
Aanbesteding Wmo

Huishoudelijke hulp, begeleiding en 

dagbesteding



Aanleiding: een nieuwe aanbesteding

•De huidige overeenkomsten lopen af:

•Huishoudelijke hulp per 1 januari 2022

•Dagbesteding, begeleiding en respijtzorg per 1 oktober 2021

•Ideeën en advies t.a.v. voorgenomen scenario

•Aanbevelingen richting strategische inkoopnotitie

Doel & verwachtingen van beraad en advies



Inhoud

•Aanleiding

•De planning

•IBSD & knoppenverhaal

•Inrichting: nu en straks



De planning

Fase Planning

Werksessie advies Voor 28 februari 2021

Start levering BG/ DB 1 oktober 2021

Start dienstverlening: HH 1 januari 2022



Integraal beleid sociaal domein

Doelstellingen integraal beleid sociaal domein

Alle inwoners ontwikkelen zich optimaal

Alle inwoners hebben gelijke kansen om mee 

te doen

Alle inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en 

kijken naar elkaar om

Alle inwoners zijn (langer) vitaal en gezond

Alle inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) 

thuis te (blijven) wonen

Uitgangspunten

We besteden zoveel als mogelijk integraal aan. We kiezen 

er daarom voor huishoudelijke hulp, individuele 

begeleiding, dagbesteding en respijtzorg in onderlinge 

samenhang aan te besteden;

De zorg- en dienstverlening sluiten we, waar het kan, aan 

op andere terreinen binnen het sociaal domein

We streven naar een uitvoeringsorganisatie, zo dicht 

mogelijk bij de inwoner

Samenwerking zoeken we zoveel mogelijk op met onze 

maatschappelijke partners. We borgen hierbij 

ketensamenwerking tussen de verschillende partijen en 

vormen van dienstverlening.



Knoppenverhaal

Doel:

Grip op uitgaven

Inzicht daadwerkelijk geleverde zorg

Oplossing: Aanpassen bekostigingssystematiek 

Doel:

Versterking relatie gemeente & aanbieder

verbeterde toezicht kwaliteit

Oplossing: Partnerschap met de grootste partijen



Huidige inrichting huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding

Aanbestedingsmodel Raamwerkovereenkomst met onbeperkte toetreding

Bekostigingssystematiek Resultaatgericht met elementen van productbekostiging

Indicatiestelling Wmo-klantmanagement

Voordelen

 Hoge mate van keuzevrijheid (waar mogelijk behouden)

 Schaalvoordeel d.m.v. BAR-samenwerking

 Vertrouwde dienstverlening

Nadelen 

- Geen grip op kwantiteit, op den duur onbetaalbaar

- Geen bijdragen door aanbieders aan maatschappelijke 

opgave/ transitie

- Hoge spanning op reëel tarief

- Slecht beheersbaar vanuit gemeente

- Schuurt met rechtmatigheid van bekostiging

- Geen aanpassingen op ontwikkelingen in de 

maatschappij

- Geen sturing op behoefte aan aanvullend aanbod

- Grote afstand tussen zorgaanbieder, gemeente inwoner



Doorontwikkeling huidige aanpak

Aanbestedingsmodel

Openhouse aanbesteding

 Beperking aantal aanbieders & verstevigen 

partnerschap

 2 contracten

Bijsturing
Jaarlijkse evaluatie van overeenkomst met mogelijkheid tot 

tussentijdse wijziging van producten en diensten

Bekostigingssystematiek Productiebekostiging/ PxQ:

Indicatiestelling Wmo-klantmanagement

Voordelen

 Behoud keuzevrijheid inwoner 

 Inwoners houden vertrouwde hulpverlener

 Geen uitgebreide herindicatie nodig

 Aanbieders met de meeste klanten worden verbonden 

aan integrale werkwijze

Beperkingen

- Weinig verbondenheid aanbieders aan Albrandswaard

maatschappelijke opgave/ transitie

- Door grote aantal aanbieders is de beheersbaarheid van 

het contractmanagement moeilijk in te richten



Oplossingen

Beperking

1) Groot aantal aanbieders (slecht beheersbaar)

2) Weinig verbondenheid aanbieders aan Albrandswaard 

maatschappelijke opgave/ transitie

3) Financiële beheersbaarheid

Oplossingen

1) Beperken instapmogelijkheden & vergroten capaciteit 

contractmanagement

2) Overlegtafels inrichten met grootste aanbieders (binnen 

wijken) in overeenstemming met thema’s integraal beleid 

sociaal domein

3) Voorgestelde wijziging in bekostigingssystematiek & 

behouden schaalvoordeel (BAR-samenwerking)



• Toegang Wmo-klantmanager

Hulpvraag

• Inwoner en Wmo-klantmanager bespreken hulpvraag 
en zelfredzaamheid Keukentafelgesprek

• Beschikking wordt afgegeven

• Inwoner wordt toegewezen aan wijkgeboden 
aanbieder

Toewijzing

• Inwoner ontvangt dienstverlening van een vast gezicht

• Met een vaste hoeveelheid (halve) uren per weekDienstverlening

•Grootste aanbieders in de wijken nemen deel aan overlegtafels waarin:

•Individuele (complexe) casussen kunnen worden besproken

•Ontwikkeldoelstellingen met aanbieders en gemeenten worden 
uitwegewerkt

Wijkgerichte aanpak



Overlegtafel

Grootste aanbieders Wmo

Wijkteams

Welzijnspartijen/ SWA

Valckensteyn
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