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Verslag marktconsultatie Wmo d.d. 31 mei 2020, 13.52- 16.26 uur 

Digitaal: MS Teams 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
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Catharina Ramaekers  Zorgatelier Maastricht 
Sindy Hermans  Philadelphia Zorg 
Charlotte Dobbelstein  In Harmony 
Marcia Willems  IE Quest 
Eve Saparuwe  HalloCollega 
Chaimaa  
Wendy Niessen  
Martijn Van de Broek  Jeugd Icarus  
Edith Magermans  In Harmony 
Roel Wiersma 
Astrid Pistorius  Radar 
Monique Voermans  Zorg voor Welzijn 
Sabrina van den Ende  Columbus  
Fenke Dohmen  Agape Zorg 
JJ van den Hout  
John Caubergh  Arvalis 
Monique Jorritsma  
René Boumans  Zorgverlening PGZ  
Diana van Dijk  Leger des heils 
Grace de Gruiter  Privazorg Maas en Heide 
Joyce Kochen  Boba Autismegroep 
Marie-Claire Defauwes  Koraal 
Rob Besselink  Zorggroep Triade 
Ton Dorp  PrivaZorg en WelThuis 
Lucien Kooyman  Mondriaan 
Henk Verstappen  VIGO groep 
Roel Kuijpers  Radar 
Ron Beek  Mondriaan 
Bob Evers  Zorggroep Triade 
Ingrid van Rens  VIGO groep 
Elis Thuiszorg  
Maurice Stultiens  ZieZo Jeugd & Gezin 
Ellen Evenhuis  Leger des Heils 
Maurice Vliegen  Levanto 
Paul Zonneveld  SGL 
Remco Smeets  
John Geelen  Probe  
Tom Deiling  
Anja Frijns Relim 
Niki Heijnen  Incluzio  
Jack Hügel  Envida 
Maartje Cools 
Danny Spits  Zonnewende  
Angelique Tuithof  Exodus 
Jacques Starreveld  Stichting Relim / Schoon GMS 
Winny Bosch-Sthijns  IE Quest 
Erik Noteborn  SGL 
Dirk Besjes  Agapè 

 
 Ambtelijk 

Danny Meerten  voorzitter, gemeente Maastricht 
Paul Konings gemeente Maastricht 
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Bjorn Brouwer  gemeente Maastricht  
Noortje Stroom  gemeente Maastricht 
Igor van Hoesel  gemeente Maastricht  
Dionne Horbach  gemeente Maastricht  
Annemarie Zweers  gemeente Maastricht  
Claire Wiegers  gemeente Gulpen-Wittem 
Tanja Bytchkova  gemeente Eijsden-Margraten 
Petra Crombag gemeente Valkenburg 
Anouk Hermans gemeente Den Bosch 
 
Yvonne Sinsel notulist (Notuleerservice Nederland)  

 
 

 
1. Welkom en mededelingen 

 
De voorzitter heet de aanwezigen om 13.52 uur welkom bij deze virtuele marktconsultatie, die dient 
ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding Wmo 2022. Het geluid van deze bijeenkomst 
wordt opgenomen voor het verslag. De voorzitter legt allereerst de vergaderorde uit. Graag via de 
chat aangeven wie een vraag heeft. 
 
De doelstelling van de bijeenkomst is enerzijds aanbieders te informeren over de richtingen en 
anderzijds hen de gelegenheid te bieden hierop input te leveren. Dit kan op de bijeenkomst zelf, 
maar ook na de bijeenkomst, schriftelijk, tot en met maandag 7 juni 2021. De presentatie van de 
richtingen wordt op 2 juni gepubliceerd op de website. De input die wij tijdens de marktconsultatie en 
erna ophalen, wordt meegenomen in de uitwerking van de opdracht. De notulen van de 
marktconsultatie worden na vaststelling op dit platform gepubliceerd. 
 

2. Procesaanpak 
 
De heer Meerten start met de presentatie. Op de agenda staan de procesaanpak, de doelstelling en 
de inkoopstrategie 2022. Voor alles wat vandaag wordt verteld geldt dat een voorbehoud wordt 
gemaakt; de besluitvorming op deze punten heeft nog niet plaatsgevonden. Daarvoor wordt mede 
de input van de marktpartijen gebruikt. 
 
Bij de herijking van de inkoop Wmo 2022 gaat het met name om de regieondersteuning met of 
zonder verblijfsproblematiek. Dat betreft: 

 Maatschappelijke Opvang (MO), 

 Beschermd Wonen (BW), 

 Begeleiding groep, 

 Begeleiding individueel. 
 
De maatschappelijke opvang is vanuit het beleidsambities erbij gehaald om Beschermd Wonen en 
maatschappelijke opvang steeds nauwer naar elkaar toe groeien. De bedoeling is om dit in toekomst 
integraal te bekijken. Vanuit deze scope wordt op de inhoudelijke ambities voorgesorteerd. 
Dit is een regionale opdracht vanuit het regionale portefeuillehouder overleg (PHO) en de 
Maastrichtse wethouder Anita Bastiaans is het aanspreekpunt. De ambtelijke opdrachtgever is de 
regionale stuurgroep, waarin met name directieleden zitten vanuit de deelnemende gemeenten. 
Mevrouw Monique Kerbusch, manager sociaal van de gemeente Maastricht is het aanspreekpunt. 
De ambtelijke opdrachtnemer is een regionale projectgroep onder leiding van de heer Danny 
Meerten. De basis van de samenwerking is de centrumregeling inkoop Wmo en BW Maastricht-
Heuvelland. De besluitvorming ligt in Maastricht, maar het advies vanuit het PHO is zo goed als 
bindend. Er wordt gestreefd naar consensus. Het regionaal projectteam bestaat uit een projectleider 
en een vertegenwoordiging vanuit beleid, toegang, aanbestedingsdeskundigheid, bedrijfsvoering en 
inkoop. 
Verder zal nog bekeken worden of de oorspronkelijke planning nog haalbaar is. Analyse en ontwerp 
is zo goed als afgerond en was ook de aanleiding voor deze marktconsultatie. Na fase 2, het 
specificeren van de opdracht volgt fase 3, het selecteren van partijen en gaat het team naar buiten 
toe met de opdracht. De haalbaarheid van de publicatie op 30 juni 2021 staat nu sterk onder druk. 
De voorzitter geeft aan vandaag geen nadere duiding wordt gegeven, maar de ingangsdatum van de 
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nieuwe contracten (fase 5) is wel per januari 2022 voorzien. Dan lopen de huidige contracten immers 
af. 
 

3. Doelstelling 
 
De heer Meerten legt uit dat het doel is om de transformatie(doelen) te versterken en te versnellen. 
De inhoudelijke ambities staan in de inhoudelijke beleidsdocumenten.  
 
De heer Verstappen vraagt in de chat of selectie betekent dat er geen open house 
aanbestedingsprocedure meer wordt gedaan. 
 
De heer Meerten antwoordt bevestigend. Het verminderen van partijen komt nog terug in de 
presentatie en is een van de consequenties van de nieuwe richting. 
 
De heer Meerten legt vervolgens uit dat geen nieuw beleid wordt gemaakt. Voor Beschermd Thuis 
komt een nieuw beleidsplan en dat valt toevallig samen met de herijking van de inkoop. Dat is 
uiteraard leidend en biedt input voor dit traject. De bedoeling is om te komen tot een adequaat 
zorglandschap samen met een transparant sturingsmodel. Dat is een essentiële voorwaarde voor 
die transformatie. 
Bij de inkoopdoelen staat voorop dat de client de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft, niet meer 
en niet minder. De zorg moet doelmatig worden verleend. Kostenbeheersing is uiteraard een van de 
belangrijke uitgangspunten. De ambitie is om de uitgaven te verminderen om te komen tot een 
duurzaam sociaal domein. Verder is een doelstelling om de samenwerking met de aanbieders te 
verbeteren, met name bij domein overstijgende problematiek, zoals wonen en cure. Ten slotte is het 
de bedoeling om de verbeterpunten van de huidige inkoop op te lossen. 
 
Bij de verbeterpunten ten aanzien van de huidige inkoop gaat het over; 

 de weeffouten in de financiering (geen zuivere uitvoeringsvariant), 

 het ontbreken van doelen en prestatie-indicatoren in de contracten leidt tot 
belangenverstrengelingen en bemoeilijkt de resultaatsturing, 

 de aanbieders vragen om meer flexibiliteit om sneller te kunnen op- en afschalen, 

 het grote aantal aanbieders zorgt voor een volumeprikkel bij het aantal klanten (instroom). 
 

4. Inkoopstrategie 2022 
 
De heer Meerten legt vervolgens de Karljic-analyse uit. Op basis van deze inkoopanalyse zou men 
een stukje van de inkoopstrategie kunnen definiëren. Samenwerking tussen weinig aanbieders is 
dan het meest effectieve model. Hieronder zou men de Beschermd Thuis dienstverlening kunnen 
scharen. Begeleiding groep en Begeleiding individueel zit meer bij de efficiënte processen.  
 
Een aanbieder vraagt of er al een gedachte is over het aantal aanbieders. 
 
De heer Meerten antwoordt dat de bedoeling is om in januari 2022 fors terug te gaan in het aantal 
aanbieders, met meer dan de helft minder. Bij Begeleiding individueel gaat dat over circa twintig 
partijen en bij Begeleiding groep circa tien partijen. Dat heeft ook te maken met de inrichting van de 
percelen. Momenteel gaat dit over Maastricht-Heuvelland. Gaat men toe naar meer percelen, kan 
het zijn dat ook andere aanbieders aan bod komen. In de kwalitatieve analyse wordt momenteel ook 
gekeken naar de grondslagen en bij een indikking van partijen moet bekeken worden hoeveel 
partijen nodig zijn voor de zorgbehoefte. Het is ook belangrijk dat per grondslag meerdere 
aanbieders beschikbaar zijn en mogelijk zullen de aantallen nog deels opgehoogd worden. 
 
Een aanbieder vraagt of bij de keuze die gemaakt wordt ook gekeken wordt naar de huidige omzet. 
 
De heer Meerten antwoordt dat dit een vraag is over het proces. De bedoeling is dat het gegunde 
aantal aanbieders in staat is om de markt te bedienen. Dat vraagt van de aanbieders dus ook een 
bepaald volume. Momenteel zijn er ook aanbieders die geen cliënten hebben en dat kan een 
drempel zijn. 
 
Mevrouw Van den Ende vraagt of ook naar de doelgroep wordt gekeken. De Wmo is heel breed met 
ouderen en jongeren. Wordt dit nog opgesplitst of moet een aanbieder alles kunnen bedienen? 
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De heer Meerten legt uit dat de verdeling van de deskundigheid over de verschillende partijen goed 
wordt geïnventariseerd. Er is een verwijsgids en een zittend bestand, dat gelinkt kan worden aan de 
grondslagen en de gevraagde deskundigheid. Uit de kwantitatieve analyse komen de aantallen 
twintig en tien. Deze kwalitatieve analyse wordt momenteel gedaan. Op basis daarvan wordt gezocht 
naar partijen die de kwaliteit hebben om de zorgbehoefte goed te dekken. Het gaat dus niet alleen 
over volume, maar ook over de deskundigheid. 
 
Mevrouw Ramaekers merkt op dat cliënten al een langdurige indicatie hebben. Wordt die 
toekenning teruggenomen? 
 
De heer Meerten legt het onderscheid uit tussen een client met een indicatie en een zorgaanbieder 
met een contract. Ten aanzien van de zorgcontinuïteit voor cliënten vanaf januari 2022 die in zorg 
zijn bij aanbieders die niet gegund worden, wordt een overgangsbepaling gemaakt. 
 
De heer Konings bevestigt dit. In het kader van de zorgcontinuïteit moet een regeling worden 
gemaakt. Zodra hierover meer bekend wordt, wordt dit gecommuniceerd. 
 
De heer Meerten voegt toe dat dit punt de aandacht heeft. 
 
Mevrouw Ramaekers merkt op dat bij de indicatie bewust wordt gekozen voor het Zorgatelier. Die 
koppeling kan men niet zomaar ongedaan maken. 
 
De voorzitter denkt dat iedere zorgaanbieder kan aangeven welke specifieke plaats men heeft in 
het zorgaanbod. Daarbij gaat het om de middenweg door enerzijds een kwantitatieve analyse maar 
anderzijds een kwalitatieve analyse te maken. In de gunning komt de kwaliteit van de aanbieder wel 
aan bod. 
 
De heer Verstappen vraagt of de versterking van het sociaal domein ook een onderdeel van de 
opdracht kan worden. 
 
De heer Meerten legt uit dat het versterken van de niet-professionele ondersteuning vanaf 2014 het 
speerpunt van het beleid was. Dat blijft een belangrijk speerpunt. Nu is aan de orde hoe men dat 
faciliteert in een bepaalde verhouding tot aanbieders, zodat dit werkelijkheid wordt. Hoe worden 
marktpartijen en gemeenten gestimuleerd zodat een sociale samenwerking ontstaat? De voorzitter 
hoopt dat dit vandaag duidelijk wordt in de presentatie. 
 
Bij de groep ambulante ondersteuning – de efficiënte processen – zitten heel veel aanbieders. Dit 
zijn eigenlijk routine producten, omdat in de afgelopen jaren alles is platgeslagen. Nu zijn twee grote 
productgroepen overgebleven; Begeleiding groep en Begeleiding individueel. Voorheen was dat veel 
gedifferentieerder. Er zijn nu dus twee grote blokken over; de strategische aanbieders (rechtsboven) 
en de groep met de zeer grote hoeveelheid (linksonder). Het aantal cliënten in zorg is in de 
afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Deze analyse heeft input gegeven voor de te kiezen 
inkoopstrategie. 
 
De inkoopstrategie bestaat uit vier pijlers in de juiste balans; 

 toegangsmanagement = de mate van controle over de toegang tot ondersteuning, 

 bekostiging = mate waarop financieel wordt gestuurd, 

 contract = de mogelijkheden en momenten om toe te treden, 

 leveranciersmanagement = omgang met de aanbieders. 
 
Het Rijk heeft aantal uitvoeringsvarianten aangereikt waarin de vier pijlers deels worden ingevuld. 
Deze uitvoeringsvarianten zijn min of meer verplichtend. Het moet dus een zuivere uitvoeringsvariant 
zijn en achter iedere variant hangen administratieve protocollen die opgesteld zijn naar aanleiding 
van de kenmerken van die variant. 
 
Uitvoeringsvarianten: 

 inspanningsgericht, 

 outputgericht, 

 taakgericht. 
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Maastricht-Heuvelland wil niet naar een inspanningsgerichte variant, omdat de uitvoering daarvan 
heel bewerkelijk en bureaucratisch is. De bekostiging via PxQ is dus niet de richting voor 2022. 
Maastricht-Heuvelland evolueert richting een outputgerichte en een taakgerichte variant. 
 
Beschermd Thuis worden momenteel deels ingekocht en deels gesubsidieerd. De samenwerking 
wordt op de schaal van Maastricht-Heuvelland gedaan. Momenteel ligt er een concept 
samenwerkingsovereenkomst Beschermd Thuis Maastricht-Heuvelland 2022 e.v. waarin staat dat 
gemeenten voor de komende vijf jaar de budgetten bij elkaar voegen en dat de markt vanuit de 
centrumgemeente wordt ontwikkeld. Er ligt ook een nieuw regioplan Zicht op thuis dat vanaf 2022 in 
werking treedt. Dat is een belangrijk kader voor de opdracht rondom de producten Beschermd Thuis. 
 
De voorgenomen inkoopstrategie Beschermd Thuis: 

 een samenwerking met strategische partners middels een taakgerichte opdracht, 

 gesloten contracten voor drie jaar (met verlengingsopties), 

 een gezamenlijke toegang (gemeente / aanbieders), 

 een preferred supplier positie, 

 een lumpsum bekostiging op basis van historische omzet (met correctie), 

 een ontwikkelagenda, 

 het restant (overloop) contracteren we outputgericht. 
 
Hiermee worden een aantal punten hopelijk opgelost: 

 Er wordt een basis gecreëerd voor (projectmatige) samenwerking, ontwikkeling en innovatie. 
Dit wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde om de vaak domein overstijgende 
problematiek het hoofd te bieden. 

 Er wordt een rem gezet op de volume- en kostenontwikkeling door middel van een lumpsum 
financiering in combinatie met een budgetplafond. 

 Dit is een antwoord op het degressief tarief dat na 1 januari 2022 niet meer houdbaar is. 

 Er wordt gevolg gegeven aan de positieve ervaringen opgedaan, onder andere in de 
Maastrichtse pilot Krachtenbundeling. 

 De bureaucratie wordt beperkt. 
 
Mevrouw Pistorius verwacht dat bij deze producten geen selectieve inkoop nodig is. Is dat juist? 
De heer Meerten legt uit dat in deze markt toch meer aanbieders zitten. Momenteel werkt 
Maastricht-Heuvelland met vijf aanbieders zijn werkzaam op een bepaald onderdeel van Beschermd 
Wonen, maar in die markt zijn meer aanbieders, circa twintig. Mogelijk gaat men met een aantal 
partijen een taakgerichte opdracht aan (preferred supplier positie) en met een ander deel een 
outputgerichte opdracht (restant). De verhouding is nog niet bekend. 
 
Regieondersteuning zonder woonproblematiek voor 2022 e.v.: 

 Producten Begeleiding groep en Begeleiding individueel. 

 Keuze per gemeente. 

 Beleidsplan Toekomstagenda Maastricht-Heuvelland 2022 (kader). 
 
In Maastricht is sprake van een grote volumegroei binnen de ambulante dienstverlening en dat is 
niet in alle gemeenten het geval. Binnenkort wordt een nieuw beleidsplan ontwikkeld. 
 
Inkoopstrategie Regieondersteuning / keuze per gemeente:  
  

 De opdracht Begeleiding groep/ Begeleiding individueel wordt outputgericht weggezet. 
of 

 De opdracht Begeleiding groep/ Begeleiding individueel wordt deels taakgericht weggezet bij 
de strategische partners en deels outputgericht voor het restant. 

 
Momenteel opteren de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten voor de eerste optie 
en de gemeenten Meerssen, Valkenburg en Maastricht kiezen waarschijnlijk voor de tweede optie. 
 
Outputgerichte opdracht: 

 Toegang en individuele regie bij de gemeente. 
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 Van bandbreedte naar cliëntprofielen. 

 Ieder cliëntprofiel wordt gelabeld aan een doelperspectief: ontwikkeling of stabilisatie. 

 Tarieven 2021 als uitgangspunt. 

 Beperken van het aantal marktpartijen. 

 Gesloten contracten voor drie jaar (met verlengopties). 
 

Mevrouw Pistorius vraagt ten aanzien van de eerste bullet of er voor gemeenten een aparte inkoop 
komt. Wordt de inkoop niet meer gezamenlijk gedaan? 
 
De heer Meerten legt uit dat nog wordt geworsteld met de perceel indeling. Er zijn namelijk drie 
scenario’s. Het is de vraag of de combinatie samengaat met de outputgerichte opdracht van de 
gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals en Eijsden-Margraten of dat hiervoor een apart perceel moet 
worden gemaakt. 
 
Mevrouw Pistorius merkt op dat de samenwerking zo ingewikkelder wordt. 
De heer Meerten beaamt dit. 
 
Mevrouw Ramaekers is benieuwd naar de gunningscriteria. 
De heer Meerten antwoordt dat die cruciale informatie pas op het moment van publicatie 
beschikbaar komt. Momenteel wordt hierover naar nagedacht. 
 
Mevrouw Van den Ende merkt op dat vorig jaar de tarieven voor hoge complexiteit opeens zijn 
verlaagd. Dat tarief werd lager dan het tarief voor een lage complexiteit. Wordt hier gewoon aan 
gerefereerd of wordt dit nog bekeken? 
 
De heer Meerten heeft dit ook geconstateerd. De heer Meerten toont een schema waarin wordt 
uitgelegd hoe men van bandbreedtes naar cliëntprofielen wil gaan. De bedoeling is om de 
bandbreedtes los te laten omdat dit heel onduidelijk is. Er zal gewerkt worden met kwalificaties; licht, 
gemiddeld, bovengemiddeld, intensief en zeer intensief. De rest van de indeling is gelijk aan de 
huidige arrangementenindeling. Verder worden de cliëntprofielen een-op-een gelegd over de huidige 
indeling. Voor bestaande cliënten verandert niets, maar voor nieuwe cliënten wordt in de 
verwachtingen anders met hen gecommuniceerd. Hiermee kan een grote slag gemaakt worden bij 
het wegnemen van de onduidelijkheid. Verder wordt behoud/ontwikkeling aan de indeling gekoppeld. 
Dit zegt iets over de doelstelling van het traject. Het voorbeeld van mevrouw Van den Ende is een 
onregelmatigheid in de categorie zeer intensief. In die categorie zitten hele kleine aantallen en de 
vraag is of die tarieven zo overgenomen moeten worden. Dat wordt nog goed bekeken, maar dit 
voorbeeld is niet exemplarisch voor de overige tariefstelling. Het is belangrijk dat in de communicatie 
wordt uitgelegd dat niet meer met bandbreedtes wordt gewerkt, maar met intensiteiten. Dat geeft de 
aanbieder ook formeel wat meer flexibiliteit. Dit is een kleine stap, met hopelijk een groot gevolg. 
 
De heer Geelen heeft de ervaring dat de vraag in de stad maar ook in een aantal gemeenten die nu 
niet willen meedoen aan de twee opties, namelijk Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen. Bij Probe 
met steeds meer ingewikkeldere problematiek komen. In het verleden werd dat de kleinere 
gemeenten afgedaan met de opmerking dat dit bij het voorliggende veld neergelegd kan worden. 
Verder is de heer Geelen verbaasd dat bij een aantal andere aanbestedingen de tarieven met name, 
de lage tarieven in ieder geval als basis een stuk hoger liggen, want ook daar moeten professionals 
ingezet worden. In een aanbesteding in Sittard-Geleen bijvoorbeeld, worden ook eisen gesteld aan 
de kwaliteit van de professionals. Naast de certificering wordt ook geëist dat het personeel conform 
de cao moet worden betaald. Hoe kan Probe bij deze lage tarieven daaraan voldoen? Dat is niet 
mogelijk. Verder is in de presentatie onderaannemerschap niet aan de orde gekomen. Een 
belangrijk uitgangspunt moet zijn dat men hiervan afstapt. 10% tot 15% van het geld vloeit dan 
immers weg in de administratie en wat ondersteuning. Deze zaken moeten bij de aanbesteding 
worden meegenomen. 
 
De heer Meerten begrijpt niet goed wat de vraag is bij de opmerking over de ingewikkeldere 
problematiek. Verder wil de heer Meerten nu niet reageren op de aanbestedingen en de bestekken 
vanuit andere regio’s. De tariefstelling in Maastricht-Heuvelland is gebaseerd op de feitelijke 
realisatie maal de met elkaar afgesproken en overeengekomen eenheidsprijs. Met name binnen de 
bandbreedtes 2 tot 4 lag de realisatie vaak onder de 2. Die discrepantie is in de ontwikkeltafel 
Wmo/BW besproken en was groot. Op enig moment zijn de tarieven toen aangepast. De tariefafslag 
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van 2020 is ingegeven vanuit het feit dat de Q vaak aan de onderkant van de bandbreedte lag. Dat 
is nu wellicht niet anders en dat is de reden waarom los van de kwantiteiten 0 tot 2 en 2 tot 4, de 
cliëntprofielen licht of intensief de aanbieders ook meer ruimte geven om de zorgbehoefte in te 
vullen. Zodra men financiert binnen bandbreedtes, zou men eigenlijk in het midden van de 
bandbreedte moeten financieren en daarvoor zijn de tarieven, ook in Maastricht niet gemaakt. De 
heer Meerten is van mening dat het dus een terechte opmerking is. Deze frustratie wordt hopelijk 
opgelost met deze omlabeling. 
Verder is de heer Meerten ten aanzien van het onderaannemerschap ook eens met de opvatting dat 
men geen octopus moet creëren, dus niet één organisatie met heel veel onderaannemers die 
vervolgens voor een fractie van het reële tarief aan de slag moeten. Hiervoor is veel aandacht. De 
bedoeling is dat diegene die de opdracht krijgt, ook de uitvoerder is van de opdracht. Daarvoor 
gelden ook allerlei juridische spelregels. 
 
De heer Geelen legt desgevraagd uit dat de eerste opmerking meer een constatering was over het 
cliëntenbestand. De problematiek was vaak veel ingewikkelder en die heeft de gemeente dan niet bij 
de intake of een regelmatige evaluatie geconstateerd. In het afgelopen jaar heeft de heer Geelen 
steeds vaker van consulenten gehoord dat met minder meer gedaan moet worden met het spook 
van de bezuinigingen en de tekorten op de achtergrond. Men koos toen heel snel voor de lage 
indicaties. Probe komt met die lage tarieven en de inzet van hbo’ers en wo-personeel dan niet uit. Bij 
de tariefstelling van KPMG die in andere gemeenten wordt gehanteerd, komt men dan al snel aan 
€ 60 /uur. Dat bedrag wordt bij lange na niet gehaald bij 0 tot 2 en 2 tot 4. De heer Geelen vraagt om 
dit nog een keer goed te bekijken. 
 
De heer Meerten neemt dit mee. De vraag is altijd of die cliënten in het juiste profiel zitten. Het zicht 
op de cliëntsituatie is in vele gevallen inderdaad beter bij de aanbieder dan bij de gemeente, zeker 
indien de cliënt de toegang heeft gepasseerd en een relatie ontstaat tussen de zorgverlener en de 
cliënt. Het is zaak om dat regelmatig met elkaar te delen en de consulenten daarin mee te nemen. 
 
De heer Besjes benoemt dat de zorgaanbieders dit eigenlijk al zagen aankomen. Vandaar dat een 
aantal zorgaanbieders een Zorgcoöperatie Zuid-Limburg hebben opgestart waarin iedereen die dat 
nodig vindt om de voortgang van zijn bedrijf veilig te stellen kan aansluiten en men gezamenlijk wil 
gaan aanbesteden en in gesprek komen met de gemeente. Dat kan een oplossing bieden voor veel 
zorginstellingen die nu bang zijn voor de toekomst. De vraag is hoe de Zorgcoöperatie Zuid-Limburg 
met de gemeenten in contact kan komen om de cliënten goed te helpen. In de komende maanden 
wordt bekeken hoe zorginstellingen die kwalitatief goede zorg leveren hierbij kunnen worden 
betrokken, om zo sterker te staan richting de cliënten. 
 
De heer Meerten dankt voor de oproep. Uiteraard moet bij een indikking van het aantal partijen wel 
de bediening van de zorgbehoefte gewaarborgd blijven. Dat leidt tot eisen aan de inschrijvers. 
Anderzijds zal bij de selectie hoogstwaarschijnlijk gewerkt worden met gunningscriteria, waardoor 
ook de kwaliteiten van de inschrijvers een rol gaan spelen. Het is altijd een combinatie en een 
bepaald volume bereiken, is daarvoor niet voldoende. 
 
Pauze 15.25 – 15.35 uur 
 
De heer Meerten vervolgt met de presentatie. 
 
Wat wordt hiermee opgelost? 

 Keuze voor zuivere outputgerichte uitvoeringsvariant zorgt voor duidelijkheid bij alle partijen. 

 Mede hierdoor en door het afsluiten van meerjarige contracten wordt de bureaucratie 
verminderd. 

 Minder partijen leidt tot meer controle en minder volumeprikkels (acquisitie). 

 Cliëntprofielen zorgen voor meer onderlinge vergelijkbaarheid en beter zicht op resultaten, 
hetgeen voorwaardelijk is voor kwalitatief leveranciersmanagement. 

 Grote wijzigingen van de tarieven en verschuivingen in de geldstromen blijven achterwege 
waardoor de onwenselijke impact op de uitgaven en zorgcontinuïteit wordt voorkomen. 

 
De presentatie wordt naar iedereen gestuurd en ook op de website en in Negometrix gepubliceerd.  
Verder is nu de gelegenheid om nog vragen te stellen. 
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De heer Noteborn vraagt of nog iets wordt gedaan aan het vervoerstarief. In het verleden zijn de 
problemen al aangekaart, omdat met name in de arrangementen voor de lopers cliënten geen apart 
tarief is aangemerkt. In de omringende gemeenten die nu aanbesteden ziet men dat het vervoer, 
zowel voor loper als voor de rolstoelgebruiker als een apart product wordt weggezet. 
 
De heer Meerten neemt deze vraag mee in de projectgroep. Dit probleem speelt inderdaad al langer 
en speelt met name binnen de outputgerichte financiering. 
 
De heer Spits geeft aan dat de presentatie veel vragen oproept. Wat zijn de criteria voor een 
gunning? Verder strookt dit ook niet helemaal met het regioplan Zicht op thuis dat vanaf 2022 in 
werking treedt. De bedoeling daarvan is om Beschermd Wonen zo snel mogelijk op een verstandige 
wijze af te schalen en het liefste op plekken waar een flexibele afschaling mogelijk is. Indien een x-
aantal zorgaanbieders maar een Beschermd Wonen plek hebben, zijn al die plekken nodig en 
kunnen die niet tijdelijk of moeilijker ingezet worden voor andere plekken. Een doorstroomplek is 
echter echt nodig. Daarnaast is dit ook al moeilijk in combinatie met het woonprobleem. Wat gebeurt 
er als een zorgaanbieder moet afschalen en men niet is gecontracteerd voor Begeleiding 
individueel? Moet men dan de cliënt doorschuiven naar andere gecontracteerde partijen? De cliënt 
ziet dan weer nieuwe gezichten en zal weer een deel opnieuw gedaan moeten worden, wat weer 
geld zal kosten. Voor veel cliënten is dat een groot probleem. Dat ziet men ook met STAND-BY! in 
Heerlen. Cliënten krijgen dan maanden geen begeleiding. Dat leidt dan weer tot terugval richting een 
dure Beschermd Wonen plek. Hoe wordt dit ondervangen? 
 
De heer Meerten is van mening dat het ondersteunen van de cliënt naar een lichtere vorm heel 
belangrijk is. De heer Meerten zal deze beleidsmatige vraag over het regioplan Zicht op thuis 
meenemen. Deze richting is wel vanuit alle perspectieven bekeken. Deze vraag wordt nog schriftelijk 
beantwoord in de beantwoording van deze marktconsultatie. 
 
Mevrouw Van Falier dankt voor de heldere presentatie. Actiev4you levert in meerdere 
regiogemeenten. Het beeld wat in de presentatie wordt geschetst, komt ook voor in andere regio’s. 
Men ziet in andere regio’s wel dat samenwerkingsverbanden ontstaan vanwege het feit dat er een 
beperkt aantal aanbieders zijn, om met name te voldoen aan een aantal gunningscriteria. Mevrouw 
Van Falier vraagt om die gunningscriteria op tijd duidelijk te maken, zodat een 
samenwerkingsverband nog de tijd heeft om eventueel iets te regelen. In de regio Eindhoven is 
bijvoorbeeld vanwege deze reden de aanbesteding een aantal maanden uitgesteld. 
 
De heer Meerten neemt deze tip mee. Waarvoor dank. 
 
De heer Kuijpers stelt vast dat welzijn geen deel van de opdracht is. Zijn er wel ideeën over hoe 
men welzijn en zorg met elkaar kan verbinden vanaf 2022? 
 
De heer Meerten antwoordt dat hierover zeker ideeën zijn. Er wordt gedacht aan een gezamenlijke 
toegang. Daarnaast is ook de pilot Krachtenbundeling al genoemd. Daarin zijn welzijnsorganisaties 
ook een belangrijke speler. Bij de taakgerichte variant gaat men uit van samenwerking tussen 
gemeente en de gegunde aanbieders, maar ook het maatschappelijke veld dat op een andere 
manier bij de cliëntsituatie is betrokken. 
 
De heer Kuijpers merkt op dat een aantal gemeenten voornemens zijn om Begeleiding groep en 
Begeleiding individueel anders te benaderen. Indien men echt wil samenwerken en wil 
transformeren, helpt het de zorgaanbieders enorm als de verschillen tussen gemeenten zo klein 
mogelijk zijn en dat er eigenlijk geen schotten bestaan. Gemeenten kunnen immers ook van een 
goede samenwerking enorm profiteren. Het is belangrijk om een gezamenlijke toegang opnieuw te 
overwegen en te kijken naar de voordelen. De ervaringen elders zijn ook enorm positief. 
 
De heer Meerten dankt. Dit wordt genoteerd. 
 
Mevrouw Van den Ende stelt vast dat de cliënt ook vaak de keuze heeft bij de zorgverlener. Veel 
cliënten hebben al allerlei plekken gehad en komen uiteindelijk bij Columbus terecht. Zal dit niet 
zorgen voor een toenemende vraag naar pgb’s? Kan een cliënt voor een pgb kiezen als er geen 
contract is? 
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De heer Meerten legt uit dat zodra er een indicatie ligt voor een maatwerktraject, de cliënt vanuit de 
Wmo per definitie een keuze heeft tussen een pgb of een zorg in natura traject. Indien het een 
maatwerkvoorziening blijft, zal dit in de startsituatie waarschijnlijk ook zo blijven, maar bij de 
doorontwikkeling krijgt dit misschien een andere invulling. Verder bestaat inderdaad het risico dat 
een selectie van aanbieders en het terugdringen van aanbieders consequenties heeft voor de 
stijging van het aantal pgb’s. Dat wordt onderkend. Het is de bedoeling dat er straks een goed 
pakket ligt, ook bij zorg in natura, waardoor de neiging om uit te wijken naar pgb’s kleiner is. Dit staat 
los van het feit dat pgb’s ook voorwaarden stellen aan de cliëntsituatie. De heer Meerten denkt ook 
dat men heel terughoudend moet zijn met pgb’s in dergelijke situaties. Bovendien kan een gemeente 
ook een pgb weigeren. 
 
Mevrouw Van den Ende is van mening dat het heftig is om jongeren met hechtingsproblematiek 
over te dragen, indien Columbus behoort tot de niet gegunde zorgaanbieders. 
 
De heer Meerten legt uit dat voor dergelijke situaties een realistische en wenselijke 
overdrachtsperiode gecreëerd moet worden. Men zal veel aandacht moeten hebben of het belang 
van de cliënt voldoende is beeld is. Daarom is de zorg die nodig is ook als eerste doelstelling 
benoemd. Het is ook mogelijk dat bij de selectie een bepaalde niche vergeten wordt en dan moet de 
mogelijkheid bestaan om daarop in te spelen. Het gaat om de belangen van de cliënt en niet zo zeer 
om de belangen van de zorgaanbieders. 
 
Mevrouw Van Rens sluit aan de opmerking van de heer Kuijpers en zijn pleidooi om toch een 
bepaalde mate van uniformiteit tussen de gemeenten te hanteren. In de planning wordt gerept over 
een publicatie eind juni, die mogelijk niet wordt gehaald. Kan de planning en de implementatie meer 
toegelicht worden? 
 
De heer Meerten legt uit dat de zomervakantie in de regio Zuid-Nederland start op 24 juli. Die 
vakantie duurt tot 5 september 2021. Dan is het niet handig om op 20 juli 2021 te gaan publiceren. 
30 juni 2021 is nu gepland als datum publicatie. Er wordt in ieder geval gekozen voor een Europese 
aanbestedingsprocedure - in welke vorm dan ook - en dan moeten de informatierondes grotendeels 
voor de zomervakantie worden afgehandeld. Mocht 30 juni 2021 niet gehaald worden, zal de 
publicatie waarschijnlijk pas na 5 september 2021 gebeuren. Dat wordt wel een krap tijdsbestek voor 
de contractering. Dat wordt heel moeilijk voor aanbieders die nu geen contract hebben en straks wel. 
Indien de selectie gereed is voor januari is het wel goed. De heer Meerten hoort graag of daarover 
nog opmerkingen zijn, ook na deze marktconsultatie. 
 
Mevrouw Hermans stelt vast dat de kwalitatieve analyse wordt gedaan op basis van de verwijsgids, 
maar ondertussen zijn wel al zaken veranderd. Philadelphia Zorg is een redelijk bescheiden speler in 
het zuiden, maar landelijk mag Philadelphia Zorg meeliften bij een enorme organisatie, wat ervoor 
zorgt dat Philadelphia Zorg een behoorlijke vlucht heeft genomen qua innovatie. Dat sluit ook aan bij 
de gevraagde transformatie. Bestaat de mogelijkheid om zaken die in vrij korte tijd zijn 
doorontwikkeld aan te geven? Dit staat immer niet in de verwijsgids. 
 
De heer Meerten legt uit dat inkoop nu bezig is met de kwalitatieve analyse van de zorgbehoefte, 
dus de grondslagen etcetera. Via de gunningsfase wordt later de kwaliteit van de zorgaanbieder die 
de dienstverlening levert uit gesorteerd. In de gunningcriteria zal dan staan wat belangrijk is voor de 
ontwikkeling naar de toekomst en op dat moment kan een zorgaanbieder dit toelichten. Vervolgens 
worden de verhoudingen tussen organisaties beoordeeld en dat komt tot uiting in een puntenscore.  
 
Mevrouw Hermans denkt veel meer aan samenwerking en co-creatie. Dit ziet mevrouw Hermans 
nog niet terug in hetgeen vandaag is benoemd. Uiteindelijk staat immers de cliënt centraal. 
 
De heer Meerten geeft aan dat in een periode van selectie met als doel om te gaan naar minder 
partijen, men criteria moet hanteren. Na de gunning is dan sprake van een samenwerking tussen die 
twintig partijen. De mogelijkheden voor samenwerking met minder partijen zijn dan ook veel groter. 
Momenteel is alles versnipperd over een groot aantal werkpartijen. 
 
Mevrouw Ramaekers vraagt hoe lang de overgangsperiode zal zijn. Zijn er nog andere data op de 
lijn die van belang zijn? 
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De heer Meerten antwoordt dat de eerste datum allesbepalend is. Zodra de publicatiedatum vast 
staat, kan de rest ingevuld worden. Verder is het de vraag hoe de procesinrichting zal zijn. Is het een 
Europese openbare procedure? Daar staat normaliter drie maanden voor vanaf datum publicatie tot 
het moment van de definitieve gunning. Kiest men voor een andere procedure, bestaat meer ruimte 
om het proces anders in te richten. Dit staat los van het feit of de doorlooptijd verkort kan worden. De 
datum 30 juni is dus bepalend voor de doorkijk naar het vervolg. Het is belangrijk voor de 
marktpartijen dat op korte termijn over de planning duidelijkheid wordt gegeven. 30 juni is dus 
eventueel de datum van de publicatie van de nieuwe opdracht. Daarna kan men in een of meerdere 
rondes vragen stellen en vervolgens ligt er een moment waarop de offerte binnen moet zijn. Zou 30 
juni gehanteerd worden, ligt de deadline voor de offerte midden in de zomervakantie. Zodra hierover 
duidelijkheid bestaat, komt inkoop hierop bij de zorgaanbieders terug. 
 
De heer Vliegen heeft een vraag over Begeleiding individueel en Begeleiding groep en de 
opsplitsing. Kan er meer uitleg gegeven worden over het taakgerichte deel? 
 
De heer Meerten legt uit dat dit 100% parallel loopt met de taakopdracht Beschermd Wonen. Er 
wordt uitgegaan van een lumpsum bekostiging op basis van de historische omzet. Indien een 
aanbieder op het volledige spectrum van regieondersteuning zit en een taakgerichte opdracht krijgt, 
dan betekent dat de bekostiging rondom die taken allemaal via een lumpsum bekostiging lopen en 
dat die aanbieder op alle terreinen de preferred supplier is ten aanzien van die regieondersteuning. 
Er wordt uitgegaan van een lumpsum financiering per aanbieder, dus niet van een 
consortiumvorming. Iedere aanbieder blijft zijn zelfstandigheid houden en gaat in een samenwerking 
met een eigen financiering in die taakgerichte opdracht zitten. 
 
Mevrouw Van den Ende vraagt of de gunningscriteria via Negometrix of via de website wordt 
verspreid. Wordt dit gemeld? 
 
De heer Konings legt uit dat de publicatie van de gunningscriteria via Negometrix gebeurt. Indien 
een aanbieder een account heeft in Negometrix, kan men zich op de hoogte houden van de 
publicaties. De zorgaanbieders moeten dit dus wel zelf in de gaten houden. 
 
De heer Van Hoesel vult aan dat zorgaanbieders zich kunnen aanmelden in Negometrix met hun 
contactgegevens en dan komt er vanzelf een melding dat de aanbesteding gepubliceerd is. 
 
Mevrouw Pistorius vraagt of het bij de taakgerichte opdracht gaat over een lumpsum bekostiging 
per cliënt. 
 
De heer Meerten legt uit dat de ontwikkeling van de toegangsfunctie een onderdeel is van de 
ontwikkelagenda. De startsituatie zal wellicht niet veel anders zijn dan de huidige vorm. In eerste 
instantie pelt de consulent af wat de zorgbehoefte is en of die door een professionele aanbieder kan 
worden opgepakt. Kan dat niet, dan neemt de consulent contact op met de preferred supplier, 
waarschijnlijk op de basis van de grondslag die dan aan de orde is en wordt samen bekeken hoe de 
zorgbehoefte wordt beantwoord. Gaat de cliënt vervolgens in zorg bij die betreffende aanbieder, is 
de individuele regie in handen van de aanbieder, waar de cliënt zich bevindt. Het is dan een 
lumpsum bekostiging die taakgericht is. De aanbieder zit bij de instroom gezamenlijk aan de poort. 
De aanbieder heeft dan de volledige regie over de doorstroom, uitstroom en afschaling van een 
cliënt. De individuele regie komt in dat geval dus wel degelijk bij de aanbieders te liggen.  
 
Mevrouw Tuithof merkt op dat de bestaande aanbieders momenteel vanuit Negometrix, vanuit de 
gemeente Maastricht een melding via email ontvangen, bijvoorbeeld dat de marktconsultatie online 
staat. Gebeurt dat ook bij de nieuwe aanbesteding? 
 
De heer Van Hoesel antwoordt dat zodra de nieuwe aanbesteding gepubliceerd is in Negometrix, op 
ook een mededeling komt via email voor de huidige zorgaanbieders. Uiteindelijk ligt de 
verantwoordelijkheid echter wel bij de zorgaanbieders zelf om alles in de gaten te houden en ook om 
tijdig in te schrijven. 
 
Mevrouw Tuithof waardeert een notificatie per email zeer. 
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De heer Meerten vat de afspraken samen. De heer Meerten heeft toegezegd dat zodra het tijdpad 
duidelijk is, dit wordt gecommuniceerd met de buitenwacht. Daarnaast is aangegeven dat er ook een 
mogelijkheid is om als reactie op dit verhaal, nog schriftelijk via Negometrix input te leveren. De heer 
Meerten roept op om dat vooral te doen als er nog zaken op de achtergrond spelen. Het is overigens 
niet de bedoeling om op die input weer specifiek te reageren. Dat is te arbeidsintensief. Deze 
marktconsultatie was daarvoor bedoeld. De input wordt meegenomen bij de afwegingen. Verder 
komt nog een verslag van deze marktconsultatie. De opname van deze marktconsultatie komt niet 
online, maar wordt voor de verslaglegging gebruikt. 
 
De heer Starreveld heeft niet in de presentatie gehoord wat er gebeurt als een cliënt wordt 
overgedragen omdat een aanbieder niet gegund wordt. Komt die lumpsum bekostiging dan mee? 
 
De heer Meerten legt uit dat dan de vraag aan de orde is waar die cliënt heengaat. Gaat de cliënt 
naar een taakgerichte aanbieder, dan valt dit in het lumpsum bedrag van die aanbieder. Dat 
betekent dat de uitgaves niet meer gemaakt worden in de outputgerichte financiering en zou dat 
betekenen dat het lumpsum bedrag op dat moment opgehoogd wordt. In het model staat nu dat dit 
het kalenderjaar erna gebeurt. Indien een partij samenwerkt met die partij, valt dit per definitie wel in 
het lumpsum bedrag van die opdrachtnemer. In het eerste jaar zal met name sprake zijn van een 
indikking van partijen. Inkoop zal nog nadenken over wat gebeurt met die opdrachtsom. 
 
De heer Starreveld legt uit dat het ook mogelijk is dat een aanbieder zelf die keuze maakt, 
bijvoorbeeld met een sterfhuisconstructie. Dat betekent dat de cliënt in een gat valt indien hiervoor 
niets geregeld wordt. Verder is ook zo dat als veel cliënten worden overgedragen, dit niet vanuit de 
bestaande lumpsum bekostiging waargemaakt kan worden. 
 
De heer Meerten stelt vast dat deze situatie afwijkt van het reguliere. Een aanbieder heeft hierop 
geen invloed en dan kan men ook niet verwachten dat dit vanuit de bestaande lumpsum bekostiging 
wordt gedaan. Dit wordt nog bekeken.  
Verder zal een aanbieder in alle gevallen een nawerking hebben van zijn huidige overeenkomst, 
waardoor die overdracht niet onverwacht gebeurt. In de gemeenten Maastricht, Valkenburg en 
Eijsden-Margraten is inmiddels een taakgerichte opdracht gegund rondom ouderen, de zogenaamde 
geriatrische doelgroep. Die lopende contracten blijven doorlopen en vallen niet binnen de scope van 
deze opdracht. Dat is een belangrijk gegeven voor de partijen die op dit moment achter die preferred 
suppliers zitten. Die opdracht wordt dus niet opnieuw in de markt gezet.  
 
De heer Meerten vat samen dat de presentatie en het verslag worden nagestuurd. De vragen 
waarvan is toegezegd dat ze nog schriftelijk zouden worden beantwoord, worden nog schriftelijk 
beantwoord. Verder worden de zorgaanbieders opgeroepen om in de komende dagen nog input te 
leveren. De tijdsplanning wordt ook zo snel mogelijk aangereikt. 
 
 
De heer Meerten dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze MS Teams marktconsultatie en 
sluit om 16.26 uur de vergadering. 
 
 
 
Maastricht, 31 mei 2021 


