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Marktconsultatie productcategorie dagbesteding 

Verslag van de marktconsultatie dagbesteding. 

Deze marktconsultatie is gehouden in het kader van de voorbereiding van de aanbesteding van (niet 

vrij toegankelijke) jeugdhulp, wmo-zorg en huishoudelijke hulp door de vijf gemeenten van regio 

Utrecht (De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden).  

De gemeenten wensten voorafgaand aan deze aanbesteding te onderzoeken of het wenselijk is 

enkele productcategorieën vrij toegankelijk te maken. Dagbesteding is één van deze 

productcategorieën. Deze marktconsultatie heeft plaats gevonden in het kader van dit onderzoek.  

Zeventien zorgaanbieders en lokale welzijnsorganisaties zijn per brief van 12 augustus 2019 gevraagd 

om deel te nemen aan deze marktconsultatie. Negen van hen hebben voorafgaand hieraan de 

schriftelijke vragen beantwoord. Naar aanleiding van de ontvangen schriftelijke reacties is tijdens de 

bijeenkomst van 13 september 2019 nader ingegaan op een aantal aspecten. Het verslag van deze 

bijeenkomst is bijgevoegd als bijlage 1 bij dit document. Een samenvatting van de schriftelijke 

antwoorden en reacties is als bijlage 2 bijgevoegd bij dit document. 

Belangrijkste uitkomsten marktconsultatie dagbesteding 

1. Subtypen dagbesteding 

Er kunnen drie doelgroepen voor dagbesteding worden onderscheiden: ouderen, kwetsbaren en 

jeugdigen. Aanbieders herkennen zich in dit onderscheid. Enkele aanbieders zien mogelijkheden om 

deze doelgroepen integraal en onder de paraplu van één opdracht te gaan bedienen, waarbij het 

verschil in behoeften en doelstellingen wel in beeld kan/dient te blijven. Voor andere aanbieders 

reikt het integraal aanbieden van álle typen dagbesteding tot buiten hun blikveld.  

Dagbehandeling (jonge) jeugd (waaronder kinderdagcentrum) wordt de aanbieders gezien als een 

andere type product dan dagbesteding.  

2. Verbinding met andere productcategorieën 

Aanbieders zien mogelijkheden om dagbesteding wmo en dagbesteding op grond van de 

Participatiewet integraal/integraler aan te bieden, bijvoorbeeld op basis van samenwerkingen tussen 

partijen en met behoud van bekostiging op grond van respectievelijk de Wmo en de Participatiewet.  

3. Wel/niet algemeen/vrij toegankelijk maken 

Het algemeen toegankelijk maken van dagbesteding biedt vooral in combinatie met een 

vierkantsfinanciering meer bewegingsvrijheid voor de aanbieder bij de manier waarop hij zijn 
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dagbesteding organiseert en aanbiedt. Er kan naar verwachting beter worden ingespeeld op de 

hulpvraag van de cliënt. Daarnaast vermindert naar verwachting de administratieve lastendruk.  

Dagbehandeling (jonge) jeugd (waaronder kinderdagcentrum) zou alleen met een beschikking 

toegankelijk moeten blijven. Ook de volgende specialismen lenen zich volgens de aanbieders niet om 

deze algemeen toegankelijk te maken: 

a. Mvg-doelgroep 

b. Dagbesteding bij ernstig autisme 

 

4. Draagvlak/animo samenwerkingsverband 

Onder een samenwerkingsverband wordt een aantal partijen verstaan die samen, als één partij, een 

inschrijving hebben ingediend en die als één gezamenlijke organisatie de zorg gaan leveren. 

Aanbieders geven aan dat het afdwingen van samenwerking door de hulp als één opdracht te willen 

gunnen aan één partij, leidt tot gedwongen en gekunstelde samenwerking. Ze vinden het risico van 

de door de gemeente voorgestane systeemverandering groot. Ze adviseren om eerst het huidige 

systeem te verbeteren door de huidige voorliggende voorzieningen aantrekkelijker te maken en 

beter te organiseren. Er is ook nu al veel samenwerking op cliëntniveau, maar niet in de zin dat 

partijen zijn samengevoegd tot één leverancier/opdrachtnemer.  

5. Draagvlak/animo inkoop per gemeente ipv regionaal 

Inkoop per gemeente, waarbij elke gemeente één opdrachtnemer/samenwerkingsverband 

contracteert, maar waarbij de wijze van inkoop per gemeente kan verschillen, lijkt de aanbieders erg 

ingewikkeld. Ze vinden het huidige stelsel al ingewikkeld genoeg. In Oudewater is dit nog wel te 

organiseren, maar in bijvoorbeeld Woerden zijn momenteel veel aanbieders actief. 

6. Overig harmonisering 

De aanbieders pleiten voor harmonisering van contractvoorwaarden over rapportage- en 

verantwoordingseisen, bijvoorbeeld met de Wlz.  

7. Voorkeur type bekostiging 

Ruim 50 % heeft de voorkeur voor behoud van de huidige pxq-financiering. Een kleine 50 % vindt een 

lump sum of vierkantsfinanciering prettig. Trajectfinanciering wordt door aanbieders genoemd als 

een geschikte overgang van pxq- naar lump sumfinanciering.  

Aanbieders attenderen erop dat er substantiële werkzaamheden (en dus kosten) naar de 

aanbieder(s) worden overgeheveld als bij de aanbieder, in het kader van budgetbeheersing, de taak 

wordt belegd om te bepalen welke cliënten gebruik mogen maken van de algemeen toegankelijke 

dagbesteding.  
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Bijlage 1: Mondelinge vragen en antwoorden productcategorie dagbesteding  

Aanwezige aanbieders:  

1. Abrona 

2. Amerpoort 

3. Careyn 

4. Landzijde 

5. Onvergetelijk Leven 

6. Reinaerde 

7. Rijnhoven 

8. Stichting Ouderenzorg Oudewater 

9. Woonvoorziening De Heem 

10. Youké 

11. Zorgboerderij Het Boerenleven 

12. Zorg-Los 

Aanwezig namens de gemeenten: 

1. Carien Huizing, projectleider inkoop 2021 

2. Annette Hesemans, inkoper sociaal domein 

3. Iris de Wit, projectondersteuner inkoop 2021 

4. Dennis Boekhout, gemeente Stichtse Vecht 

5. Laura Verkerk, gemeenten Woerden en Oudewater 

6. Wietske Tideman, gemeenten Woerden en Oudewater 

7. Maikel de Vries, gemeente De Ronde Venen 

8. Linda Donker Kaat, gemeente De Ronde Venen 

9. Ruud van Dijk, gemeente Montfoort 

10. Senta Hartsink, contractmanager regio Utrecht West 

 

De projectleider heet alle aanwezigen van harte welkom. De aanleiding van deze marktconsultatie 

wordt kort geschetst, onder verwijzing naar de informatie die hierover eerder is toegestuurd: De 

gemeenten zijn aan het onderzoeken of dagbesteding, of bepaalde typen dagbesteding onderdeel 

van de algemeen toegankelijke voorzieningen kunnen worden.  

Vraag 1 

De gemeente Stichtse Vecht licht de voorgestane beweging nader toe: De gemeenten willen 

normaliseren en demedicaliseren. In dat kader past het dat zorg, waaronder dagbesteding, steeds 

meer dicht bij de burger en algemeen toegankelijk wordt georganiseerd. Algemeen toegankelijk 

betekent dat geen verwijzing/beschikking/indicatie/bepaling jeugdhulp meer nodig is om van de zorg 

gebruik te kunnen maken. De gemeenten verwachten dat dit voor aanbieders leidt tot een groter 

palet om te kunnen doen wat nodig is, dat de beweging behulpzaam is om (verder) te kunnen te 

ontschotten en dat deze beweging leidt tot verlaging van de administratieve lastendruk.  

Reacties van de aanbieders hierop zijn: 

Algemene reactie is dat deze gedachtengang en beweging wordt onderschreven en voorziet in een 

behoefte van alle aanwezige aanbieders. De meningen van de sector welzijn worden gemist in deze 

marktconsultatie.  
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Een aanbieder noemt dat de huidige pxq-financiering een belemmering is om de beweging te maken. 

De huidige pxq-financiering zorgt voor relatief veel administratieve lastendruk bij bijvoorbeeld 

openbare inloopbijeenkomsten voor verschillende, overlappende doelgroepen die op grond van 

meerdere wetten bekostigd worden (niet alleen Wmo, maar ook andere wetten en subsidies). In de 

praktijk is dan erg onduidelijk of zaken zoals vervoer en koffie inbegrepen zijn: De ene cliënt moet dit 

zelf/apart afrekenen en de andere niet.  

De aanbieders vragen of beschikkingsvrij betekent dat iedereen van de dagbesteding gebruik mag 

maken. Stichtse Vecht licht dit toe: De zorgaanbieder ontvangt een lumpsum budget en is ervoor 

verantwoordelijk om binnen dit budget te blijven. Dit betekent dat de taak om een triage uit te 

voeren wie wel of juist niet van de dagbesteding gebruik mag maken, bij de aanbieder wordt 

neergelegd.  

Vraag 2 

Een vraag van de gemeenten is of alle vormen van dagbesteding op deze manier beschikkingsvrij 

zouden kunnen worden gemaakt.  

Aanbieders van dagbesteding jeugd geven aan dat de hulp die hier nu onder valt, verkeerd gelabeled 

is binnen de huidige inkoop: Feitelijk gaat het bij hun producten om dagbehandeling voor jonge 

kinderen. Deze hulp zou niet vrij toegankelijk moeten worden gemaakt. Verder is het huidige tarief 

voor dagbesteding is niet toereikend voor deze dagbehandeling.  

Vraag 3 

De gemeenten vragen of het zou helpen als er een vierkantsfinanciering komt en de aanbieder zelf 

mag beslissen welke cliënten gebruik mogen maken van de hulp die in dat vierkant valt. 

De reactie van de aanbieders is dat dit behulpzaam kan zijn om enkele van de huidige problemen op 

te lossen. Zo zou met een vierkantsfinanciering de huidige veelvuldige discussies met de toegang of 

hulp als licht, midden of zwaar moet worden aangemerkt, verholpen worden.  

Aanbieders vragen welke hulp er dan onder het vierkant komt te vallen. De gemeenten geven aan 

dat dit nog een zoektocht is. Een aanbieder heeft goede ervaringen met vierkantsfinancieringen in 

andere regio’s. De gemeenten benoemen het probleem dat er een risico is dat het budget van de 

vierkantsfinanciering bijvoorbeeld in september al op kan zijn. Aanbieders beamen dat het een 

uitdaging is om hierbinnen te blijven.  

Vraag 4 

De gemeenten geven aan dat de opdracht wellicht als één geheel wordt aanbesteed. De betekent dat 

partijen onderling dienen samen te werken.  

Aanbieders geven aan dat bij regio Utrecht West de stip op de horizon niet helder is. Die stip op de 

horizon moet richting geven wat de voorgestane ideeën concreet gaan betekenen voor aanbieders.  

Een aanbieder geeft aan dat de huidige pxq financiering een belemmering is om doelgroepen te 

combineren en te redeneren vanuit de behoeften van de cliënt. De gemeente geeft in respons hierop 

aan te verkend wordt of de in te kopen algemeen toegankelijke zorg in termen van hulpbehoeften 

kan gaan worden geformuleerd.  

Een aanbieder geeft aan dat ook nu al een breed palet aan dagbesteding in huis te hebben: Van licht 

tot zwaar en ook Wlz langdurige zorg. En andere partij geeft aan ervaring te hebben met het mixen 

van doelgroepen, bijvoorbeeld ouderen met verstandelijk gehandicapten. De aanbieders herkennen 
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en onderkennen de grote verscheidenheid in de hulpvragen die ten grondslag liggen aan 

dagbesteding.  

Vraag 5 

De gemeenten vragen hoe de samenwerking tussen partijen gerealiseerd zou kunnen worden.  

Aanbieders vragen of deze inkoop van de beschikkingsvrije hulp per gemeente gaat plaats vinden of 

voor de hele regio. De gemeenten geven aan dat dit het niet ondenkbaar is dat de vijf gemeenten 

niet op alle onderdelen gezamenlijk optrekken.  

De reacties van de aanbieders is dat dit erg ingewikkeld wordt en dat het stelsel nu al ingewikkeld is.  

Een aanbieder geeft aan dat dit voor Oudewater nog relatief eenvoudig te realiseren is, omdat het 

overzichtelijk is. Voor Woerden is het lastiger omdat er veel meer partijen aanwezig zijn. Ook 

genoemd dat sommige cliënten in Woerden afreizen vanuit bijvoorbeeld De Ronde Venen: Hoe moet 

dit zich kostentechnisch gaan verhouden tot de opdracht?  

Vraag 6 

De gemeenten vragen hoe het aanbod georganiseerd kan worden om goed aan te sluiten op de 

leefwereld van de cliënt.  

Een aanbieder geeft aan dat er heel veel zorg is, maar dat mensen vaak niet weten dat het er is en 

hoe ze hier toegang toe kunnen krijgen. Ook  de overgang van de ene naar de andere zorg is qua 

aansluiting vaak een probleem. Zo zijn er cliënten die vastlopen in hun leven na bijvoorbeeld een 

ziekenhuisopname. Het toverwoord hierbij is ketenzorg. De suggestie van aanbieders is om per cliënt 

met een regievoerder te werken. Niet alle aanwezige aanbieders herkennen het 

samenwerkingsprobleem. Zij benaderen zelf andere partijen als een cliënt zorg nodig heeft die ze zelf 

niet kunnen leveren. Ze zien ook dat er op grond van het principe ‘één plan’ samengewerkt wordt 

met andere aanbieders. Maar nog steeds bieden aanbieders zich niet gezamenlijk aan. Een aanbieder 

vraagt zich af of het niet ingewikkelder wordt voor cliënten als aanbieders moeten samenwerken.  

Een volgende aanbieder is blij met de discussie om anders te organiseren, omdat het gaat verplichten 

om samen te werken om het beste voor de cliënt te kunnen bieden. Een volgende aanbieder noemt 

dat het inrichten van collectieve arrangementen voor kwetsbaren in Utrecht daar heeft geleid tot 

een afname van het gebruik van dagbesteding. Aanbieders geven aan en illustreren aan de hand van 

voorbeelden dat er al heel veel gebeurt is en is gebeurd op het gebied van toenemende 

samenwerking. Aanbieders zien de voorgenomen beweging van de gemeenten mede als een 

beweging om van de gemeenten af te organiseren.  

Aanbieders vinden het risico van de door de gemeente voorgestane systeemverandering groot. Ze 

adviseren om eerst het huidige systeem te verbeteren door de huidige voorliggende voorzieningen 

aantrekkelijker te maken en beter te organiseren. De overstap naar trajectfinanciering of  

arrangementen kan een goede tussenstap zijn in de doorontwikkelingen naar vierkantsfinanciering.  

Vraag 7 

De gemeenten vragen of samenwerking tussen aanbieders veelal ad hoc en op casusniveau wordt 

georganiseerd of dat vooral sprake is van structurele samenwerkingsafspraken.  

Aanbieders geven aan dat er ook nu al veel structurele samenwerkingsafspraken zijn. Deze 

domineren ten opzichte van de ad hoc samenwerkingsafspraken. Aanbieders signaleren dat 
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gemeenten desondanks de indruk hebben dat er te weinig wordt samengewerkt. Wellicht is de 

huidige niveau van samenwerken niet voldoende gezien de wensen van de gemeenten.  

Een aanbieder doet een oproep dat de gemeenten niet ieder een eigen inkoop moeten gaan doen, 

omdat dit leidt tot een veel te ingewikkeld systeem. Het neerzetten in de markt van één opdracht per 

gemeente leidt voorts tot gedwongen en gekunstelde samenwerkingen. Aanbieder vraagt zich af wat 

het daadwerkelijke doel is van minder aanbieders. Een andere aanbieder geeft aan geen bezwaar te 

hebben tegen het verplichten van (meer) samenwerking. Randvoorwaarde hierbij is wel dat 

kwaliteits- en rapportage-eisen hierbij zo veel mogelijk worden geüniformeerd: niet alleen tussen de 

gemeenten, maar ook tussen regio’s en ook tussen bijvoorbeeld jeugdhulp, wmo-zorg en wlz.  

De aanbieders herkennen zich in het beeld dat de zorg voor verschillende doelgroepen anders is, 

maar dat dit wel verder geïntegreerd kan worden. Aanbieders vragen zich af of dit middels 

aanbesteding afgedwongen moet worden. Misschien moeten ze zelf beter naar hun samenwerking 

gaan kijken en die zo nodig verder uitbreiden. 

De gemeenten geven aan dat er ook ervaringen zijn gemeenten en klanten last hebben van de 

huidige wijze van inkoop. Partijen bieden dan bepaalde zorg niet omdat ze aangeven daarvoor niet te 

zijn gecontracteerd. Een aanbieder merkt op dat inkoop bij een beperkt aantal aanbieders voor 

specifieke gevallen wellicht hiervoor geen oplossing biedt, omdat ze voor sommige specifieke klanten 

geen passende zorg kunnen bieden.  

De gemeenten geven aan dat aanbieders elkaar niet altijd weten te vinden in de samenwerking, 

gezien de ervaring van deze gemeenten. Verder is er administratie opgetuigd op vlakken die we niet 

nodig hebben. Met de beperkte publieke middelen die de gemeenten ter beschikking hebben, willen 

ze maximaliseren van wat er kan. Het is niet uitdrukkelijk niet de bedoeling dat alle huidige circa 200 

gecontracteerde aanbieders met elkaar gaan samenwerken. De bereidheid om te innoveren is niet bij 

alle partijen even groot, omdat niet op alle partijen een beroep wordt gedaan. De gemeente Stichtse 

Vecht is op zoek naar een strategisch partnerschap om de beweging naar voren te maken. Deze 

gemeente heeft de uitdrukkelijk wens om met minder aanbieders naar een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid te gaan.  

De aanbieders geven aan de indruk te krijgen dat er juist een extra administratieve en coördinerende 

laag in het organisatorische stelsel komt om als de gemeenten de opdracht(en) bij een collectief van 

aanbieders willen onderbrengen. Deze extra laag kan extra en nieuwe drempels opwerpen in het 

toegankelijk maken van de zorg.  

In reactie hierop geven de gemeenten aan dat deze laag onvermijdelijk is, of deze nu bij de 

gemeenten is georganiseerd of bij de aanbieders. De gemeenten zijn vooral geïnteresseerd in wat de 

gewijzigde organisatie betekent voor de integraliteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de 

zorgverlening.  

Het sturen op resultaten wordt door een aanbieder genuanceerd: resultaten zijn er niet altijd in de 

vorm van klanttevredenheid. Denk aan begeleiding bij complexe (vecht)scheidingen. Ook terugval 

komt veel voor. Een aanbieder doet de suggestie om te kijken welk percentage van de dagbesteding 

je anders zou kunnen organiseren. 

PAUZE 

Vraag 8 

De gemeenten vragen welke belemmeringen er in het huidige stelsel zijn om samen te werken.  
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Aanbieders geven het volgende aan: 

1. Er zijn te weinig geschikte fysieke ruimten in de gemeenten beschikbaar om de dagbesteding 

integraal en voor alle doelgroepen aan te kunnen bieden; 

2. De huidige gemiddelde trajectprijs is bij dagbehandeling jeugd en sterke belemmering om de 

juiste hulp te kunnen bieden; 

3. Als een cliënt tussentijds een gewijzigde, verhoogde indicatiestelling nodig heeft, dan duurt 

het erg lang voordat dit is geregeld en in kan gaan; 

4. Er zit veel tijd tussen het aanvragen en afgeven van een JW301. Dit leidt regelmatig tot 

tussentijdse verzwaring van de hulpvraag; en 

5. Het zou fijn zijn als de inzet van dagbesteding geflexibiliseerd kan worden. Sommige cliënten 

starten pas om 11 uur met hun dag.  

De gemeenten merken op dat deze antwoorden niet ingaan op het aspect samenwerking. De 

aanbieders geven aan dat daar wat hen betreft ook geen probleem zit.  

Aanbieders vragen of de gemeenten zich realiseren dat het organiseren van samenwerking alsof je 

één organisatie bent veel tijd vraagt. Ze verwijzen naar gemeente Utrecht: Daar is sinds 1 januari één 

welzijnsaanbieder gecontracteerd. Tot nu is het daar één grote organisatorische wanorde, aldus een 

aanbieder. Daar gaat veel tijd en energie in verloren. De beweging die de gemeente Stichtse Vecht 

wil maken, is qua scope nog groter. De aanbieders adviseren een gefaseerde doorvoering van de 

gewenste veranderingen. Eerst zouden de voorliggende voorzieningen beter moeten worden 

georganiseerd, zodat de behoefte aan en afname van niet vrij toegankelijke voorzieningen gaat 

afnemen. Er is behoefte aan laagdrempelige voorliggende voorzieningen. Er zitten nu cliënten in de 

dagbesteding die mogelijk ook in een voorliggende voorziening op hun plaats zijn. Voor de niet vrij 

toegankelijke zorg kan een tussentijdse stap naar trajectfinanciering kan een goede opmaat zijn naar 

vierkantsfinanciering.  

Vraag 9 

De gemeenten merken op dat een aantal aanbieders bij de schriftelijke vragen heeft geantwoord alle 

typen dagbesteding te kunnen bieden. Ze vragen zich af of deze vraag beantwoord gelet op het hele 

spectrum dat nu is gelabeled als dagbesteding, of dat het antwoord alleen betrekking heeft op de 

huidige branche waarin aanbieder werkzaam is.  

Een aanbieder geeft aan hiermee bedoeld te hebben het hele spectrum voor verstandelijk 

gehandicapten te kunnen bieden.  

Een andere aanbieder geeft aan alle typen dagbesteding te kunnen aanbieden, als de gemeenten 

hiertoe opdracht zou geven. Deze aanbieder zou dan onderaannemerschappen willen aangaan met 

andere aanbieders. Deze aanbieder zou als hoofdaannemer dan als een soort subgemeente gaan 

fungeren. 

De gemeenten vragen wat er mogelijk is om algemeen toegankelijk te maken, als je zou redeneren 

vanuit de hulpvragen. Aanbieders geven aan dat je een aantal vormen van dagbesteding algemeen 

toegankelijk kan maken, maar dat sommige specialismen zich niet hiervoor lenen. De volgende 

specialismen lenen zich niet voor vrij toegankelijk maken:  

1. Mvg-doelgroep 

2. Dagbehandeling jeugd 

3. Dagbesteding bij ernstig autisme 
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Een aanbieder geeft aan dat een aanbieder uiteindelijk toch zal gaan voor de behartiging van de 

(financiële) belangen van de eigen bedrijfsvoering. Dit kan er toe leiden dat cliënten niet landen op 

de plek die voor hen het beste is, als wordt gekozen voor een stelsel met een beperkt aantal 

hoofdaannemers gecombineerd met onderaannemerschap. Dit kan belemmeren dat een cliënt 

belandt op de voor hem beste plek. De gemeenten zouden meer moeten sturen op efficiëntie van de 

zorg en meer moeten werken op basis van vertrouwen. Aanbieder vindt de huidige type contracten 

een geschikte vorm om een geleidelijke doorontwikkeling van het stelsel op dit vlak te faciliteren.   

Aanbieders signaleren richting gemeenten dat op de arbeidsmarkt een schaarste aan 

arbeidskrachten is. Aanbieders zien het als een opgave om het huidige palet aan dagbesteding te 

kunnen blijven aanbieden. Het is in dit verband regelmatig een kunst om elke cliënt te kunnen bieden 

wat hij nodig heeft. Tegelijk achten aanbieders het niet ondenkbaar dat de gemeentelijke kaasschaaf 

over het beschikbare budget gaat.  

Vraag 10:  

De gemeenten vragen hoe het beschikkingsvrij maken dagbesteding te rijmen is met het gegeven dat 

deelname aan dagbesteding voor sommige doelgroepen (bijvoorbeeld verstandelijk beperkten) geen 

vrijblijvend karakter heeft.  

Een aanbieder geeft aan dat het bieden van structuur soms heel belangrijk voor de cliënt is en dat 

dat niet hetzelfde hoeft te zijn als wat de cliënt wil. Een andere aanbieder bevestigt dat voor 

sommige doelgroepen deelname aan dagbesteding niet vrijblijvend kan zijn. Een volgende aanbieder 

geeft aan dat met de cliënt afspraken kunnen worden gemaakt over zijn deelname. De gemeente 

Stichtse Vecht vult aan dat beschikkingsvrij niet betekent dat iedereen zomaar kan binnenlopen bij 

dagbesteding. En andersom betekent dit dus dat deelname niet vrijblijvend is.  

Vraag 11: 

De projectleider vraagt de aanbieders om een afsluitend advies aan de gemeenten. Aanbieders 

noemen het volgende: 

1. Advies om een vergelijkbare bijeenkomst te houden, maar dan voor kleinere en grotere 

aanbieders apart. Dit kan een ander beeld geven. 

2. Advies om goed te kijken naar de (extra kosten van de) extra afstemmingslaag die nodig 

wordt om als één gezamenlijke aanbiedende partij te kunnen fungeren. 

3. Advies om een vervolgbijeenkomst te beleggen over het onderwerp samenwerken: Begrijpen 

we hieronder hetzelfde? En gaan de gemeentelijke doelstellingen behaald worden met de 

samenwerking die de gemeenten voor ogen hebben? 

4. Advies om niet het kind met het badwater weg te gooien. Advies om het huidige stelsel te 

verfijnen en hierin de innovatie te realiseren. Op deze manier bouwen we constructief 

verder. 

5. Advies om dagbehandeling jeugd als een apart product te behandelen, het valt namelijk niet 

onder dagbesteding.  

6. Advies om eerst een visie te ontwikkelen op dagbesteding en vanuit deze visie het huidige 

stelsel door te ontwikkelen. Welzijn en zorg kunnen samenwerken. Specialistische vormen 

van dagbesteding kun je wellicht beter apart inkopen, bijvoorbeeld met een 

trajectfinanciering.  

7. Advies om te blijven faciliteren dat aanbieders samenwerking zoeken om elkaar te kunnen 

aanvullen in wensen en behoeften van cliënten en aldus meerwaarde voor de cliënt kunnen 

bieden.  
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De projectleider bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdragen en sluit de bijeenkomst.  
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Bijlage 2: Schriftelijke vragen en antwoorden productcategorie dagbesteding  

Onderstaande weergave is een samenvatting van de ontvangen antwoorden en reacties.  

Noot: De vragen over dagbesteding zijn ook uitgezet bij enkele aanbieders van dagbehandeling 

jeugd. Blijkens hun reacties is dit echter een geheel ander product en zijn de vragen over 

dagbesteding niet op deze dagbehandeling jeugd van toepassing. Om de reden zijn de verdere 

antwoorden van deze aanbieders niet verwerkt in onderstaand verslag. Dat betekent dat 

onderstaand verslag uiteindelijk is gebaseerd op de respons van zeven organisaties. 

Vraag 1: 

Welke mogelijkheden en belemmeringen ziet u om te borgen dat ook inwoners met een meer 

specialistische zorgvraag op het gebied van dagbesteding toch de juiste ondersteuning krijgen als alle 

vormen van dagbesteding een vrij toegankelijke voorziening worden? 

Antwoorden: 

Mogelijkheden die worden gezien, zijn: 

1) Geen probleem, onze organisatie levert al dagbesteding aan zorgvrager met een 

specialistische zorgvraag (2 organisaties). 

2) Deze vorm creëert meer vraag naar opvang en de mogelijkheid om een grotere 

diversiteit aan opvang aan te kunnen bieden (2 organisaties) 

3) Wanneer de voorziening vrij toegankelijk is zullen toch criteria moeten gelden, 

anders worden de groepen te groot. (1 organisatie) 

4) De mix van doelgroepen is krachtig, maar ook risicovol. (1 organisatie) 

5) Als alle vormen van dagbesteding vrij toegankelijk zijn blijft wellicht een minder 

grote groep over die wel aangewezen is op gespecialiseerde dagbesteding. Het is dan 

van belang dat kennis in de omgang met deze cliënten aanwezig is. De 

gespecialiseerde organisaties kunnen deze kennis brengen, bv op basis van 

consultatie en cursussen, kennisoverdracht. Het is een kwestie van voorzichtig 

starten en gaandeweg ontwikkelen. (1 organisatie) 

6) Indien je groepen combineert is het mogelijk dat deelnemers ook meer voor elkaar 

kunnen betekenen. Dagbesteding kan dan veel meer maatwerk zijn en dus 

persoonsgericht. Het voegt dan nog meer waarde c.q. zingeving toe. Het effect kan 

zijn dat deelnemers daardoor meer vaardigheden ontwikkelen maar ook een sociaal 

netwerk opbouwen. Het etiket op deelnemen aan dagbesteding heeft dan een 

minder zwaar label. Dit betekent dat groepen ook kunnen wisselen in omvang en 

activiteit. Immers afhankelijk van de vraag en samenstelling van de groep wisselt de 

verschijningsvorm. (1 organisatie) 

Belemmeringen die worden gezien, zijn: 

1) Bij vrij toegankelijkheid bestaat het risico dat de aanwezige plekken al bezet zijn 

terwijl er iemand is die het echt nodig heeft  

2) De mix van doelgroepen is krachtig, maar ook risicovol 

3) Voor het bedienen van een brede doelgroep is voldoende schaalgrootte nodig. 

4) Er is meer allround geschoold personeel nodig. 

5) Er kan zware druk op de groepen ontstaan. 

6) Voor gemixte groepen is begeleiding van individuen binnen de groep noodzakelijk 

om eventuele escalaties te voorkomen.   
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7) Een breed aanbod brengt met zich mee dat er minder aandacht en sturing kan zijn 

voor echte vakopleidingen (binnen de arbeidsmatige dagbesteding). 

8) Voor mensen met een verstandelijke beperking is deelname aan dagbesteding niet 

vrijblijvend. Het is daarom de vraag of een dagbesteding voor deze groep vrij 

toegankelijk zou moeten worden.  

9) Meer specialistische zorgvragen dienen in dat geval wellicht eerder onder de WLZ te 

vallen. 

10) Als de financiële mogelijkheden onbeperkt zijn kan alles, maar dit is meestal niet het 

geval. Het organiseren van een aanbod op de meer specialistische zorgvraag moet 

wel door de organisaties op een kostendekkende wijze te organiseren zijn.   

11) Groepsgericht werken vervangen door persoonsgericht werken. Groepen zijn geen 

doel op zich meer. Dat is voor medewerkers en deelnemers mogelijk een verandering 

die lastig is omdat de vaste structuur weg is. Overigens kan het ook zijn dat je juist 

daarom soms wel voor vaste groepen kiest maar die zijn niet meer voor “altijd”. Het 

varieert zodra het kan en past. Specialistische zorg vraagt om specifieke expertise. De 

bekostiging van een algemeen toegankelijke voorziening zal dit mogelijk niet mogelijk 

maken. 

 

Vraag 2:  

Welke mogelijkheden en belemmeringen ziet u om binnen dagbesteding zware en licht doelgroepen 

te combineren in één groep?  

Antwoorden: 

Mogelijkheden: 

1) Geen belemmeringen, dat doen we nu al (3 organisaties).   

2) Interessant om te verkennen, bijvoorbeeld: Dagbesteding kan aangeboden worden 

op basis van de aard van de activiteit en niet langs de lijn van de beperking. (1 

organisatie) 

3) Binnen dagopvang is extra aandacht mogelijk voor cliënten door middel van inzet 

vrijwilligers, stagiaires etc.. (1 organisatie) 

4) De lichtere cliënten kunnen helpen met de zwaardere cliënten (1 organisatie) 

5) Positief: minder stigma’s bij gemengde groepen. Zonder etiketje participeer je 

gemakkelijker in het gewone leven. (1 organisatie) 

6) Het is kostenbesparend. De mix van lichtere en zwaardere zorgvraagstukken heeft 

een positieve impact op de ervaren werkbelasting van personeel. (1 organisatie) 

 

Belemmeringen: 

1) Meer onrust in groepen, zwaardere cliënten kunnen andere cliënten afschrikken. (2 

organisaties)   

2) Weerstand bij familie/naasten die het familielid niet graag bij “zware” cliënten 

geplaatst ziet. (1 organisatie) 

3) Dit is afhankelijk van de groepsgrootte, bijvoorbeeld als een cliënt door ten minste 2 

personen moet worden geholpen. (1 organisatie) 

 

Vraag 3: 

Welke mogelijkheden en belemmeringen ziet u om zware en lichte doelgroepen apart te bedienen? 



marktconsultatie 13 september 2019 

 

Pagina 12 van 15 
 

Antwoorden: 

Mogelijkheden: 

1) binnen de groep extra aandacht voor de doelgroep, specialisatie (1 organisatie) 

Belemmeringen: 

1) Betaalbaarheid: splitsing in zware en lichte groepen is duurder en qua schaalgrootte 

exploitatietechnisch wellicht niet haalbaar (3 organisaties).  

2) Als je alleen de lichte doelgroep hebt moet je met vrijwilligers werken. Daarbij is de 

continuïteit een probleem. (1 organisatie) 

3) Aparte groepen kan stigmatiserend werken (1 organisatie) 

4) Indien we blijven focussen op apart, gaan we niet transformeren en benutten we de 

mogelijkheden onvoldoende (1 organisatie) 

Vraag 4:  

Welke mogelijkheden en belemmeringen ziet u ten aanzien van de inzet van onderaannemers? 

Bijvoorbeeld om de verschillende doelgroepen te kunnen bedienen? 

Antwoorden 

Mogelijkheden: 

1) Zorginhoudelijk is onderaannemerschap alleen maar een verrijking en draagt het bij 

aan diversiteit in het aanbod (3 organisaties).  

2) Inzet van onderaannemers kan effectief zijn ihkv de doelstellingen van het 

hulpverleningstraject.  

Belemmeringen: 

1) Onze organisatie wil niet de eindverantwoordelijkheid voor de onderaannemer (1 

organisatie) 

2) Er is minder toezicht/ het bewaken van kwaliteitseisen is lastig (4 organisaties) 

3) Onderaannemerschap brengt voor de hoofdaannemer een taakverzwaring en kosten 

met zich mee en hierin moet wel voorzien zijn in de tarieven (5 organisaties) 

4) Als onderaannemer kun je geconfronteerd worden met sterk afgeroomde tarieven (1 

organisatie).  

Vraag 5:  

Welke mogelijkheden en belemmeringen ziet u om dagbesteding lokaal te kunnen aanbieden, dus op 

1 locatie binnen de betreffende gemeente? 

Antwoorden: 

Mogelijkheden: 

1) Geen probleem, dit doen we nu al (3 organisaties) 

2) Dit is heel erg afhankelijk van hoe groot de gemeente is, welke vragen er leven, hoe 

er samengewerkt kan worden in de keten van reguliere ondernemers, welzijn en 

organisaties van dagbesteding qua aanbod en welke expertises er lokaal aanwezig en 

nodig zijn. Maar als alle partijen hierin samenwerken kun je een heel eind komen. (1 

organisatie) 
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3) Bij opvang op 1 locatie kun je diversiteit in de opvang aanbieden (2 organisaties). 1 

organisatie doet dit nu al. 

 

Belemmeringen: 

4) Zinvolle dagbesteding is niet voor iedereen hetzelfde. Het in stand houden van de 

diversiteit is daarom gewenst. (1 organisatie) 

1) 1 opvanglocatie per gemeente tast de keuzevrijheid van de cliënt te veel aan. Het is 

wenselijk dat de cliënt kan kiezen. (1 organisatie) 

2) Ruimtegebrek (gebrek aan beschikbare ruimtes) kan een belemmering zijn om 

voldoende diversiteit in het aanbod aan te kunnen bieden. (1 organisatie) 

 

Vraag 6:  

Welke mogelijkheden of belemmeringen ziet u om dagbesteding in te zetten in combinatie met 

andere zorgproducten, bijvoorbeeld vervoer of begeleiding of behandeling, als het een vrij 

toegankelijke voorziening is geworden?  

Antwoorden: 

Mogelijkheden: 

1) Combineren met andere zorgproducten pleit voor cliëntgebonden, brede en 

financieringsstroom-overstijgende budgetten. Veel bureaucratie kan overboord gezet 

worden en daarmee kan veel geld voor zorg en welzijn worden vrijgespeeld (1 

organisatie) 

2) In principe geen probleem (7 organisaties), maar: 

 

Belemmeringen/randvoorwaarden die de organisaties aangeven zijn: 

1) Richting cliënten moet duidelijk zijn/blijven wat onder de dienstverlening van 

dagbesteding valt en wat niet. (1 organisatie) 

2) Bij inzet van meer typen hulp is het gewenst dat iemand het overzicht houdt en het 

geheel coördineert. (1 organisatie) 

3) Het moet wel betaalbaar blijven. (1 organisatie) 

4) Het bedieningsgebied is behoorlijk groot: het vervoer moet wel doenlijk blijven qua 

organisatie en de vervoerskosten binnen de perken. (1 organisatie) 

5) Vervoer is in principe geen zorgproduct (1 organisatie) 

6) Onze onderaannemer verzorgt ook nu al het vervoer en kan dit blijven doen (1 

organisatie) 

Vraag 7:  

Welke mogelijkheden en belemmeringen ziet u om de dagbesteding die thans nog wordt geboden 

door sociale werkplaatsen, onder te brengen bij een organisatie die geen sociale werkplaats is? 

Mogelijkheden: 

1) Goed idee! (6 organisaties) 

2) Dat kan ik aanbieden (1 organisatie) 

3) Dit biedt ik nu al aan in samenwerking met een sociale werkplaats (1 organisatie) 

4) Deze doelgroepen zitten soms heel dicht bij elkaar 
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5) SW bedrijven en organisaties van dagbesteding kunnen van elkaar leren. Dit kan 

de ontwikkelingsmogelijkheden van cliënten vergroten, wellicht gaat de 

uitstroom omhoog. 

Belemmeringen: 

1) Of dit mogelijk is, hangt sterk af van het niveau van de cliënten 

Vraag 8: 

Welke mogelijkheden en belemmeringen ziet u om de dagbesteding die wordt geboden door sociale 

werkplaatsen, voor wat betreft de bekostiging onder te brengen bij de Participatiewet in plaats van 

bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? 

Antwoorden: 

Mogelijkheden: 

1) Goed idee (1 organisatie) 

2) Indien binnen de participatiewet de mogelijkheid voor dagbesteding blijft zonder 

specifiek doel: werk, dan is het geen belemmering. (1 organisatie) 

3) Moet de insteek hierbij zijn om voor iedereen loonwaarde te bepalen en dit aan te 

vullen met een begeleidingscomponent (indien nodig). Dan is er echt sprake van dat 

iedereen meedoet! (1 organisatie) 

 

Belemmeringen: 

4) De cliënten van onze organisatie hebben vaak meer zorg nodig dan alleen 

dagbesteding, denk aan huishoudelijk hulp, hulp bij financiën, hulp bij sociale 

contacten etc. Dit is gekoppeld aan de WMO. Het is voor de cliënt belangrijk dat er 1 

partij de regiehouder blijft en het overzicht en kwaliteit voor de cliënt kan 

waarborgen. (1 organisatie) 

5) Als dit inhoudt dat cliënten in dienst moeten worden genomen lijkt mij dit geen 

haalbare kaart. (1 organisatie) 

6) Indien dit een ontkenning oplevert van de specifieke begeleidingsvraag van deze 

groep (=dagbesteding), dan is het een slecht plan.  (1 organisatie) 

Vraag 9: 

Welk type bekostiging (bijvoorbeeld taak- of functiebekostiging, of p x q-bekostiging) vindt u passend 

voor dagbesteding en waarom?  

Antwoorden: 

5) Voorkeur voor pxq bekostiging: 4 organisaties, waarbij 1 organisatie als 

randvoorwaarde staat dat dan ook no show moet worden vergoed (gelet op de aard 

van zijn doelgroep).  

6) Voorkeur voor lumpsum: 3 organisaties, waarbij 1 organisatie een lump sum per 

locatie wenst en 1 organisatie dit het liefst zit in de vorm van een 

resultaatsfinanciering zoals bij de gemeente Utrecht.  
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Vraag 10: 

Welke mogelijkheden of belemmeringen ziet u voor uw organisatie als het product dagbesteding bij 

één of enkele gemeenten alleen toegankelijk zou blijven met een beschikking (net als nu) terwijl het 

bij andere gemeenten wél vrij toegankelijk wordt gemaakt? 

Antwoorden: 

Mogelijkheden: 

1) Geen probleem, onze organisatie is dit al gewend.(1 organisatie) 

2) Geen probleem, ook nu worden de afspraken al per gemeente gemaakt.(1 

organisatie) 

3) Geen probleem, onze organisatie vreest niet voor dagbestedingstoerisme. 

[toelichting: Met dagbestedingstoerisme doelt deze organisatie op cliënten uit een 

gemeente met niet vrij toegankelijke dagbesteding die gebruik gaan maken van de 

wel vrij toegankelijke dagbesteding in een naburige gemeente].  

Belemmeringen:  

1) Lastig administratief puzzelwerk als je als organisatie cliënten uit meer gemeenten 

hebt (3 organisaties) 

2) Chaotisch voor onze organisatie vanwege de uiteenlopende regelgeving per 

gemeente (1 organisatie) 

3) Eventueel verschillende omgang met de eigen bijdrage kunnen cliënten ervaren als 

rechtsongelijkheid. (1 organisatie) 

4) Zorg heeft een bepaald volume nodig en het is de vraag of dit voldoende in stand 

blijft als per gemeente wordt ingekocht. Er is risico op verslechtering en verschraling 

van het aanbod. (1 organisatie). 

5) Randvoorwaarde dat de gemeente een lange termijnpartnerschap wil aangaan (1 

organisatie).  


