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Startnotitie ontwikkeltafel Wmo 
arrangementen 

13 mei 2016 

1. Inleiding 
In de eerste ronde van de ontwikkeltafels zijn de onderwerpen voor de jaargang 2016 

geïnventariseerd. De inventarisatie heeft geleid tot een aanpak met ontwikkeltafels rond vier 

thema’s:  

1. Arrangementen Jeugd 

2. Arrangementen Wmo 

3. (Resultaat)sturing  

4. Bekostiging 

 

Deze notitie is de aanzet tot de doorontwikkeling van de arrangementen Wmo. Daarbij wordt 

gekozen voor een inhoudelijke invalshoek. Het gaat om de beoogde beleidsrealisatie op korte en 

langere termijn en de wijze waarop (aanpassingen in) de inkoop en/of contractafspraken hier een 

bijdrage aan kunnen leveren. Binnen de onderliggende werkgroepen worden ook de onderwerpen 

die in de 1e ronde OT naar voren zijn gebracht aan de orde gesteld. Ten slotte zullen de thema’s 

bekostiging en resultaatdefiniëring daar waar ze de inhoudelijke thema’s raken onderdeel uitmaken 

van de nadere uitwerking in het kader van de ontwikkeltafel Arrangementen Wmo. De 

projectorganisatie bestuurlijk aanbesteden staat daar waar nodig borg voor de onderlinge 

samenhang tussen de verschillende ontwikkeltafels. 

2. Uitgangspunten 

Maatschappelijke opgave 

Gemeenten dienen personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale 

problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving te ondersteunen in hun zelfredzaamheid, 

participatie en het bieden van beschermd wonen en opvang.  

De maatschappelijke ondersteuning dient - in volgorde van prioritering - gericht te zijn op 

bevordering, behoud en compensatie.  

Als outcome gaat het om welzijn en welbevinden en langer thuis kunnen wonen. 

Inhoudelijke invalshoek 

De hiervoor noodzakelijke dienstverlening, (hulp)middelen en woningaanpassingen worden 

grotendeels ingekocht. Dit gebeurt enerzijds via onderhavig bestuurlijk aanbestedingsproces en 

anderzijds zit dit in subsidie- of andere inkoopcontracten. Voorkomen dient te worden dat de 

onderlinge samenhang en beïnvloeding uit het oog wordt verloren. Mede daarom worden de 

ontwikkelingen binnen gecontracteerde arrangementen vanuit een inhoudelijk invalshoek benaderd 

mét aandacht voor de financiële en bedrijfsmatige belangen.  
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Maastricht Heuvelland 

De beleidsontwikkeling op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning vindt voor een 

groot deel plaats op het schaalniveau Maastricht Heuvelland. Dit schaalniveau is ook voor de 

ontwikkelingen in het kader van de OT Wmo arrangementen in beginsel leidend. Voor de 

dienstverlening in het kader van beschermd wonen, geldt dat de gemeente Maastricht 

centrumgemeente is voor de regio Maastricht Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek. Dit maakt 

voor dit onderwerp afstemming en betrokkenheid op dit schaalniveau vanzelfsprekend. 

Ontwikkelperspectief per arrangement 

Met de indeling in de arrangementen begeleiding individueel, begeleiding groep en beschermd 

wonen, volgen gemeenten voor een groot deel de vroegere AWBZ terminologie. We nemen deze 

indeling ook als vertrekpunt en plaatsen hierbij beleidsmatig het volgende ontwikkelperspectief.  

Arrangementen Wmo: 

a) Van individuele begeleiding -> (integrale) thuisondersteuning 

b) Van begeleiding groep -> algemeen toegankelijke dagbesteding / ontmoeting  

c) Van beschermd wonen -> (begeleid) zelfstandig wonen 

 

Het arrangement kortdurend verblijf vraagt bijzondere aandacht. In 2015 is het aanbod en ook de 

vraag (vanuit gemeenten) beperkt. Op basis van een analyse (naar de oorzaken en de behoefte aan 

kortdurend verblijf) zullen gemeenten (ook) op dit terrein beleid ontwikkelen.  

3. Van individuele begeleiding naar thuisondersteuning 
Op landelijk niveau heeft de transitiecommissie sociaal domein een toekomstvisie 

thuisondersteuning opgesteld (bijlage 1). Vooropgesteld het belang om hier kritisch op te blijven, 

noemt deze visie vijf onderzoeksrichtingen voor de toekomstvisie op de ondersteuning thuis. 

 Creëer nieuwe vormen van thuisondersteuning 

 Stimuleer samenwerking met de eerstelijnszorg 

 Bied perspectief voor werknemers 

 Verbeter de betaalbaarheid 

 Versterk de organisatie 
 

Van de aanbieders wordt gevraagd kennis te nemen van de landelijke toekomstvisie. Op basis 

hiervan zal tijdens de OT een (eerste) brainstormsessie (kansen / bedreigingen) plaatsvinden.  

In het verlengde van de OT Wmo arrangementen zal een werkgroep de landelijke visie de komende 

weken toetsen aan de lokale opvattingen/situatie en op basis hiervan de verbeterpunten/quick wins 

voor de korte termijn benoemen en nader uitwerken.  

4. Van begeleiding groep naar algemeen toegankelijke dagbesteding 
Binnen Maastricht Heuvelland ontstaan steeds meer initiatieven die dagbesteding aanbieden zonder 

dat hiervoor een (gemeentelijke) indicatie nodig is. Deze initiatieven ontvangen hiervoor doorgaans 

(niet persoonsgebonden) subsidie. De algemeen toegankelijke dagbestedingen concurreren voor wat 

betreft de instroom met de arrangementen dagbesteding doordat ze voorliggend zijn. Gevolg is dat 

het merendeel van de dagbestedingen te kampen heeft - of op korte termijn te kampen krijgt - met 

een dalend aantal cliënten. Daarmee komt de bedrijfsvoering, de kwaliteit en het bestaan van 
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locaties de komende tijd steeds meer onder druk te staan. Net als andere collectieve voorzieningen is 

een efficiënte bedrijfsvoering immers afhankelijk van een bepaald volume. Het draait om 

kostendeling over meerdere cliënten. 

Op dit moment maken de aanbieders zelf ook gebruik van de algemeen toegankelijke 

dagbestedingen door hun cliënten hier een of meerdere dagdelen in te plaatsen. Dit leidt deels tot 

dubbele financiering die op termijn niet houdbaar is.  

Vrij toegankelijke dagbestedinglocaties hebben een aantal voordelen. Ze zijn (onder andere) 

laagdrempelig bereikbaar, dragen bij aan inclusie, maken dwarsverbanden en vernieuwing (eerder) 

mogelijk, hebben een signaalfunctie, verminderen de (gemeentelijke) uitvoeringskosten, leiden tot 

minder bureaucratie en vervoersbewegingen en bieden mogelijkheden tot (meer) gerichte sturing op 

de verhouding prijs/prestatie. Daartegenover staan een aantal risico’s. De verwachting bestaat dat 

meer mensen gebruik gaan maken van de dagbesteding met het risico van toenemende kosten. 

Daarnaast is de vraag of hiermee (noodzakelijk) specialisme niet verloren gaat?  

Van de aanbieders wordt gevraagd kennis te nemen van het voornemen de dagbesteding algemeen 

toegankelijk te maken. Op basis hiervan zal tijdens de OT een (eerste) brainstormsessie (kansen / 

bedreigingen) plaatsvinden.   

In het verlengde van de OT arrangementen zal een werkgroep de mogelijkheden onderzoeken om 

binnen het bestaande budgettaire kader de haalbaarheid van het algemeen toegankelijke maken van 

de dagbesteding binnen Maastricht Heuvelland onderzoeken (inventarisatie en analyse fase, 

formuleren (rand)voorwaarden, ontwerp sturing en bekostigingsmodel).  

5. Van beschermd wonen naar (begeleid) zelfstandig wonen 
Vertrekpunt voor de (beleidsmatige) ontwikkeling in het kader van beschermd wonen is het recente 

rapport van de Commissie Dannenberg. Een samenvatting hiervan is bijgevoegd (bijlage 2). 

Van de aanbieders wordt gevraagd kennis te nemen van (de samenvatting van) het rapport van de 

commissie Dannenberg. Op basis hiervan zal tijdens de OT een (eerste) brainstormsessie (kansen / 

bedreigingen) plaatsvinden.  

In het verlengde van de OT arrangementen wordt een werkgroep geformeerd die nagaat op welke 

manier de ontwikkelingen naar (begeleid) zelfstandig wonen vertaald kunnen worden naar de 

inkoopafspraken in het kader van de DVO’s. 

Vragen aan de aanbieders: 

 Kunt u zich vinden in de nieuwe visie Maatschappelijke Zorg? 

 Welke kansen ziet u? Welke bedreigingen/knelpunten ziet u? 

 Hebt u al ideeën die in deze nieuwe visie passen? Welke? 

 Wat/wie is er nodig om deze te realiseren? 
 

Wat vindt u van de voorwaarden en aanbevelingen van Dannenberg? 

 Zijn deze realistisch? 

 Wat kunt u betekenen hierin? 

 Wat/wie hebt u nodig hierin? 

 Is de lijst compleet? Welke voorwaarden zijn er nog?  
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