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Toekomstagenda Maastricht Heuvelland

• Betere toegankelijkheid, meer regie en 

mogelijkheden voor cliënten en mantelzorgers; 

• Minder bureaucratie;

• Meer samenhang in de ondersteuning aan 

(kwetsbare) ouderen



Kaders bij de opdracht

• Fasering: afbakening tot doelgroep ouderen

• Substitutie van maatwerkvoorziening naar 

algemeen toegankelijke voorziening

• Betere beheersbaarheid / minder kosten

• Ingangsdatum 1 januari 2020



Afbakening doelgroep

• Inwoners met een chronische lichamelijke of 

psychogeriatrische aandoening als gevolg van 

ouderdom én

• die als gevolg hiervan niet terecht kunnen in de 

algemene voorzieningen van huiskamers, 

vrijwilligersinitiatieven, gemeenschapsvoorzieningen 

e.d.. 

• Leeftijdsgrens???



Analyse van de opdracht

• 978 indicaties waarvan 455 cliënten > 75 jaar

• Vaak meervoudige ondersteuningsbehoefte op basis 

van Wmo en Zvw

• Uitstroom naar Wlz of overlijden

• Opdrachtwaarde jaarlijks € 3.000.000 (MH)

• 60% van ouderen is geconcentreerd bij 5 

aanbieders (verschillen per gemeente).



Toegankelijkheid zonder indicatie

• Algemene voorziening versus voorliggende

voorziening

Keuze om wel rekening te houden met de 

individuele omstandigheden van de cliënt. 



Positionering van de voorziening

Maatwerkvoorziening BGG (ouderen)Atv groepsbegeleiding voor ouderen

Algemene voorzieningen 

gericht op ontmoeten 

Sociale basis



Integrale ouderenzorg

• Zorg voor ouderen gaat over integrale zorg

• Integraliteit ligt bij ouderen in combinatie Zvw / Wmo

• Bevorderen samenhangende ondersteuning aan 

ouderen als leidend principe voor de 

verwervingsstrategie



Verwervingsstrategie

• Inkoopopdracht 

• SAS procedure

• Beperkt aantal (samenwerkende) aanbieders

• Brede deskundigheid en verantwoordelijkheid op het 

terrein van ouderenzorg

• Percelenregeling?

• Substitutie > 60% van huidige markt



Overgangscliënten

• Maatwerk blijft maatwerk 

• Maatwerk wordt Atv BGG Groep

• Respecteren aanspraken beschikking 

• Individueel onderzoek als basis voor beëindigen 

beschikking (vormvrij)



Nieuwe instroom 

• Directe verwijzing

• Verwijzing met hulp van het sociaal team

• Melding bij gemeentelijke toegang

– sociaal netwerk

– algemene voorzieningen

– voorliggende voorziening 

– maatwerk 

• Voorrang nabijheid



Overgang perspectief opdrachtnemer

• Samenloop maatwerkarrangement BGG en Atv 

BGG ouderen wordt uitgesloten

• Huidige arrangementfinanciering begeleiding groep 

stopt voor alle cliënten van de gegunde aanbieders 

per 1 januari 2020



Kwaliteit

• Streven naar een uniform (basis)kwaliteitsniveau

• Vooraf: selectie-eisen en (functionele) specificatie 

van de gevraagde dienstverlening

• Achteraf: Ervaren kwaliteit als graadmeter



Vervoer

• Vervoer naar de dichtstbijzijnde locatie is 

inbegrepen 

• Kiest burger voor een locatie verder van zijn 

woonplaats dient hij zelf voor vervoer te zorgen. 

• Ingeval hij toch een vervoersbehoefte heeft, geldt  

een cliëntbijdrage ter hoogte van het OV tarief



Bijdrage cliënten 

• Geen eigen bijdrage in het kader van de Wmo

• Wel bijdrage voor gebruikelijke kosten

• Maximaal ter hoogte van wat algemeen gebruikelijk 

is

– Maaltijden  

– vervoer 

• Aandacht voor gelijkschakeling met 

maatwerkvoorziening



Financieringsmodel

• Lump sum financiering

• Budget voor cliënten in zorg bij opdrachtnemer(s) 

vormen het financieel kader

• Jaarlijks herijking op basis van verdeelmodel o.a. op 

basis van:
– ontwikkelingen macro budget

– Ontwikkeling maatwerkarrangement begeleiding 



Vervolg

• Input ophalen voor verdere uitwerking 

• Verwervingsproces op basis van opdracht 

• Communicatie in- en extern

• Implementatie

• Uitvoeringsfase 


