 5 (eisen) 
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Toelichting 

Dit hoofdstuk lijkt erg op het hoofdstuk 5 uit de offerte-aanvraag van de ambulante voorzieningen 

(HA). 

 

Reacties 

 Draait er vanaf 1 januari een goed systeem van facturatie. En zo niet is er een plan B? (RK). 

Moeten zorgaanbieders nog aanpassing doen, want daarvoor is nu weinig tijd (RK). De gemeente 

Haarlem onderzoekt de mogelijkheden van Vecozo, kijkt naar aansluiting bij de reeds geldende 

gemeentelijke processen en wil het vooral praktisch houden. Dit onderwerp zal de komende 

maanden besproken worden met de instellingen (HA). 

 Er wordt voor professionals een VOG geëist. Maar dat is voor professionals met 

ervaringsdeskundigheid niet altijd haalbaar. Gepleit wordt voor uitzonderingen voor deze groep 

(PA). De zorgaanbieders Parnassia en Leger des Heils zullen de gemeente Haarlem  hierover 

informatie leveren (PA, LdH). 

 Op pag 32 wordt gesproken over een gehandicaptentoilet. De vraag is of dat noodzakelijk is in alle 

voorzieningen (PA of LdH). De gemeente komt hierop terug (HA) 

 Op pag 33 gaat het over calamiteiten en geweld. Gevraagd wordt of elk incident gemeld moet 

worden of dat dit ook periodiek mag via kwartaalrapportage. Het kan lastig zijn als er allemaal 

uitgebreide interne protocollen zijn en dat die uitgebreid moeten worden (PA). De gemeente 

Haarlem zal zich nader oriënteren op de toezichthoudende rol. En kan daarbij eventuele input van 

zorgaanbieders goed gebruiken (HA). 

 Pag 37: de verplichting personeel over te nemen (punten 11 en 12). Gerefereerd wordt aan 

bestaande sociale plannen en landelijke wetgeving: kan dat niet met deze eis op gespannen voet 

staan PA). Deze eis komt voort uit een motie van de Raad. Landelijke wetgeving gaat uiteraard 

boven deze motie uit, mocht er tegenstrijdigheid zijn (HA). 

 

6. Bespreken hoofdstuk 6 (beoordeling en gunning; vraag om realisatiecijfers en 
productieafspraken 2013 en 2014) 

 

Toelichting 

De gemeente Haarlem zal bij de beoordeling niet met  een beoordelingssystematiek met te scoren 

punten gaan werken, voor  wat betreft de speerpunten. De gevraagde speerpunten zijn wel 

onderwerp van gesprek in de loop van 2015. 

 

Reacties 

 Overbruggingszorg is lastig in beeld te krijgen. Veel cliënten verblijven in de MO en de OGGZ (PA). 

Wel belangrijk om ambulante Awbz-zorg aan ZZP-C-cliënten in beeld te krijgen (en dubbelingen 

eruit te halen). Ook de kosten voor deze zorg zitten in het budget beschermd wonen van 37,1 

miljoen. Er is nu nog geen inzicht in. (HA). 

 Kan er uitbreiding plaatsvinden van VPT’s, bijvoorbeeld via substitutie van reguliere ZZP’s? Dit is 

immers in de lijn van de transformatie, namelijk meer extramuralisering (RK). In principe wil 

Haarlem hetzelfde volume houden als in 2014. Mogelijke verschuiving van ZZP’s naar VPT’s zijn 

onderwerp van gesprek (HA). 

  Inloop GGZ, maakt dat deel uit van de decentralisatie beschermd wonen (PA)? Nee, dat gaat over 

naar álle afzonderlijke gemeenten (HM). Wat betreft de speerpunten wordt een vrije tekst in 

maximaal twee Aviertjes verwacht. Er wordt onderstreept dat deze tekst van belang is. (HA). 
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7. Overige vragen en opmerkingen 

 

Reacties 

 Zorgaanbieder houdt een pleidooi voor investering in kwaliteit en wel via de deskundigheid van 

personeel, wat veel meer rendement heeft dan de social return-procedures. Zorgaanbieder wijst 

er op dat in de tekst (pag. 23) staat dat het om 5% van de opdrachtsom staat terwijl afgesproken 

zou zijn dat het om 5% van de loonsom gaat (PA). Welke mogelijkheden zijn er (binnen budget) 

(LdH). Begeleiding van cliënten naar werk levert waarschijnlijk meer op dan SROI (PA). Haarlem 

gaat dit na (HA). 

 Op pagina 16 staat informatie over vervoer. Zorgaanbieder vraagt wat verwacht wordt van 

aanbieders (RK).  Deze informatie is slechts toelichtend om de samenhang met andere 

decentralisaties aan te geven (HA). 

 Alle aanbieders geven aan te werken met vormen van klantbelevingsonderzoeken (zoals CQ-

index) of effectonderzoeken, gericht op meting van zelfredzaamheid of herstel (zoals ROM) of 

ROPI. De gemeente Haarlem juicht dergelijke metingen toe, maar stelt nog geen specifieke eisen 

voor 2015. 

 Hanteren jullie een bonus bij goed presteren (PA)? Haarlem gaat de komende 2 jaar contracten 

aan met de huidige aanbieders Beschermd Wonen en in zal in principe het huidige volume 

voortzetten. Vooralsnog gaan wij niet werken met een bonus-malus regelingen. 

 De duur van de overeenkomst is twee jaar. In 2015 vindt overleg plaats over gewenste 

bijstellingen/aanpassingen in 2016. Er is geen verplichting voor afname volumes. (HA). 

 Voor de aanbieders is het essentieel om meer duidelijkheid te krijgen over de tarieven. Met 

gezamenlijke inspanningen (aanleveren van de gewenste cijfers over 2013 en 2014, gevolgd door 

berekeningen) zal er steeds meer duidelijkheid komen, ook voor de aanbieders om offertes op te 

stellen (HA). 

 Welke gevolgen heeft de Wlz voor de gemeentebudgetten (PA)? Gemeente beschikt nog niet over 

deze nieuwe informatie (HA). 

 Geen van de aanwezigen vraagt om de krappe planning te wijzigen. 

 

 

8. Sluiting  

Er wordt een verslag gemaakt van de bijeenkomst. De vertegenwoordigers van de instellingen 

worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en hun constructieve inbreng.   
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Consultatiegroep 2: sectorvreemde aanbieders beschermd wonen 
 

Aanwezigen 

 

Zorgaanbieders Gemeenten 

SHDH (SH) 

 Petra Hofs 

 Teake Ettema 

Centrumgemeente Haarlem (HA) 

 Juul Angenent 

 Simone Leensen 

 Daan Heineke 

SEIN (SN) 

  Hans van Wijk 

Gemeente Haarlemmermeer (HM) 

 Jan Willem de Zeeuw 

Philadelphia (PH) 

 Margreet Roukema 

St. RIJK (SR) 

 Robert Jaspers Focks 

Ons Tweede Thuis (OT) 

 Titia Wagenaar 

 Cor Malipaard 

 

Zorgcentra Meerlanden (ZM) 

 Jan Lans 

Heliomare (HE) 

  Ageeth Erkamp 

  Karin Broersen 

Zorgbalans (ZB) 

 Rob de Wilde 

SIG (SG) 

 Jacquelien Beentjes 

Stichting Raphael/Rozemarijn (RR) 

 Vincent Wagenaar 

 Sophie Gerdes 

 

Niet aanwezig: Amstelring en Nieuw Unicum (met afmelding ), Viva zorggroep (zonder afmelding)  

 

1. Welkom en opening 

Alle aanwezigen worden van harte welkom geheten. Het is  plezierig dat ondanks de kort tijdsspanne 

en de vakantieperiode alle instellingen zo goed vertegenwoordigd zijn. De decentralisatie van het 

beschermd wonen kent een hoge tijdsdruk. In korte tijd moeten de betrokkenen (instellingen en 

gemeenten) met elkaar aan de slag om er in 2015 klaar voor te zijn. Er is hopelijk begrip voor deze 

route. 

Op deze dag zijn ook vergelijkbare consultatiebijeenkomsten met andersoortige aanbieders 

(reguliere aanbieders beschermd wonen en dagbestedingsaanbieders). 

Deze consultatiebijeenkomst is bedoeld om feedback te krijgen over de wijze waarop Haarlem de 

inkoop wil gaan organiseren.  We gaan het vooral hebben over de hoofdstukken 4, 5 en 6. Vragen en 

opmerkingen zijn zeer welkom (HA). 

 

2. Voorstelronde 

De aanwezigen stellen zich kort aan elkaar voor. 
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3. Inleiding 

 

Sectorvreemdheid 

Er zijn voor zover bekend 12 aanbieders in onze regio die afkomstig zijn van een andere sector dan 

de GGz en toch aanbod voor cliënten realiseren of gerealiseerd hebben (in 2013 en/of 2014) met een 

ZZP-C-indicatie. Dus ook beschermd wonen aanbieden. Samen doen zij dat voor ongeveer 60 a 70 

cliënten, voor zover wij dat weten.  

We noemen dit ZZP-C-aanbod sectorvreemde zorg 

 

Decentralisatie beschermd wonen & route (Zie ook de bijlage) 

Zoals bekend gaat per 1 januari 2015 het beschermd wonen over van de Awbz naar de Wmo, dus van 

het zorgkantoor naar de gemeente. Niet naar alle gemeenten, maar alleen naar 43 

centrumgemeenten in Nederland.  

In de regio Haarlem gaat het om ruim 1000 mensen met een CIZ-indicatie voor beschermd wonen, 

dus de ZZP-C. En van die 1000 mensen zijn zo’n 750 in zorg, in beschermd wonen, daarvan 8 a 9% bij 

de sectorvreemde aanbieders. Haarlem is pas begin dit jaar begonnen met de decentralisatie, want 

het was pas eind 2013 duidelijk dat het Kabinet de decentralisatie van óók BW doorzette. De 

gemeente was nauwelijks bekend met de sector, dus er is flink geïnventariseerd in het eigen maken 

verschillende zaken. Zo is er na de inventarisatie gestart met beleidsvorming. Daartoe is er met de 

GGZ-aanbieders  in juni gesproken op een centrale bijeenkomst, m.n. over uitgangspunten. Met de 

meeste sectorvreemde aanbieders zijn ook contacten geweest. We zijn nu echter voor het eerst in 

deze samenstelling bijelkaar. Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de 

cliënten in de 4 ggz-instellingen en is er een beleidskader BW opgesteld. Binnenkort wordt dat 

richtinggevend beleidskader openbaar als het eerst in de commissie Samenleving wordt besproken 

(28 augustus)en daarna in de raad (11 september). 

Tegelijkertijd moest Haarlem met spoed aan de slag met de inkoop en in juni is het voorliggende 

consultatiedocument opgesteld. Dat ligt dus vandaag ter bespreking. De opmerkingen worden 

gebruikt voor het definitieve document, dan wordt het een Offerteaanvraag. Maar die wordt pas 

verstuurd als de Raad het Beleidskader goedkeurt.  

Als de instellingen het document op 12 september per mail ontvangen heeft, is er een week de tijd 

om vragen te stellen en dan heeft Haarlem weer 5 dagen tijd om ze te beantwoorden. 

Vervolgens kunnen de offertes worden ingediend die snel besproken zullen worden. 

Haarlem gaat ook snel aan de slag met andere belangwekkende zaken, zoals toegang, communicatie, 

verantwoording en de verordening (HA). 

 

Consultatie 

Dit is een consultatiebijeenkomst t.b.v. de inkoopprocedure van beschermd wonen in de regio: Zuid-

Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. De gemeente Haarlem wil vandaag de aanbieders graag 

consulteren over deze procedure. Op basis van de opmerkingen en vragen kan Haarlem het 

document zo nodig aanpassen en verbeteren.   

Dit consultatiedocument lijkt sterk op het consultatiedocument dat voor de gedecentraliseerde 

ambulante voorzieningen is gehanteerd. De opzet en grote delen van de inhoud zal waarschijnlijk 

bekend voorkomen.  Belangrijke onderdelen in dit document zijn de speerpunten en de vijf percelen 

die bij deze inkoop onderscheiden worden (HA). 

 

Planning 
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De beoogde route van de inkoop is te vinden in het consultatie document (par 2.3) en op de laatste 

bladzijde van dit document. Het betreft een zeer krappe planning. Het uitsturen van de offerte-

aanvraag op 12 september is onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad van Haarlem 

met het beleidskader beschermd wonen dat op 11 september besproken wordt. Op 28 augustus 

wordt het beleidskader besproken in de commissie Samenleving. Dit beleidskader is gebaseerd op de 

inventarisatie en de vele gesprekken die met instellingen, cliënten en regiogemeenten hebben 

plaatsgevonden. Het beleidskader is openbaar daags na bespreking in het college van B&W (op12 

augustus).  De gemeente Haarlem zal het dan naar de instellingen opsturen (HA). 

 

Financieel kader 

Vanuit kabinet steeds gezegd dat het budget beschermd wonen geheel, dus zonder korting over gaat 

naar de centrumgemeenten. In principe moet het beschermd wonen in 2015 betaald kunnen worden 

vanuit het in de meicirculaire toegekende budget van 37,1 miljoen. Daar moet alles voor gedaan 

worden onder het motto ‘rijksbudget=werkbudget’. Dus zorginkoop (ook van overbruggingszorg), 

pgb’s, kapitaallasten (NHC) en de uitvoeringsorganisatie. Het totale landelijke budget is verdeeld over 

de 43 centrumgemeenten (verdeelmodel). Dat bedrag van 37,1 miljoen is gebaseerd op landelijke 

uitvragen over 2013 (Cebeon) en berekeningen van het ministerie van VWS.  Het lijkt momenteel niet 

waarschijnlijk dat de verdeling drastisch gaat veranderen. 

Het is momenteel echter zeer de vraag of het budget van 37,1 miljoen toereikend zal zijn voor deze 

regio om het volume en de tarieven van 2014 te financieren. Mogelijke oorzaken hiervoor: 

 Als de verdeling van budgetten heeft plaatsgevonden op basis van onvolledige cijfers kan er 

onevenredigheid ontstaan ten aanzien van de werkelijke opgave beschermd wonen. 

 De berekeningen zijn gebaseerd op het volume van 2013. Uit interne analyse lijkt het volume in 

deze regio in 2014 nogal gestegen te zijn. Dat kan ook het geval zijn bij de pgb’s en 

overbruggingszorg, maar dat is nog onbekend.  

 

Het zou kunnen zijn dat centrumgemeente Haarlem gedwongen zal zijn 5 á 10% te besparen op de 

uitgaven voor Beschermd Wonen. Het heeft de grootste prioriteit om hier duidelijkheid over te 

krijgen. Daarom wordt aan alle zorgaanbieders gevraagd om op korte termijn (binnen 10 dagen) de 

gegevens over gefactureerde zorgproductie en tarieven te leveren via de formats. Als deze cijfers (en 

die van andere aanbieders en de pgb’s) bekend zijn, worden de prognoses aangepast en verscherpt 

en worden de zorgaanbieders benaderd voor overleg. (HA). 

 

Reacties 

 Als de tarieven te laag worden kunnen instellingen besluiten niet te offreren voor die ene cliënt. 

Gaat de gemeente die cliënt dan ergens anders plaatsen?(SN). We zitten in hetzelfde schuitje, we 

zullen er samen uit moeten zien te komen, het is een gezamenlijke uitdaging (HA). 

 De zorgaanbieders lijken op verschillende manieren afgeknepen te worden,  in ieder geval t.a.v. 

de ambulante zorg en nu mogelijk ook bij het beschermd wonen (SH). 

 Is er niet een gevaar dat er veel overhead komt nu de gemeente zoveel kennis moet inhalen en 

dat dat ten koste gaat van zorg? De zorgkantoren waren zeer efficiënt in hun communicatie met 

aanbieders. Gemeenten lijken hier behoorlijk in achter te lopen (HE). Haarlem zal zo zuinig 

mogelijk zijn in de organisatie van de uitvoering en vooral praktische oplossingen zoeken, zoals 

gebruik van bestaande (ICT-)systemen, zoals Portero en Vezoco en andere kennis. Haarlem heeft 

de kennis en inzicht van instellingen ook hard nodig (HA). 
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 Is het echt nodig om deze aanbesteding voor 1 of 2 cliënten te doen? Kan het niet anders? Het 

kost namelijk zeeën van tijd (HE). Omdat het budget voor beschermd wonen overheidsgeld 

betreft, is een zakelijke relatie volgens regelgeving en democratische verantwoording verplicht. 

Bovendien lijkt het een heel pakket, maar hebben we de eisen heel beperkt en overzichtelijk 

gehouden. In principe verwacht Haarlem ook voor 1 plaats een offerte, maar Haarlem zal 

onderzoeken of er wellicht ook andere mogelijkheden zijn (ZM). 

 Het lijkt dat wantrouwen toe neemt in de samenleving, steeds meer verantwoording en controle. 

Aanbieder roept op tot redelijkheid en vertrouwen (HE). Omdat het budget voor beschermd 

wonen overheidsgeld betreft, is een zakelijke relatie volgens regelgeving en democratische 

verantwoording verplicht (HA).  

Wanneer weet gemeente of er 5 danwel 10% gekort moet worden (SG). Het is, zoals aangegeven, 

mogelijk dat het door het Rijk vastgesteld budget van 37,1 miljoen voor de regio te weinig is om 

het huidige volume (2014) en de huidige tarieven ongewijzigd te kunnen voortzetten. Gezien de 

wachtlijsten is inkrimping van het volume ongewenst. Een verlaging van de tarieven lijkt 

noodzakelijk. Door het ontbreken van voldoende cijfers kunnen we nog niet aangeven tot hoever 

deze verlaging gaat. We zullen hierover met de aanbieders in gesprek blijven in de komende 

periode (medio augustus- medio september), waarin er steeds meer duidelijkheid zal komen. 

 Pas als we volledig inzicht hebben in de cijfers (aantal cliënten, productieafspraken en 

realisatiecijfers 2013 en 2014), kunnen we een goede inschatting maken in hoeverre het budget 

voldoende is om de zorg (volume en tarieven van 2014) in 2015 te continueren. Zoals aangegeven 

zal er waarschijnlijk een korting moeten plaatsvinden op de huidige tarieven. Haarlem verwacht 

daar half september meer inzicht in te hebben. In ieder geval zal dit bekend zijn bij de 

offertegesprekken (HA). 

 

 

4. Bespreken hoofdstuk 4 (wensen) 

 

Toelichting 

De inhoud van dit hoofdstuk gaat over de speerpunten. Het betreft geen harde eisen, maar de 

punten waarover de gemeente volgend jaar met de instellingen in gesprek wil gaan (HA). 

 

Reacties 

 De vijf percelen worden herkend. 

 Wie de ZZP uitvoert is meestal de hoofdaannemer van dagbesteding. Vanmiddag is er overleg met 

separate dagbestedingsaanbieders. In feite zijn die ook hoofdaanbieders, naast de aanbieders 

ZZP-verblijf (HA). 

 Indien de dagbesteding elders wordt uitgevoerd, hoe moet er dan gefactureerd worden? (SG) 

Hoofdaannemer factureert (HA). 

 Er ligt in dit document wel heel veel nadruk op herstel, groei en ontwikkeling. Dat is soms niet of 

nauwelijks haalbaar voor oudere mensen met een zware, langdurige beperking (SG).  

 Er lag een opdracht van het zorgkantoor om in 2015 ook de ZZP-C3 cliënten niet meer op te 

nemen en hun zorg te ambulantiseren. Wat moeten we doen met cliënten ZZP-C op de wachtlijst 

(HE)? De afbouw van ZZP C1 en ZZP C2 sinds 2012 zijn uiteraard bekend en worden afgebouwd. 

Voor alle indicaties geldt hebben is houden. Dus de ZZP C3 kunnen in 2015 gewoon zorg krijgen. 

Haarlem is een afbouw van ZZP-C3 niet bekend. Zoals het er nu voorstaat kunnen deze in 2015 

gewoon geïndiceerd worden. Dat is een zaak voor elke centrumgemeente afzonderlijk (HA). 
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 Kunnen sectorvreemde aanbieders ook nieuwe cliënten opnemen (SN).  Als er een contract is met 

de centrumgemeente Haarlem in principe wel. Client moet wel een ZZP-C indicatie hebben en in 

de toegangsprocedure moet duidelijk zijn dat deze sectorvreemde plaats de meest passende 

plaats is. Overigens zal een deel van cliënten met meervoudige, langdurige beperkingen in 2015 of 

2016 overgaan naar de Wlz, tenminste als de nieuwe criteria dan bekend zijn (HA). 

 Op pagina 26 staat een tegenstrijdigheid: enerzijds wordt gesproken over dat beschermd wonen 

zonder korting over gaat en anderzijds is het de bedoeling om te besparen (SG). Tekst zal 

aangescherpt worden (HA). 

 Zorgaanbieder levert nu geen overbruggingszorg, maar wil dit wel gaan aanbieden (OT). Dit is nu 

niet de bedoeling. Wat wel kan is melden dat men dit kan / wil, maar gemeente zal van dit aanbod 

in eerste instantie geen gebruik van maken (HA), 

 ZZP 1, 2 en 3 gaan verdwijnen. Mag je dan nog wel opnemen? Dit is wel van groot belang voor 

wachtlijstproblematiek (HE) Gemeente gaat hier niet over, wel het Rijk. We komen hier op terug 

(HA).  

 

5. Bespreken hoofdstuk 5 (eisen) 

 

Toelichting 

Dit hoofdstuk lijkt erg op het hoofdstuk 5 uit de offerte-aanvraag van de ambulante voorzieningen 

(HA). 

 
Reacties 

 Er wordt voor professionals een VOG geëist. Maar dat is voor professionals met 

ervaringsdeskundigheid niet altijd haalbaar. Dagbestedingsaanbieder werken vaak met 5 a 10% 

ervaringsdeskundigen. Sommige cliënten hebben justitieel verleden. Gepleit wordt voor 

uitzonderingen voor deze groep. Een mogelijkheid is dat een bestuurder garant staat voor de 

medewerker (bestuurlijke verantwoordelijkheid). 

 Pag 32, ad 1, punt 1: deze zin kan positief omgebouwd worden in ‘participatie te vergroten’. 

 Bezuinigingen zorgen dat de dienstverlening anders wordt (SH). Worden er patiëntenstromen 

verwacht indien zorgaanbieder 1 anders bezuinigt dan zorgaanbieder 2? Dat lijkt in 2015 niet 

waarschijnlijk (HA). 

 

6. Bespreken hoofdstuk 6 (beoordeling en gunning; vraag om realisatiecijfers en 
productieafspraken 2013 en 2014) 
 

Toelichting 

De gemeente Haarlem zal bij de beoordeling niet met punten gaan werken wat betreft de 

speerpunten. De gevraagde punten zijn wel onderwerp van gesprek in de loop van 2015. Haarlem 

gaat door met de huidige aanbieders met hetzelfde volume. 

Er is nu dus een uitvraag naar cijfers over 2013 en 2014 wat betreft gefactureerde productie en 

tarieven. Graag voor 1 september of liefst eerder, zodat Haarlem snel aan het rekenen kan. 

 

Reacties 

 Wat betreft de speerpunten wordt een vrije tekst in maximaal twee A-viertjes verwacht (HA). 



14 
 

 Zorgaanbieder geeft aan dat er voor GGZ-C cliënten gebruik wordt gemaakt van verreken-

methodes, in overleg met het zorgkantoor. Dat betekent dat de tarieven veelal hoger uitvallen 

dan de Nza tarieven GGZ-C. Zorgaanbieder waarschuwt Haarlem alvast (SG). 

 
7. Overige vragen en opmerkingen 

 

Reacties 

 Zorgaanbieder pleit voor laagdrempelige toegang, dat dagbesteding soepel en snel geregeld kan 

worden in plaats van lastige indicatieprocedures. Een deel van de doelgroep laat zich moeilijk 

motiveren en er is creativiteit nodig ‘buiten lijntjes kleuren’. 

 De eigen bijdrage moet formeel wel geïnd worden (HA), maar aanbieders wijzen er op dat het 

gebruikelijk is dat dagbestedingsaanbieders de eigen bijdrage voor cliënt vergoeden, omdat 

cliënten gevoelsmatig niet willen betalen om te kunnen werken, maar juist geld willen verdienen. 

Overigens is cumulatie van eigen bijdragen niet toegestaan. 

 Moet de NHC apart worden opgegeven … met of zonder korting? (SG) Dit wordt in de 

offerteaanvraag vermeld (HA). 

 Gemiddelde kosten/ uren: lastig te bepalen, want ik heb geen specifieke kosten/ uren. Hoe moet 

ik dit inschatten? (ZM) Wij vragen aan de zorgaanbieders om de tarieven per etmaal, behalve als 

het gaat om overbruggingszorg (dan vragen we tarieven per uur). Bij de separate dagbesteding 

vragen we overigens om tarieven per dagdeel (HA) 

 Wij hebben een productieplafond en hebben een wachtlijst. Hoe werkt dat in 2015? (HE) De 

gemeente neemt dit zo over, inclusief productieplafond (HA). 

 De indicatieduur is 5 jaar, maar het contract kan na 2 jaar eindigen. Hoe kan dat? (SG) Het 

overgangsrecht is er voor de cliënt, niet per se voor de zorgaanbieder (HA). 

 Gaat Haarlemmermeer nu Haarlem mandateren? (ZM) Ja, Haarlem is centrumgemeente, maar de 

individuele gemeente blijft wel verantwoordelijk (HA). 

 Geen van de aanwezigen vraagt om de krappe planning te wijzigen. 

 

 

8. Sluiting  

Er wordt een verslag gemaakt van de bijeenkomst. De vertegenwoordigers van de instellingen 

worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en hun constructieve inbreng.  
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Consultatiegroep 3: separate dagbesteding  aanbieders beschermd wonen 

 

Aanwezigen 

 

Zorgaanbieders Gemeenten 

Roads(RO) 

 Joram van Leeuwen 

Centrumgemeente Haarlem (HA) 

 Simone Leensen 

 Daan Heineke 

Ecosol/Combiwel (EC) 

 Sandra van der Gouw 

St. RIJK (SR) 

Robert Jaspers Focks 

Paswerk (PW) 

 Martin Linde 

 

Actief Talent/Parnassia/Reakt (AT) 

 Jan Luyben 

 

 

1. Welkom en opening 

Alle aanwezigen worden van harte welkom geheten. Het is  plezierig dat ondanks de kort tijdsspanne 

en de vakantieperiode alle instellingen zo goed vertegenwoordigd zijn. De decentralisatie van het 

beschermd wonen kent een hoge tijdsdruk. In korte tijd moeten de betrokkenen (instellingen en 

gemeenten) met elkaar aan de slag om er in 2015 klaar voor te zijn. Er is hopelijk begrip voor deze 

route. 

Op deze dag zijn ook vergelijkbare consultatiebijeenkomsten met andersoortige aanbieders 

(reguliere aanbieders beschermd wonen en sectorvreemde aanbieders). Dit is de eerste keer dat de 

dagbestedingsaanbieders bijeenkomen. Het gaat om een apart perceel: separate dagbesteding. Deze 

consultatiebijeenkomst is bedoeld om feedback te krijgen over de wijze waarop Haarlem de inkoop 

wil gaan organiseren.  We gaan het vooral hebben over de hoofdstukken 4, 5 en 6. Vragen en 

opmerkingen zijn zeer welkom (HA). 

 

2. Voorstelronde 

De aanwezigen stellen zich kort aan elkaar voor. 

 
3. Inleiding 

 

Consultatie 

Dit is een consultatiebijeenkomst t.b.v. de inkoopprocedure van beschermd wonen in de regio: Zuid-

Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. De gemeente Haarlem wil vandaag de aanbieders graag 

consulteren over deze procedure. Op basis van de opmerkingen en vragen kan Haarlem het 

document zo nodig aanpassen en verbeteren.  Het is de bedoeling om vandaag het 

consultatiedocument goed met elkaar door te nemen. Dit consultatiedocument lijkt sterk op het 

consultatiedocument die voor de gedecentraliseerde ambulante voorzieningen is gehanteerd. De 

opzet en grote delen van de inhoud zal waarschijnlijk bekend voorkomen.  Belangrijke onderdelen in 

dit document zijn de speerpunten en de vijf percelen die bij deze inkoop onderscheiden worden 

(HA). 
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Zoals bekend gaat per 1 januari 2015 het beschermd wonen over van de Awbz naar de Wmo, dus van 

het zorgkantoor naar de gemeente. Niet naar alle gemeenten, maar alleen naar 43 

centrumgemeenten in Nederland.  

In de regio Haarlem gaat het om ruim 1000 mensen met een CIZ-indicatie voor beschermd wonen, 

dus de ZZP-C. En van die 1000 mensen zijn zo’n 750 in zorg, in beschermd wonen, daarvan 8 a 9% bij 

de sectorvreemde aanbieders. Haarlem weet redelijk veel inmiddels over vraag en aanbod 

Beschermd Wonen, want er is een flinke inventarisatie gedaan. Haarlem heeft zicht op het bestaan 

van zes dagbestedingsaanbieders in deze regio, aanbieders die dagbestedingsaanbod aan ZZP-C-

cliënten rechtstreeks declareren bij het zorgkantoor. 

Haarlem is pas begin dit jaar begonnen met de decentralisatie, want het was pas eind 2013 duidelijk 

dat het Kabinet de decentralisatie van óók BW doorzette. De gemeente was we nauwelijks bekend 

met de sector, dus er is flink geïnventariseerd in het eigen maken verschillende zaken. Zo is er na de 

inventarisatie gestart met beleidsvorming. Daartoe is er met de reguliere GGZ-aanbieders in juni 

gesproken op een centrale bijeenkomst, m.n. over uitgangspunten. Met de meeste andere 

aanbieders, waaronder de dagbestedingsaanbieders, zijn ook contacten geweest. in eerdere sessies 

vandaag is gesproken met de reguliere GGZ-aanbieders en de sector vreemde ggz-c aanbieders. De 

deelnemers aan deze sessie, de zorgaanbieders voor separate dagbesteding aan ggz-C cliënten, is 

voor het eerste bijeen in deze samenstelling. Het zorgkantoor is enkele jaren geleden gestart met het 

maken van separate afspraken met zorgaanbieders voor  dagbesteding van GGZ-C cliënten. Haarlem 

wil deze afspraken voortzetten.  

 

Planning 

De beoogde route van de inkoop is te vinden op pagina 18 (zie verder ook de bijlage). Het betreft een 

zeer krappe planning. Het uitsturen van de offerte-aanvraag op 12 september is onder voorbehoud 

van instemming van de gemeenteraad van Haarlem met het beleidskader beschermd wonen dat op 

11 september besproken wordt. Op 28 augustus wordt het beleidskader besproken in de commissie 

Samenleving. Dit beleidskader is gebaseerd op de inventarisatie en de vele gesprekken die met 

instellingen, cliënten en regiogemeenten hebben plaatsgevonden. Het beleidskader is openbaar 

daags na bespreking in het college van B&W (op12augustus).  De gemeente Haarlem zal het dan naar 

de instellingen opsturen (HA). 

 

Financieel kader 

Vanuit kabinet steeds gezegd dat het budget beschermd wonen geheel, dus zonder korting over gaat 

naar de centrumgemeenten. In principe moet het beschermd wonen in 2015 betaald kunnen worden 

vanuit het in de meicirculaire toegekende budget van 37,1 miljoen. Daar moet alles voor gedaan 

worden onder het motto ‘rijksbudget=werkbudget’. Dus zorginkoop (ook van overbruggingszorg), 

pgb’s, kapitaallasten (NHC) en de uitvoeringsorganisatie. Het totale landelijke budget is verdeeld over 

de 43 centrumgemeenten (verdeelmodel). Dat bedrag van 37,1 miljoen is gebaseerd op landelijke 

uitvragen over 2013 (Cebeon) en berekeningen van het ministerie van VWS.  Het lijkt momenteel niet 

waarschijnlijk dat de verdeling drastisch gaat veranderen. 

Het is momenteel echter zeer de vraag of het budget van 37,1 miljoen toereikend zal zijn voor deze 

regio om het volume en de tarieven van 2014 te financieren. Mogelijke oorzaken hiervoor: 

 Als de verdeling van budgetten heeft plaatsgevonden op basis van onvolledige cijfers kan er 

onevenredigheid ontstaan zijn ten aanzien van de werkelijke opgave beschermd wonen. 

 De berekeningen zijn gebaseerd op het volume van 2013. Uit interne analyse lijkt het volume in 

deze regio in 2014 nogal gestegen te zijn. Dat kan ook het geval zijn bij de pgb’s en 
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overbruggingszorg, maar dat is nog onbekend.  Het volume van pgb’s in 2012 was verdubbeld 

t.o.v. 2013. 

 

Het zou kunnen zijn dat centrumgemeente Haarlem gedwongen zal zijn 5 á 10% te besparen op de 

uitgaven voor Beschermd Wonen. Het heeft de grootste prioriteit om hier duidelijkheid over te 

krijgen. Daarom wordt aan alle zorgaanbieders gevraagd om op korte termijn (liefst binnen 10 dagen) 

de gegevens over gefactureerde zorgproductie en tarieven te leveren via de formats. Als deze cijfers 

(en die van andere aanbieders en de pgb’s) bekend zijn, worden de prognoses aangepast en 

verscherpt en worden de zorgaanbieders benaderd voor overleg. (HA). 

 

Reacties 

 Zorgaanbieder vraag of de raad veel aan het beleidskader kan veranderen (een van de 

zorgaanbieders). De reactie van de Raad is niet helemaal te voorspellen, maar de decentralisatie 

van de Awbz en de voorbereidingen op Wmo 2015 zijn diverse keren in Raad besproken en het 

beleidskader beschermd wonen sluit daar bij aan, bijvoorbeeld dat bestaand beleid en 

continuïteit van zorg prioriteit heeft (HA). 

 Zorgaanbieder vraagt hoe verdubbeling van pgb’s in 2012 verklaard kan worden (RO).  Door de 

lange wachtlijst (meer dan 250) en wachttijd (enkele jaren) kunnen cliënten en hun naasten eigen 

initiatief genomen kunnen hebben om zorg zelf te organiseren (HA). 

 Als Haarlem kan aantonen dat het toegekende budget beschermd wonen verre van toereikend is, 

zal Haarlem overwegen in gesprek te gaan met de staatssecretaris (HA). 

 In de loop van 2015 zal Haarlem zich oriënteren op de mogelijkheid om de dagbesteding meer van 

de ZZP’s los te koppelen en dus het onderhavige perceel Separate Dagbesteding te vergroten. 

Overgang naar ambulante voorzieningen is lastig omdat die ingekocht worden door alle 

gemeenten i.p.v. door de centrumgemeente (HA). 

 

 

4. Bespreken hoofdstuk 4 (wensen) 

 

Toelichting 

De inhoud van dit hoofdstuk gaat over de speerpunten. Het betreft geen harde eisen, maar de 

punten waarover de gemeente volgend jaar met de instellingen in gesprek wil gaan (HA). 

 

Reacties 

 Gevraagd is of de zorgaanbieders zich voldoende kunnen herkennen in de gegeven opdeling in 

percelen. Het antwoord is ja. 

 Door beddenreductie (tgv. Ambulant) kunnen mensen tussen de wal en het schip belanden (AT).  

 Zorgaanbieder vraagt hoe dit perceel zich verhoudt tot ambulante voorzieningen, waar ook een 

perceel dagbesteding is. Er zijn vier verschillen: 

1. De financiering van  bij Beschermd Wonen gebeurt door de centrumgemeenten en bij de 

ambulante voorzieningen is dat door alle gemeenten. 

2. De tarieven kunnen verschillen. 

3. De dagbesteding voor het beschermd wonen kent in eerste instantie geen 

bezuinigingsopgave en bij ambulante voorzieningen wel. 

4. De doelgroep is bij dit perceel specifiek de cliënten met een ZZP-C indicatie en daarbinnen 

de verschillen in 6 zorgzwaartes en verschillende tarieven. 
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 Zorgaanbieders vermoeden dat een openstelling van de dagbestedingsmarkt (dus ook 

dagbesteding voor ZZP-C-cliënten) positief is voor de cliënten: meer keuzevrijheid, meer passende 

dagbesteding. 

 Zorgaanbieders geven aan dat zij nu al samenwerken en afhankelijk van de vraag van de cliënt 

dagbestedingsaanbod kunnen realiseren van een collega-aanbieder. Als cliënten uitgewisseld 

worden, kan hoofd- en onderaannemerschap nog eens wisselen. Blijft dit mogelijk? (ZA). In 

principe kan een aanbieder in een en het zelfde perceel zich niet inschrijven als hoofdaanbieder 

en onderaanbieder. De vraag rijst wel wat te doen als een cliënt wisselt van aanbieder, moet deze 

dan officieel overgeschreven worden of is het mogelijk dat de oorspronkelijke aanbieder de 

hoofdaannemer blijft die factureert en verantwoord aan de opdrachtgever (Haarlem) en de 

nieuwe aanbieder onderaannemer is. Haarlem en Stichting RIJK zoeken dat nog uit (HA, SR). 

 Zorgaanbieder pleit voor dezelfde verantwoordings- en registratiesystematieken (formats e.d.) als 

bij de ambulante voorzieningen (RO).  

 Zorgaanbieder vraagt toelichting op speerpunt doelmatigheid van dienstverlening (PW ).  Haarlem 

laat de invulling hiervan over aan de inschrijvers. Het betreft efficiency (HA). 

 Zorgaanbieder geeft aan dat zij ook overbruggingszorg zou kunnen leveren als onderaannemer 

van reguliere aanbieders (bijv. bij de voorziening Pitstop). Als cliënt nog op wachtlijst staat, kan er 

al wel dagbesteding geboden worden (RO). Alleen hoofdaannemer kan in deze situatie 

Dagbesteding factureren (HA). 

 

 

5. Bespreken hoofdstuk 5 (eisen) 

 

Toelichting 

Dit hoofdstuk lijkt erg op het hoofdstuk 5 uit de offerte-aanvraag van de ambulante voorzieningen. Er 

is gespecificeerd naar beschermd wonen (HA). 

 

Reacties 

 Er wordt voor professionals een VOG geëist. Maar dat is voor professionals met 

ervaringsdeskundigheid niet altijd haalbaar. Dagbestedingsaanbieder werken vaak met 5 a 10% 

ervaringsdeskundigen. Sommige cliënten hebben justitieel verleden. Gepleit wordt voor 

uitzonderingen voor deze groep. Een mogelijkheid is dat een bestuurder garant staat voor de 

medewerker (bestuurlijke verantwoordelijkheid). 

 Pag 32, ad 1, punt 1: deze zin kan positief omgebouwd worden in ‘participatie te vergroten’. 

 Toegang: vaak neemt een bestaande cliënt een volgende cliënt mee of een hulpverlener stuurt 

door of cliënt is bekend met zorgaanbieder in bijv. alkmaar en komt op eigen verwijzing, vanwege 

verhuizing, naar filiaal zorgaanbieder in Haarlem. Zorgaanbieder regelt indicatie. Zorgaanbieders 

hebben eigen “intakers”.  Kan dit zo blijven bestaan (een van de zorgaanbieders)? Haarlem zal nog 

met de zorgaanbieders en de regio-gemeenten het toegangsproces moeten vaststellen. 

Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de huidige praktijk (HA). 

 Er zijn veel mensen die niet in categoriën passen en waar je dus geen geld voor krijgt, maar die 

buiten wel overlast bezorgen en waarvan gevraagd wordt ze binnen te houden. Is er straks nog 

schuifruimte voor? (AT) 

 

6. Bespreken hoofdstuk 6 (beoordeling en gunning; vraag om realisatiecijfers en 
productieafspraken 2013 en 2014) 
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Toelichting 

De gemeente Haarlem zal bij de beoordeling niet met een beoordelingssystematiek met punten gaan 

werken wat betreft de beoordeling van de speerpunten. De gevraagde punten zijn wel onderwerp 

van gesprek in de loop van 2015. Haarlem gaat door met de huidige aanbieders met hetzelfde 

volume. 

Er is nu dus een uitvraag naar cijfers over 2013 en 2014 wat betreft gefactureerde productie en 

tarieven. Graag voor 1 september of liefst eerder, zodat Haarlem snel aan het rekenen kan. 

 

Reacties 

 Geen 

 

7. Overige vragen en opmerkingen 

 

Reacties 

 Geen van de aanwezigen vraagt om de krappe planning te wijzigen. 

 Zorgaanbieder pleit voor laagdrempelige toegang, dat dagbesteding soepel en snel geregeld kan 

worden in plaats van lastige indicatieprocedures. Een deel van de doelgroep laat zich moeilijk 

motiveren en is creativiteit nodig ‘buiten lijntjes kleuren’. 

 De eigen bijdrage moet formeel wel geïnd worden (HA), maar aanbieders wijzen er op dat het 

gebruikelijk is dat dagbestedingsaanbieders de eigen bijdrage voor cliënt vergoeden, omdat 

cliënten gevoelsmatig niet willen betalen om te kunnen werken, maar juist geld willen verdienen. 

Overigens is cumulatie van eigen bijdragen niet gewenst. 

 

8. Sluiting  

Er wordt een verslag gemaakt van de bijeenkomst. De vertegenwoordigers van de instellingen 

worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en hun constructieve inbreng. 
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Nagekomen vragen n.a.v. consultatiebijeenkomst 6 augustus 2014 
 
 

Onderwerp Vraag Afz Antwoord 
Offerteaanvraag Wanneer is het plan van eisen 

beschikbaar? 
PA Het document offerteaanvraag wordt op 12 

september per E-mail naar de beoogde inschrijvers 
verstuurd, onder voorbehoud van instemming van de 
gemeenteraad van Haarlem met het Beleidskader 
beschermd wonen. 
 

Innovatieve 
afspraken t.b.v. 
beddenreductie 

Vanaf 2013 zijn met het 
Zorgkantoor afspraken gemaakt 
voor omzetting van gelden C-
indicaties naar extramurale 
begeleiding i.k.v. innovatie en 
beddenreductie. Hoe worden 
deze afspraken geborgd in 2015? 

PA Als centrumgemeente nemen we bij de inkoop voor 
2015 het volume en de tarieven van 2014 als ijkpunt. 
Continuïteit van zorg voor de huidige cliënten heeft 
daarbij prioriteit. Innovatie en extramuralisering zijn 
ook opgenomen in het consultatiedocument (zie §1.1 
uitgangspunt 3 op pag. 13 en § 4.1 de speerpunt 1 op 
pag. 25). Het is voor de centrumgemeente wenselijk 
om voorafgaand aan de inkoopprocedure op de 
hoogte te komen van de precieze inhoud van de 
afspraken met het zorgkantoor in 2013 en 2014. 
 

GGZ Inloopgelden Het kunnen bieden van 
dagbesteding en activering is een 
goede wijze om herstel, 
vermaatschappelijking en 
participatie te bevorderen, zeker 
ook voor mensen die beschermd 
wonen. Hoe krijgt dit vorm in 
2015 waarbij gebruik zou kunnen 
worden gemaakt van de 
geoormerkte GGZ Inloopgelden? 

PA Deze inloopfunctie GGZ valt buiten het beleidskader 
en het budget van beschermd wonen. Het landelijk 
budget inloopfunctie GGZ ad. € 51 miljoen wordt 
zonder budgettaire korting overgeheveld naar de 
Wmo 2015. Het deel van het AWBZ-budget dat binnen 
de inloop-GGZ specifiek wordt ingezet voor 
opvanginstellingen wordt overgedragen aan de 
centrumgemeenten maatschappelijke opvang. Het 
overige gedeelte van de gelden voor de inloop-GGZ 
gaat naar alle gemeenten. 
Er zijn tussen de tien gemeenten in deze regio 
vooralsnog geen afspraken gemaakt over een 
gezamenlijk beleid en de inzet van de GGZ 
Inloopgelden. 
 

Vermindering 
lastendruk 

Toch worden er zoveel 
maatregelen beschreven dat de 
lastendruk aanzienlijk wordt 
verzwaard in verhouding tot de 
huidige opzet. Hoe ziet de 
gemeente dit? Is er ruimte om 
gezamenlijk na te gaan hoe de 
lastendruk toch verminderd kan 
worden?  

PA Uitgangspunt 1 van de decentralisatie beschermd 
wonen (§1.1) is een zachte landing. Streven is zoveel 
mogelijk continuïteit voor cliënten en aanbieders bij de 
overname van het opdrachtgeverschap door de 
centrumgemeente Haarlem: ongeveer dezelfde 
aanbieders, hetzelfde volume, dezelfde 
kwaliteitseisen, dezelfde inkoopprocedure, 
contracteringssystematiek en bekostigingssystematiek 
als in 2014. Er is geen sprake van een koerswijziging. 
Daarmee probeert de centrumgemeente de lasten- en 
regeldruk zoveel mogelijk te beperken. 
De decentralisatie brengt ongetwijfeld nieuwe en 
onverwachte knelpunten met zich mee. De 
centrumgemeente is bereid om samen met aanbieders 
naar oplossingen te zoeken. 
 

Besparingen De overhevelingen naar 
gemeenten m.i.v. 2015 kunnen 
gepaard gaan met kortingen. Op 
basis van welke criteria maakt 
centrumgemeente Haarlem 
keuzes bijv. indien het budget 
voor Beschermd Wonen minder 
is dan in 2014? Bijvoorbeeld ook 
omdat in 2014 fluctuaties 

PA Inderdaad is het mogelijk dat het door het Rijk 
vastgesteld budget van 37,1 miljoen voor de regio te 
weinig is om het huidige volume (2014) en de huidige 
tarieven ongewijzigd te kunnen voortzetten. Gezien de 
wachtlijsten is inkrimping van het volume ongewenst. 
Een verlaging van de tarieven lijkt noodzakelijk. Door 
het ontbreken van voldoende cijfers kunnen we nog 
niet aangeven tot hoever deze verlaging gaat. We 
zullen hierover met de aanbieders in gesprek blijven in 
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optreden door de effecten van 
wachtlijsten, overbruggingszorg 
of anderszins. Kan de gemeente 
dit inzichtelijk maken? 

de komende periode (medio augustus- medio 
september), waarin er steeds meer duidelijkheid zal 
komen. 

Toegang Kunnen wij vanuit de PG ideeën 
aanreiken hoe de “toegang” 
klantvriendelijk en efficiënt op te 
pakken? 

PA Zeker, centrumgemeente Haarlem zal samen met de 
regiogemeenten het voortouw nemen om zo’n 
klantvriendelijk en efficiënt toegangsproces te 
ontwikkelen en te implementeren. Het idee is om in 
september te starten met bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van de aanbieders beschermd 
wonen. 
 

Hoe snel gaat de gemeente dit 
oppakken en welke afstemming 
wordt hierin gemaakt met 
huidige zorgaanbieders? 

PA Idem 

Overbruggingszorg Ongeveer de helft van de 
wachtlijst voor BW ontvangt 
overbruggingszorg. Wat gebeurd 
er met de overige helft? Blijven 
de indicaties die zijn afgegeven 
voor 1-1-2015 geldig en vallend 
onder het overgangsrecht? 

PA Ook hier geldt dat de huidige praktijk vooralsnog 
gevolgd kan worden. Eerst moet bekend zijn wat de 
productie overbruggingszorg (dus extramurale Awbz-
zorg aan ZZP-C-cliënten) in 2013 en 2014 was. Dan 
volgt de inkoop voor 2015 (oktober-november). 
In de toegangsprocedure zal opgenomen worden hoe 
de overbruggingszorg wordt toegewezen en geregeld. 
Er kan niet meer overbruggingszorg worden geboden 
dan ingekocht is. Voor alternatieve vormen van 
ondersteuning voor cliënten op de wachtlijst is nader 
overleg nodig met aanbieders, verwijzers en 
regiogemeenten. 
 

Boventallig 
personeel 

Opdrachtnemer zou dit personeel 
moeten begeleiden van werk 
naar werk. Wie wordt geacht dit 
te financieren? Deze vraag vanuit 
de constatering dat P & O  bij de 
organisaties flink gereduceerd is 
de afgelopen jaren. 

PA Dit punt nemen we mee in de Nota van Inlichtingen 

Verklaring 
omtrent gedrag 

Hoe recent dient deze verklaring 
te zijn? 

PA De VOG is een momentopname. Aan de VOG NP is 
geen geldigheidsduur verbonden. De aanvrager van de 
VOG, meestal de werkgever, bepaalt hoe recent de 
VOG moet zijn (Bron: 
http://www.justis.nl/producten/vog/faq-over-vog-
np/#paragraph11) 
 

Bevoorschotting  
 

Welke afspraken zijn hiervoor te 
maken? Dit in verband met 
liquiditeitsproblemen die anders 
kunnen ontstaan voor 
organisaties. 

PA Dit punt nemen we mee in de Nota van Inlichtingen 

Tarieven Wat impliceert een vast tarief 
voor de jaren 2015 en 2016 t.a.v. 
prijsindexatie die jaarlijks 
financiële effecten geeft. 

PA Van u wordt gevraagd om een inschatting te maken 
van de tarieven in 2015 én 2016. Omdat Wmo-budget 
voor gemeenten in 2016 waarschijnlijk daalt is een 
prijsstijging niet mogelijk. 
 

Kan er een overzicht komen 
waaruit de tarieven worden 
opgebouwd? Met daarbij bijv. 
ook een onderverdeling naar 
normatieve 
inventariscomponent.  

PA De opbouw van de tarieven is een zaak voor de 
inschrijvende aanbieder. Het enige dat we willen 
weten is wat het deel NHC is dat in rekening wordt 
gebracht. 
 

Administratieve 
organisatie 

Wanneer zijn de formats en 
andere systemen in 
randvoorwaardelijke zin 
beschikbaar? Zodat de systemen 

PA We begrijpen dat tijdige aanpassingen van systemen 
gewenst zijn. Centrumgemeente zal met aanbieder 
hierover in gesprek treden vanaf 1 september. 

http://www.justis.nl/producten/vog/faq-over-vog-np/#paragraph11
http://www.justis.nl/producten/vog/faq-over-vog-np/#paragraph11
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tijdig hierop kunnen worden 
aangepast door de 
opdrachtnemers. 

Overgangsrecht en 
de leverplicht 

Voor een aantal GGZC cliënten 
leveren zorgaanbieders 
zogenaamde –Transferzorg- dat 
is zorg die geïndiceerd is (in de 
vorm van een ZZP), maar tijdelijk 
door een niet voorkeuraanbieder 
volledig geleverd wordt. Tijdelijk 
kan/zal in een aantal situaties na 
1 januari 2015 betreffen. Cliënten 
hebben overgangsrecht bij de 
huidige zorgaanbieder, die dus 
niet de voorkeursaanbieder is. 
Dergelijke zorgaanbieder moet in 
het kader van het overgangsrecht 
een offerte indienen. Kan de 
zorgaanbieder een offerte voor 
bepaalde tijd (= de tijd na 1 
januari 2015 tot de opname 
mogelijkheid (datum) bij de 
voorkeurszorgaanbieder 
indienen? Zie ook uw bijlage F, 
artikel 3. Duur van de 
overeenkomst (2 jaar).  Kan de 
betreffende zorgaanbieder 
vervolgens ‘ontslagen’ worden 
van leverplicht? Zie ook uw 
bijlage F, artikel 6. 
Dienstverleningsvoorwaarde. 

SN Het overgangsrecht van cliënten is niet gekoppeld aan 
zorgaanbieders, maar aan zorg, wonen en begeleiding 
ondersteuning (dus aan hun indicatie). Het 
transitiebureau Wmo formuleert het als volgt: “Wie op 
1 januari 2015 een geldige indicatie op grond van de 
AWBZ heeft voor een ZZP C, behoudt zijn aanspraken 
tot 2020 (of korter als de indicatie geen vijf jaar meer 
loopt). Dit betekent echter niet dat er een garantie is 
dat burgers recht hebben op precies dezelfde zorg en 
ondersteuning van hun huidige aanbieder”. 
 
Wij als gemeenten moeten natuurlijk de 
afspraken/contracten maken met de zorginstellingen. 
In uw vraag gaat het om overbruggingszorg. Die gaat 
ook over naar de Wmo, tenminste als het extramurale 
Awbz-zorg is op psychiatrische grondslag. We willen op 
korte termijn al die overbruggingszorg én de 
aanbieders er van (voorkeursaanbieders of huidige 
second best-aanbieders) in beeld hebben, zodat we 
zodanig kunnen inkopen dat huidige 
overbruggingszorg gecontinueerd blijft.  
 
Er is overigens geen leveringsplicht als er geen cliënten 
toegewezen zijn aan de instelling. Dus als een cliënt 
vertrekt is het geen plicht voor sectorvreemde 
aanbieders om de open plaats direct in te vullen met 
een ZZP-C-geïndiceerde  cliënt. 

Huidige aanbieder Amstelring is door het 
zorgkantoor Zorg en Zekerheid in 
2014 niet gecontracteerd voor 
ZZP’s GGZ-C. Volgens het 
consultatiedocument van 29 juli 
2014 voldoet Amstelring niet aan 
de definitie van Huidige 
aanbieder van Beschermd Wonen 
en zal zij daardoor niet 
gecontracteerd worden per 2015. 
Is dit inderdaad het geval? 
 

AR Leidend voor inkoop van aanbod beschermd wonen is 
de aanwezigheid van cliënten ggz-c die in onze regio 
zorg ontvangen (die ingeschreven staan op een 
woonadres in onze regio). Omdat Amstelring nu zorg 
biedt aan een ggz-c cliënt, zal Amstelring 
gecontracteerd kunnen worden vanaf 2015. 

Indiening offerte Indien het toch mogelijk zal 
blijken te zijn dat Amstelring per 
2015 gecontracteerd kan 
worden, is er dan een 
mogelijkheid om een 
maatwerkafspraak te maken 
waardoor Amstelring voor één 
cliënt niet een hele offerte hoeft 
op te stellen? 

AR Ondanks kleine aantallen cliënten zal er toch een 
offerte ingediend  moet worden. Juridisch gezien is 
‘aanbod en aanvaarding’ nodig.We zullen nog in 
overweging nemen of er ‘concessies’ mogelijk zijn in 
de geformuleerde eisen. 

kapitaallasten Hoe gaat de gemeente om met 
kapitaallasten (LdH) 
 

LdH De door het Rijk ingezette gefaseerde verandering van 
het stelsel van kapitaallasten vergoeding naar een 
normatieve Huisvestingings Component, wordt 
voortgezet. het Rijk zal tot 2018 zorg dragen voor het 
percentage wat nog niet in de NHC is opgenomen . 
Wij vragen van de zorgaanbieders wat het deel NHC is 
dat in rekening wordt gebracht. 
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Bijlage: Route decentralisatie beschermd wonen 2015 

 

Februari-
Mei 

Juni Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Inventarisatie & 
voorbereiding 

      

 19 juni 
Commissie 
Samenleving 

      

 Beleidsvorming    

 4 juni 
overleg 
instellingen 

1e helft juli 
Gesprekken 
met cliënten 

28 aug 
Comm. 
Samenleving 

11 sep Raad    

  Inkoop  

  Voorbereiding 1/8 
Cons.Doc 
 
6/8 
Consultatie-
bijeenkomst 

12 sep 
Uitsturen 
offerteaanvraag 
19 sep 
Deadline 
vragenstellen 
24 sep Nota 
van Inlichtingen 

3 okt  
Deadline Offertes 
8-14 okt 
Offertegesprekken 
21 okt 
Voorgenomen 
gunningsbeslissingen 

10 nov 
Definitieve 
gunningen 

 

   Ontwikkeling Toegang 

        

   Communicatieplan 

        

    Werkwijze Verantwoording 

        

  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 

  Voorbereiding Besluitvorming 
raden 

 

        

 

 

 

 


