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1. Opening  
 
De bijeenkomst wordt om 10.00 uur geopend door de heer Zents.  
Alle gecontracteerde aanbieders die wonen en verblijf bieden binnen het domein maatschappelijke 
opvang beschermd wonen zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd.  
 
De heer Liebrechts zal terugblikken op de aanbesteding en een aantal signalen inbrengen die naar 
aanleiding van de nieuwe aanbesteding naar voren zijn gekomen. Daarnaast zullen de afspraken uit 
het inkoopdocument met de uitvoering in de praktijk worden vergeleken. Aansluitend zal de heer 
Zents een korte presentatie geven over de voorgestelde werkwijze om de wachtlijsten aan te pakken. 
Tot slot krijgen de aanbieders de gelegenheid om te reageren op de presentaties.  
 
 

2. Presentatie 
 
De presentatie is als bijlage bij de notulen bijgevoegd.  
 
De heer Liebrechts begint met een presentatie over de aanbesteding: 
 
Terugblik:  

- De cliënt staat centraal en dat dient zo te blijven. 
- Er wordt aangesloten op de leefwereld van de inwoners. Bijvoorbeeld een doorgaande 
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zorglijn voor inwoners met hulp vanuit de Jeugdwet die 18 worden. 
- De inwoners maken geen onderscheid tussen Jeugd, Wmo en MO/BW. Er moet zodanig 

gehandeld worden dat de subdomeinen geen rol spelen  
- In het Zorgproductenboek is gekozen voor dezelfde taal voor Jeugd, Wmo en MO/BW. Ook 

hier is de hulpvraag van de cliënt centraal gesteld.  
- De productenstructuur is vereenvoudigd, wat heeft geleid tot een vermindering van de 

administratieve lasten. 
- Dit document is in dialoog met de aanbieders opgesteld. Tijdens de aanbesteding is ruimte 

geboden voor die dialoog, zoals tijdens de marktconsultaties. 
- Gemeenten en aanbieders staan voor een gezamenlijke opgave als opdrachtgevers en 

opdrachtnemers. Er is daarbij sprake van zakelijk partnerschap.  
- Op basis van vier cliënttypes zijn de producten gerangschikt. Per product is tijdens de 

aanbesteding een heldere omschrijving gemaakt, in dialoog met de aanbieders. Dit creëert 
duidelijkheid voor de Toegang en de aanbieders. De producten zijn vanuit het 
cliëntperspectief én het hulpverlenersperspectief beschreven.  

- Met betrekking tot de declarabele tijd zijn de landelijke standaarden aangehouden. Deze tijd 
is derhalve niet declarabel. Het product Zorgcoördinatie kan worden geïndiceerd wanneer er 
meerdere zorgaanbieders betrokken zijn. Of wanneer het tijd betreft die wordt besteed aan 
contacten waar de cliënt in verband met zijn gesteldheid niet bij kan zijn. Toegang bepaalt of 
Zorgcoördinatie geïndiceerd wordt.  

 
Signalen: 

- Aanbieders zijn niet altijd goed op de hoogte van inhoud van de producten uit het 
productenboek. 

- Tijdens gesprekken met de consulenten komt vaak de bedrijfsvoering van de aanbieder aan 
de orde. Dat is niet gewenst en past niet bij de afspraken in de raamovereenkomst.  

- Ook komt het voor dat op het moment dat een indicatie wordt afgegeven een onderhandeling 
over de producten ontstaat. Dat is niet in het belang van de cliënt en dat gesprek behoort 
ook niet met de consulenten gevoerd te worden.  

- Er lijkt een voorkeur te zijn om Wlz cliënten te plaatsen ten opzichte van Wmo-cliënten. Dit 
leidt ertoe dat LVB-cliënten moeilijker te plaatsen zijn.  

- Het komt geregeld voor dat moeilijke/zware cliënten worden afgewezen. In het kader van het 
zakelijk partnerschap zullen ook deze cliënten door de gemeente en de aanbieder bediend 
moeten worden.  

 
Samengevat: 

- De cliënten en hun leefwereld staan centraal. 
- De raamovereenkomst en het productenboek zijn leidend voor beide partijen. 
- 99% van de cliënten kan worden bediend vanuit de beschreven producten. Bij hoge 

uitzondering is verbijzondering mogelijk.  
 
De heer Zents geeft een presentatie over de wachtlijst:  

- Eind 2017 is er met de huidige werkwijze van de wachtlijst begonnen. Reden hiervoor was 
dat er bij de gemeenten signalen kwamen dat aanbieders lege plekken hadden, terwijl de 
Toegang aangaf dat ze  cliënten niet konden plaatsen.  

- Er is toen besloten om maandelijks geïndiceerde cliënten geanonimiseerd aan de 
aanbieders voor te leggen. De verwachting was dat daar vanuit de aanbieders veel respons 
op zou komen. Dat bleek echter niet het geval. Er is nu nog een wachtlijst van +/- 40 cliënten 
met als gevolg dat Toegang verantwoordelijk blijft voor deze cliënten. Derhalve wordt 
voorgesteld om deze werkwijze aan te passen.  

- Voortaan zal een cliënt na indicatie via de wachtlijst aan de aanbieders worden aangeboden. 
Als de cliënt na twee maanden nog niet is geplaatst, wordt de cliënt op basis van de 
specificaties van de aanbieder en de wensen van de cliënt aan een aanbieder toegewezen. 
Vanaf dat moment is de aanbieder verantwoordelijk voor de cliënt. 

- Als er geen plek beschikbaar is, dient de aanbieder overbruggingszorg te leveren of met een 
onderaannemer samen te werken. Deze aanpak past binnen de raamovereenkomst. 

- Deze werkwijze zal na 6 maanden worden geëvalueerd. 
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3. Gesprek met de aanbieders 
 

De heer Zents nodigt de aanbieders uit te reageren op de presentaties.  
 
Zorgproductenboek, theorie versus praktijk:  

 
Zoethout: De consulenten lijken zelf ook niet altijd op de hoogte te zijn van de producten in het 
Zorgproductenboek, er wordt soms nog vastgehouden aan de oude structuur. 
De heer Zents: Alle consulenten zijn getraind op wat er in het productenboek is vastgelegd. We 
zullen onderzoeken of er aanvullende training georganiseerd moet worden. Als we concrete signalen 
ontvangen, kunnen we, waar nodig, een extra inspanning doen om de kennisoverdracht te 
verbeteren.  
 
Zorggroep Achterhoek: Het is herkenbaar dat er zorgaanbieders zijn die bepaalde producten, 
bijvoorbeeld vanwege een lager tarief, niet aanbieden. Dat verlaagt het aanbod, wat tot problemen 
kan leiden. Het komt echter ook voor dat er bij de indicatie vanuit de gemeente van alles mogelijk is 
om een cliënt te plaatsen, maar dat na een bepaalde periode opeens een flinke daling in het aantal 
begeleidingsuren wordt doorgevoerd.  
De heer Zents: Het staat alle aanbieders vrij om in te schrijven op de producten die zij willen 
aanbieden. Er is voldoende aanbod. Het kan echter niet zo zijn dat bepaalde aanbieders alleen maar 
zware/moeilijke cliënten krijgen. De indicatie wordt afgestemd op wat nodig is voor de cliënt. Na een 
bepaalde periode volgt een herindicatie. Het is mogelijk dat er dan wordt afgeschaald.  
De heer Liebrechts: Als u als aanbieder het idee heeft dat er wordt afgeschaald zonder dat de 
zorgvraag is afgenomen, meld dat dan bij de consulenten. Er zit wederkerigheid in wat wij als partijen 
gezamenlijk op papier hebben gezet. Het is dan een gesprek over de inhoud van de zorgvraag. 
De heer Zents: Het is belangrijk dat de zorgvraag en de bedrijfsvoering van elkaar gescheiden 
blijven. De zorgvraag is leidend. Het is natuurlijk wel mogelijk dat er over de zorginhoudelijke kant 
een gesprek wordt gevoerd met de consulent.  
 
Tactus: Het duurt soms erg lang voordat er een indicatie wordt afgegeven nadat een cliënt  is 
aangemeld voor BW. Dit zou beter afgestemd moeten worden. Bij Tactus worden geen moeilijke 
cliënten afgewezen. Soms worden cliënten echter niet bij Tactus geplaatst terwijl er wel plek is.  
De heer Nieuwkamp (Toegang): Er is veel contact met Tactus. Het is mogelijk om tussentijds een 
overbruggingsindicatie af te geven. Ook is het mogelijk om zaken via de e-mail toe te zeggen. Als 
mensen zorg nodig hebben, dan moeten ze niet in de opvang blijven, maar doorstromen naar BW. 
De heer Liebrechts: We vinden het ook belangrijk om de moeilijke cliënten eerlijk onder de 
aanbieders te verdelen.  
 
Timon: Het is voorgekomen dat een hulpverlener te laat was met het aanvragen van een verlenging. 
De zorg liep evenwel door. De gemeente wil dit niet vergoeden. Iets meer coulance hierin zou prettig 
zijn.  
De heer Zents: Er moet een geldige DVO zijn. Als het keukentafelgesprek te laat plaatsvindt, dan 
zorgt de gemeente voor een aansluitende indicatie. Wanneer een aanbieder de aanvraag te laat 
indient, kunnen we niet veel doen. Ook als gemeente zijn we gehouden aan de spelregels.  
 
Vanuit het publiek wordt gevraagd of er is nagedacht over de manier waarop inzichtelijk gemaakt kan 
worden waar de open plekken zijn bij de aanbieders. 
De heer Zents: Als we van elke aanbieder vragen om aan te geven waar er open plekken zijn, dan 
betekent dat een grote administratieve last voor de aanbieders en de gemeenten. Daarbij is het niet 
zeker of zo’n overzicht steeds up-to-date wordt gehouden. Bovendien betekent dit dat dat er weer op 
locatie wordt toegewezen, terwijl we juist aan een aanbieder willen toewijzen.  
 
Zozijn: Meedenkend vanuit het belang van de cliënt willen we graag ons contract uitbreiden. De 
beoordelingsperiode is echter niet transparant. Het wachten is op de kwaliteitscommissie, maar de 
zorg is al gestart en wij als aanbieder nemen hier nu het risico. 
De heer Zents: Dit is mogelijk een voorbeeld van de 1% van de situaties waarin we een 
verbijzondering kunnen overwegen. Deze specifieke situatie kan ik nu niet beoordelen. Als we bij de 
overige 99% tot een heldere en werkzame gedragslijn komen, dan ben ik tevreden.  
De heer Liebrechts: de kwaliteitscommissie komt maandelijks bij elkaar, de planning staat op de 
website. 
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Zorgboerderijen: Bij de doelgroep 18-/18+ kom je met het Zorgproductenboek niet altijd uit. Er zijn 
maar een of twee producten voor deze groep. Wat hiermee te doen? 
De heer Zents: Verlengde jeugdzorg wordt alleen ingezet bij een cliënt die 18 wordt en naar 
verwachting snel uitstroomt. Als dat niet het geval is kunnen de andere producten, vanuit de Wmo of 
MO/BW, ingezet worden.  
 
Zorgboerderij De Poedelick: Wanneer mogen crisisuren worden ingezet?  
De heer Liebrechts: Als er een indicatie voor crisis is. Als een cliënt in crisis is geraakt, moet bekeken 
worden of een herindicatie nodig is.  
Zorgboerderij De Poedelick: Deze cliënt staat op de wachtlijst, deze periode moet overbrugd worden, 
maar wij bieden geen crisiszorg. Hoe hiermee om te gaan?  
De heer Zents: Dit lijkt een op zichzelf staande casus. Als er sprake is van een crisis, dan moet er 
een herindicatie komen. We wensen de bestaande zorgproducten niet aan te passen of ‘op te 
plussen’. 
De heer Liebrechts: Als er sprake is van crisis en u biedt dat niet aan, dan is het ook de vraag of de 
cliënt nu wel op de juiste plek zit.  
Zorgboerderij De Poedelick: De cliënt staat centraal en er moeten nu extra uren worden ingezet. Dit 
is ook bij de wijkteams gemeld, maar hier is geen oplossing voor gekomen. 
De heer Zents: Dit signaal is helder, we kunnen dit echter hier niet oplossen. We kunnen over deze 
specifieke situatie met elkaar in gesprek gaan.  
 
IrisZorg: Hoe wordt het aanbod voor zware/moeilijke cliënten op langere termijn ontwikkeld? Hoe 
gaat dit eruitzien? 
De heer Zents: Het is belangrijk dat wij in deze samenstelling vaker bij elkaar komen om dit soort 
thema’s te bespreken. Wat signaleert Toegang en wat signaleert het veld?  
 
 
Wachtlijst: 
 
Zorggroep Achterhoek: De gemeente geeft aan dat er weinig wordt gereageerd op de wachtlijst. Het 
is evenwel lastig om in contact te komen met de contactpersonen die bij die cliënt betrokken zijn 
(geweest). Denk hierbij aan (eerdere) zorgaanbieders, ambulante hulpverleners en bewindvoerders. 
Dit is een belangrijk verbeterpunt. Met name zorgaanbieders bellen niet terug.  
IrisZorg: Wij herkennen dit signaal.  
De heer Zents: De oproep is aan jullie, zorgaanbieders, om dit gezamenlijk beter te organiseren.  
 
Riwis Zorg en Welzijn: Er staan cliënten op de wachtlijst. Van mijn zorgtoeleiders hoor ik dat dit vaak 
dezelfde cliënten zijn. Deze harde kern maakt dat de gemeente nu een andere werkwijze voorstelt. 
Het is ons echter niet duidelijk waarom deze mensen op de wachtlijst blijven staan. Kan het zijn dat 
deze mensen moeilijk invulbare wensen hebben? 
De heer Zents: Er staan ook cliënten langdurig op de wachtlijst die geen moeilijke wensen hebben. 
Riwis Zorg en Welzijn: Zouden wij niet eens gezamenlijk kunnen reageren op de wachtlijst? Bij de 
voorgestelde werkwijze wordt een cliënt nu na twee maanden toegewezen. 
De heer Zents: Vanuit onze kant moeten we misschien nader onderzoek doen naar de kenmerken 
van de eerdergenoemde harde kern.  
Riwis Zorg en Welzijn: Hoe wordt deze groep dan eerlijk verdeeld als er door de gemeente aan een 
aanbieder wordt toegewezen? 
De heer Zents: Ook dat is een oproep aan de gezamenlijke aanbieders. De afspraken die we hebben 
gemaakt in de raamovereenkomst gaan over de cliënten met een redelijke zorgvraag en 
wensenpakket.  
De heer Liebrechts: Dit op basis van de hulpvraag die altijd leidend is.  
 
PerspektieV: Het probleem dat het moeilijk is om de eerdere zorgaanbieder te bereiken wordt nu aan 
de toegewezen aanbieder ‘in rekening’ gebracht. 
De heer Zents: Dit ligt bij de aanbieders, wij als gemeente hebben daar geen invloed op.  
 
Samserai: De cliënt wordt door iemand op de wachtlijst gezet. Is het niet mogelijk om de persoon die 
aanmeldt als contactpersoon op de lijst op te nemen?  
De heer Zents: Dit zullen we onderzoeken, we hebben echter wel rekening te houden met de 



5 

 

privacywetgeving. Wij gaan nadenken of en hoe de gemeente hierin iets kan betekenen.  
 
Zorggroep Achterhoek: Is het niet mogelijk dat de gemeente signaleert/monitort dat steeds dezelfde 
contactpersoon niet reageert?  
De heer Liebrechts: Van een professional mag worden verwacht dat hij of zij de telefoon opneemt of 
terugbelt. 
 
Tactus: Wat gebeurt er met een cliënt als hij of zij in de kou komt te staan? Als een aanbieder een 
cliënt krijgt toegewezen, zonder dat de omgeving voldoende in beeld is, kan de cliënt dan wel goed 
geholpen worden? De aanbieder is tenslotte vanaf het moment van toewijzing verantwoordelijk. 
De heer Zents: Een cliënt wordt niet zomaar aangeboden. De cliënt wordt hierbij betrokken en door 
Toegang wordt er gekeken naar het aanbod van de aanbieder. De cliënt moet wel in het profiel 
passen. De cliënt heeft uiteindelijke de keuze naar welke aanbieder hij/zij wil. 
 
Vanuit het publiek wordt gevraagd wat het voor de cliënt betekent als er tussenzorg aangeboden 
moet worden. 
De heer Zents: Van de aanbieder wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet wat er nodig is voor de 
cliënt.  
De heer Liebrechts: Nu gebeurt het tegenovergestelde; zolang de cliënt op de wachtlijst staat, is de 
consulent verantwoordelijk. De consulent is echter geen hulpverlener. De consulent is 
verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie en het helpen van de cliënt met het maken van een 
keuze. Er wordt nu al een tussenstap gemaakt met de eerdergenoemde twee maanden. 
Contractueel is dat niet zo vastgelegd.  
Tactus: De gemeente is samen met de aanbieders verantwoordelijk voor de cliënten. Dit kan niet 
alleen bij de aanbieders worden belegd.  
De heer Zents: Als een aanbieder geen plek heeft, dan dient hij met andere aanbieders te 
onderzoeken hoe dit opgelost kan worden. Volgens de afspraken in de raamovereenkomst ligt de 
verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieders. Toegang loopt er tegenaan dat de dialoog tot nu toe niet 
het gewenste resultaat heeft opgeleverd.  
 
Vanuit het publiek wordt gesuggereerd om met een beperkt aantal zorgaanbieders om de tafel te 
gaan zitten en te proberen er gezamenlijk uit te komen. Dit werkt beter dan toewijzen.  
De heer Zents: Het zou fantastisch zijn als aanbieders onderling contact hebben over een cliënt.  
De heer Liebrechts: Vanuit de overeenkomst is het niet mogelijk om met een selectie van aanbieders 
afspraken te maken. Als aanbieders onderling afspraken kunnen maken, is dat prima.  
De heer Zents: Het voorstel is om met deze werkwijze te beginnen. Na zes maanden, of eerder 
wanneer dat nodig blijkt, gaan we evalueren.  
 
Vanuit het publiek wordt gevraagd wat te doen als blijkt dat alle aanbieders onvoldoende open 
plekken hebben. 
De heer Zents: Dan moeten we onderzoeken hoe dat komt. Wellicht is de uitstroom onvoldoende en 
moeten we daarmee aan de slag. Daarnaast kan er worden gekeken wat er met andere aanbieders 
georganiseerd kan worden en in hoeverre overbruggingszorg soelaas kan bieden.  
Riwis Zorg en Welzijn: Het is goed om bij de indicatiestelling ook met de cliënt te bespreken wat het 
voorlopige aanbod is als zijn of haar wensen niet direct gerealiseerd kunnen worden.  
 
Timon: Is er onderzocht of er voldoende bedden zijn om de wachtlijst te verkleinen? 
Tactus: Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende aanbod is. Apeldoorn zou zelf een overschot 
hebben. De manier waarop aanbieders hiermee omgaan kan efficiënter. Doorstroom naar reguliere 
woningen is moeilijk, hier zouden de woningcorporaties bij betrokken moeten worden.  
 
De heer Zents dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst om 12.05 uur.  
 




