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Marktconsultatie productcategorie begeleiding 

Verslag van de marktconsultatie begeleiding. 

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. Begeleiding is één van deze 

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

Veertien zorgaanbieders zijn per brief van 12 augustus 2019 gevraagd om deel te nemen aan deze 

marktconsultatie. Zes van hen hebben voorafgaand hieraan de onderstaande 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 begeleiding 

1. Subtypen begeleiding 

Binnen begeleiding kunnen wmo-begeleiding en jeugd-begeleiding worden onderscheiden. 

Jeugdhulp moet vanwege de rechten van het kind aan hogere garanties en kwaliteitsstandaarden 

voldoen dan wmo-zorg.  

2. Verbinding met andere productcategorieën 

Aanbieders zien geen toegevoegde waarde van het in één opdracht aanbesteding van 

jeugdbegeleiding en wmo-begeleiding. Wmo-begeleiding wordt meestal gecombineerd met andere 

vormen van ondersteuning. Jeugdbegeleiding wordt meestal gecombineerd met behandeling en/of 

verblijf.  

3. Verschil met behandeling 

Het meest verhelderende antwoord dat hierop werd gegeven, was: Begeleiding richt zich op het 

dagelijks leven en dagelijks functioneren. Het richt zich op het gezonde deel van de mens. 

Behandelen is het analyseren en behandelen van een probleem. Het richt zich op het niet-gezonde 
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deel van de mens. Verder geven aanbieders aan dat het verschil tussen begeleiding en behandeling 

in de praktijk niet zo scherp kan worden gemaakt.  

 

4. Wel/niet algemeen/vrij toegankelijk maken 

Omdat jeugdbegeleiding/jeugdhulp aan hogere kwaliteitsstandaarden moet voldoen dan wmo-

begeleiding, vinden aanbieders het gemakkelijker om wmo-begeleiding/wmozorg algemeen 

toegankelijk te maken dan jeugdhulp.  

Sommige typen begeleiding zijn zo specialistisch dat je ze niet lokaal zou moeten inkopen met een 

vierkantsfinanciering. Het risico wordt dan aanwezig geacht dat deze specialismen verdwijnen uit het 

aanbod. De volgende specialismen worden genoemd: 

a. Verslavingszorg, met name voor licht verstandelijk beperkten; 

b. Bemoeizorg 

c. Gezinscoaching/complexe gezinsproblematiek 

d. Budgetcoaching 

e. 24/7 begeleiding 

 

5. 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 zien, onder verwijzing naar de gemeente Utrecht, wel mogelijkheden om een 

samenwerkingsverband te vormen. Echter er lijkt bij aanbieders geen animo te zijn voor een 

samenwerkingsverband per gemeente. Advies aan de gemeente is dat partijen voldoende tijd krijgen 

om een samenwerkingsverband te vormen, bijvoorbeeld een jaar.  

Er is geopperd dat de integratie en verbinding met het voorliggende veld sterk kan worden 

gestimuleerd door het hoofdaannemerschap bij een welzijnspartij neer te leggen. 

6. Draagvlak/animo inkoop per gemeente ipv regionaal 

Aanbieders hebben sterke voorkeur voor één gezamenlijk inkoopmodel van de vijf gemeenten. Als 

per gemeente de toegang en het voorliggende veld anders georganiseerd zijn, wordt dit erg 

ingewikkeld en kan dit een reden zijn om niet in te schrijven. Ook nu zijn er verschillen per 

gemeenten en de aanbieders ervaren dit als problematisch.  

7. Voorkeur type bekostiging 

De meeste aanbieders hebben voorkeur voor een pxq-financiering, gevolgd door een 

vierkantsfinanciering en trajectfinanciering. Het voordeel van vierkantsfinanciering is dat niet voor 

alles een beschikking hoeft te worden aangevraagd. Een potentieel nadeel is het risico dat het 

budget voor het einde van het jaar al op is.  Trajectfinanciering kan stimuleren dat partijen 

samenwerken in het kader van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Met trajectfinanciering wordt het 

gemakkelijker om vanuit de hulpvraag te denken in plaats van vanuit het aanbod.  

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 

begeleiding.  
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Bijlage 1: Mondelinge vragen en antwoorden productcategorie begeleiding  

Aanwezige aanbieders:  

1. Abrona 

2. Cum Cura 

3. Impegno 

4. Kwintes 

5. Leger des Heils 

6. Philadelphia 

7. Spirit 

8. Stichting Ontmoeting 

9. Welzijn E25 

10. Zeker en Zorgeloos 

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. Ruud van Dijk, gemeente Montfoort 

9. Marije Schotpoort, transformatiemanager regio Utrecht West 

10. Melvin Lucardie, 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 begeleiding, of bepaalde typen begeleiding 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 begeleiding, steeds 

dichter bij de burger, lokaal 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 voor zowel 

gemeenten als aanbieders.   

Samengevat zijn er twee modellen denkbaar: Eén model waarbij begeleiding algemeen toegankelijk 

wordt gemaakt ongeveer zoals hierboven geschetst. En een ander model waarin net als nu sprake is 

van een gemeentelijke toegang die eerst een beschikking afgeeft voordat een cliënt gebruik kan 

maken van begeleiding. De gemeenten zijn hierin nog sterk zoekende. In het kader van deze 

zoektocht vindt deze marktconsultatie plaats.  

Een aanbieder verwijst in reactie hierop naar de situatie in de gemeente Utrecht. Deze gemeente 

werkt met budgetten, maar het is nu september en de huidige weet nu dat hij het budget gaat 
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overschrijden. Deze aanbieder lost dit op door nu cliënten op de wachtlijst te zetten en ze pas vanaf 

januari hulp te gaan geven. De vraag is of dit wenselijk is voor cliënten.  

De gemeenten geven in reactie hierop aan dat er in elk stelsel sprake is van beperkte financiële 

middelen. Er gaat nu veel tijd en aandacht zitten in het indiceren van zorgzwaartes door de 

gemeenten. De gemeenten vragen of dit ook anders kan worden georganiseerd. 

Een aanbieder vraagt of over dit aspect een rode draad te halen valt uit de antwoorden die in de 

schriftelijke ronde zijn gegeven. De gemeenten geven aan dat het prettig is voor aanbieders als ze 

meer vrijheid krijgen in het mogen bepalen wat nodig is en dat ze hierbij niet voor alles nog een 

beschikking hoeven aan te vragen.  

Vraag 2 

De gemeenten vragen welke typen begeleiding vrij toegankelijk kunnen worden gemaakt en welke 

niet. De gemeente Woerden wil hierbij inzetten op een integrale hulpvraagbenadering. De aanbieder 

wordt dan verantwoordelijk voor het voorzien in een bepaalde hulpbehoefte en niet zozeer voor het 

leveren van een bepaald product. Een hulpvraag kan bijvoorbeeld zijn dat een cliënt langer kan 

blijven thuis wonen.  

Een aanbieder geeft aan dat dit een vraag is waar heel veel in zit. Vaak kun je je pas na twee tot drie 

maanden een goed beeld vormen van wat een cliënt nodig heeft. De indicatie gaat dan op een 

andere manier gesteld moeten worden. Je start dan met de zorgvraag en vervolgens kun je na twee 

tot drie maanden bepalen hoeveel uur er nodig is.  

De gemeenten vragen hoe het kan werken als er geen gemeentelijke indicatie meer nodig is. Een 

aanbieder geeft aan dat je dan gaat kijken wat er nodig is voor de cliënt.  

Een andere aanbieder geeft aan dat als je begeleiding op lokaal of op wijkniveau gaat aanbieden 

vanuit één organisatie dat je dan een andere grondslag nodig hebt.  Dat vraagt om een samenstelling 

met medewerkers van bepaalde expertisen van welzijn. Maar dan nog blijft een deel zo specialistisch 

dat je dat niet wijkgebonden kan inkopen. Een aandachtspunt voor gemeenten is hierbij om deze 

specialismen te kunnen behouden in het gecontracteerde aanbod. De volgende specialismen worden 

genoemd: verslavingszorg, met name in combinatie met (licht) verstandelijke beperkingen, 

bemoeizorg, gezinscoaching, budgetcoaching, 24/7-begeleiding.  

Een aanbieder geeft aan dan eerst te gaan kijken naar het reeds aanwezige netwerk van de cliënten 

en daarna pas welke professionele hulp er aanvullend nodig is.  

Een aanbieder geeft aan dat het aannemen van één gebundelde lokale opdracht begeleiding nog niet 

hoeft te betekenen dat je deze begeleiding allemaal zelf uitvoert. Je moet het vooral kunnen 

organiseren. Je moet dus samenwerken. Bijvoorbeeld met een flexibele schil van zzp-ers. 

Vraag 3 

De gemeenten vragen hoe aanbieders staan tegenover onderaannemerschap.  

De aanbieders staan hier positief tegenover. Doe vooral wat je zelf kan en wat je niet kan, kun je 

beter bij een andere aanbieder halen. Maar het is niet te doen om dit met 200 aanbieders 

gezamenlijk te organiseren.  

De aanbieders merken op dat met het systeem van één aanbieder als hoofdaannemer overhead 

wordt verplaatst van de gemeente naar deze hoofdaannemer. Dit vraagt er veel van de organisatie 

van de hoofdaannemer. Het is een dagtaak om de kwaliteit van onderaannemers te bewaken en te 
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kunnen garanderen. Een aanbieder kan zich voorstellen dat er een samenwerkingsverband wordt 

gevormd van enkele elkaar aanvullende grote partijen en dat vervolgens kleinere 

partijen/vrijgevestigden zich hierbij kunnen aansluiten als onderaannemer. Deze kleinere partijen 

hebben vaak een betere lokale oriëntatie, hebben veel kennis van de wijk, kunnen goed aansluiten 

bij de inwoners en ze de contacten met bijvoorbeeld huisartsen. Deze aanbieder is positief over de 

wijkgerichte vierkantsfinanciering van de gemeente Utrecht.  

De gemeenten vragen of deze vorm geschikt is om te gaan werken vanuit hulpvragen en minder 

vanuit producten. Aanbieder geeft aan dat dit een zeer geschikte vorm is. Er kan dan gemakkelijker 

worden op- en afgeschaald en het wordt eenvoudiger om expertise in te zetten waar die nodig is.  

Een vraag die opkomt is wie er dan regie houdt over een casus. Dat zou dan in onderling overleg 

moeten worden bepaald. Herkend wordt dat regievoering een vraagstuk is. De samenwerking met 

welzijn/het voorliggende veld is een ontwikkelpunt.  

Vraag 4 

De gemeenten vragen waarom een samenwerkingsverband er beter voor zorgt dat er wordt 

samengewerkt dan een open housestelsel. 

Aanbieders geven aan dat bij de vorming van een samenwerkingsverband feitelijk één nieuwe 

organisatie wordt gevormd waarbij alle partijen in het samenwerkingsverband personeel aanleveren. 

Ze adviseren dat de gemeenten bij gemeente Utrecht meer informatie ophalen.  

Een andere aanbieder geeft aan dat duidelijk moet zijn waar de coördinatie in dat geval ligt.  

Vraag 5 

De gemeenten vragen welke 10% van begeleiding van volwassenen de buurtteams in Utrecht niet 

doen. 

Aanbieders geven aan: Intensieve hulp, dus meer dan 4 uur begeleiding per week. Ongeplande hulp.  

En zorg buiten kantoortijden.  

Een aanbieder merkt op dat de huidige pxq-bekostiging geen prikkel bevat om het systeem anders te 

laten functioneren. Hij doet de suggestie om het hoofdaannemerschap bij een welzijnspartij te 

leggen en verwijst hiervoor ter inspiratie naar de gemeente Maassluis. De ervaring van Maassluis is 

dat dit een sterkel prikkel geeft om de beweging naar de voorkant te krijgen. Welzijn zet op voorhand 

in op andere dingen. Er is ervaring met een pilot waar binnen drie jaar tijd 20 % van de begeleiding 

anders en voorliggend is georganiseerd.  

Een aanbieder geeft aan dat een groot deel van de begeleiding in het voorliggende veld 

georganiseerd kan worden. Bepaalde vormen van specialistische begeleiding zouden wel apart 

georganiseerd moeten blijven.  

Een aanbieder geeft aan het hoofdaannemerschap juist niet bij één partij te willen neerleggen, 

omdat dan de gezamenlijkheid ontbreekt.  

Vraag 6 

De gemeenten vragen of en waarom jeugdhulpbegeleiding anders is dan wmo-begeleiding.  

Aanbieders geven aan dat in de jeugdhulp sprake is van een ander type begeleiding die zijn 

oorsprong vindt in de rechten van het kind. Kinderen hebben meer recht op bescherming en andere 

rechten en plichten dan volwassenen. Dat betekent dat hulp aan kinderen met meer waarborgen 
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moet zijn omkleed. Jeugdhulp ligt eerder onder het vergrootglas, juist vanwege de kwetsbaarheid 

van jeugdigen. Bij volwassenen is het vertrekpunt dat deze zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen 

leven en moet de zorgverlener er juist voor waken om niet te bemoeizuchtig te zijn.  

Een ander verschil dat wordt geduid door aanbieders is dat jeugdhulp, in vergelijking met wmo-

begeleiding, veel meer systeemgericht moet worden aangeboden. Bij casuïstiek moet de aanbieder 

vaak met het hele gezin aan de slag en ook de school, sportclubs etc. moeten worden betrokken.  

Nog een verschil is dat voor jeugdhulpverlening een SKJ-registratie is verplicht. In de Wmo bestaan 

dergelijke kwaliteitswaarborgen niet. Daarnaast kent jeugdhulp tuchtrecht en de Wmo niet.  

Door al deze verschillen is gemakkelijker om wmo-zorg in het voorliggende veld te organiseren dan 

jeugdhulp, zo is vinden aanbieders.  

Vraag 7 

De gemeenten vragen of het gecombineerd aanbesteden van begeleiding jeugd en wmo-begeleiding 

meerwaarde heeft.  

Aanbieders geven aan dat in de Wmo vooral een mix van ondersteuning en begeleiding plaats vindt 

en dat in de jeugdhulp vaak een combinatie van begeleiding, behandeling en eventueel verblijf wordt 

geboden. Jeugdhulp kent bepaalde uitdagingen die wmo-zorg niet of veel minder kent: 

1. Aanbieder heeft altijd met de ouders te maken; 

2. Er zijn (meer) eisen aan de veiligheid rondom de jeugd, denk bijv. ook aan SKJ-registratie; 

Een aanbieder geeft aanvullend aan dat medewerkers in de jeugdhulp zich voor de uitdaging zien 

gesteld om buiten de (veiligheids)kaders te denken, omdat ze bang zijn voor de gevolgen als zich niet 

aan de protocollen houden. Dit leidt soms tot onnodige verzwaring van hulp, bijvoorbeeld in de vorm 

van uithuisplaatsingen. Aanbieder noemt dit de fuik van jeugdhulp.  

Een aanbieder geeft desgevraagd aan dat trajectfinanciering behulpzaam kan zijn om partijen te 

laten samenwerken in het kader van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Met trajectfinanciering wordt het 

gemakkelijker om vanuit de hulpvraag te denken en te handelen in plaats van vanuit het aanbod.  

Aanbieders geven aan dat het gezamenlijk aanbesteden in één opdracht aan één of enkele partijen 

van wmo-begeleiding en jeugd-begeleiding wel een erg grote stap in één keer is. In andere regio’s is 

dit bewust geknipt. Voor de stappen hiernaar toe moet wel iets georganiseerd worden.  

Vraag 8 

De gemeenten vragen wie in Utrecht bepaalt welke cliënten er binnen de opdracht van de 

vierkantsfinanciering passen en welke niet.  

Een aanbieder geeft aan dat de aanbieder dit zelf bepaalt.  

Vraag 9 

De gemeenten vragen hoe aanbieders aankijken tegen de mogelijkheid om jeugdbegeleiding vanuit 

het vrij toegankelijke veld en behandeling en eventueel verblijf uit het niet vrij toegankelijke veld 

gecombineerd met elkaar in te zetten, bijvoorbeeld op basis van trajectfinanciering. Aanbieders 

geven aan dat dit wel erg lastig en complex wordt. De gemeente geeft in respons hierop aan dat 

verblijf en behandeling pxq blijven worden gefinancierd.  
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Een aanbieder oppert dat het in één opdracht aanbesteden van jeugdhulpbegeleiding, -behandeling 

en -verblijf een goed pakket kan zijn en dat het jammer zou zijn om dit uit elkaar te halen. Juist in de 

combinatie hiervan kan de transformatie plaatsvinden. Deze opvatting wordt bevestigd door andere 

aanbieders.  

Enkele aanbieders geven aanvullend aan dat er perverse prikkels ontstaan als verblijf apart van 

begeleiding en behandeling wordt aanbesteed.  

 

PAUZE 

De projectleider stelt voor dat de gemeenten de laatste verhelderingsvragen kunnen stellen aan 

aanbieders. 

Vraag 10 

Aanbieders geven aan een sterke voorkeur te hebben voor één gezamenlijk inkoopmodel van de vijf 

gemeenten. Liever één gezamenlijk compromismodel dan vijf verschillende lokale inkoopopdrachten 

en vijf verschillende modellen van toegang en het voorliggende veld. Aanbieders geven aan dat dit 

organisatorisch niet te organiseren is en dat dit een overweging kan zijn om niet in te schrijven. Ze 

ervaren het nu al als problematisch en onduidelijk dat gemeenten aan de voorkant verschillend zijn 

georganiseerd.  

Een aanbieder merkt op dat een goed georganiseerd voorliggend veld van belang is om in stand te 

houden. Lokaal kan (geleidelijk) aan dit voorliggende veld worden toegevoegd.  

Vraag 11 

De gemeenten vragen nogmaals of jeugdhulpbegeleiding, -behandeling en -verblijf bij voorkeur niet 

dient te worden gesplitst.  

De aanbieders pleiten in reactie hierop ervoor om dit niet bij verschillende partijen neer te gaan 

leggen, omdat het dan moeilijker wordt om te transformeren.  

Vraag 12 

De gemeenten vragen waarom de verblijf niet kan krimpen als het apart en bij andere organisaties is 

ingekocht. Aanbieders geven aan dat het voor de aanbieder van verblijf op zich prettig is als het apart 

wordt ingekocht, maar dat het een belemmering is om de transformatie vorm te geven. Het kost dan 

namelijk extra moeite om van verblijf af te schalen naar andere vormen van zorg. De gemeenten 

vragen welke prikkel er dan is om verblijf af te bouwen als dit in één opdracht samen met begeleiding 

en behandeling wordt aanbesteed. Een aanbieder geeft aan dat je hierop kpi’s kunt inbouwen in het 

contract. De gemeenten vragen of vierkantsfinanciering in dat geval behulpzaam is. Aanbieder geeft 

aan dat dit het geval is, omdat er dan een prikkel en meer ruimte ontstaat om zaken ambulant op te 

lossen. Want een bed is hartstikke duur. Ook trajectfinanciering kan deze prikkel bevatten.  

Vraag 13 

De gemeenten vragen hoe je kan voorkomen dat je toch al in augustus met je gecontracteerde 

aanbieder in discussie raakt over het volledig uitgenut hebben van het vierkant. Een aanbieder geeft 

aan dat hierbij vooral van belang is om tussentijds de uitnutting van het vierkant te blijven 

monitoren.  
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Vraag 14 

De gemeenten vragen wie zou moeten bepalen welke cliënten toegang krijgen tot het vierkant: De 

aanbieder of de gemeente? Kan dit bij aanbieders worden neergelegd? En bij wie hoort dan de taak 

om de uitnutting van het vierkant te monitoren? Is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat de gemeente 

vooral stuurt op het resultaat (het wat) en dat de aanbieder vooral stuurt op het hoe? De gemeenten 

vragen ook of een dergelijke opdracht lokaal of regionaal zou moeten worden aangeboden. 

Een aanbieder geeft aan dat hier een spanningsveld zit: Wanneer zeg je nee tegen een klant? En wat 

als de klant het hier niet mee eens is? 

Een aanbieder geeft aan zeker geen voorkeur te hebben voor een samenwerkingsverband per 

gemeente.  De gemeente geeft in respons hierop aan nog sterk zoekende te zijn. Een onderverdeling 

in bijvoorbeeld verschillende consortia met die verschillende doelgroepen bedienen is gemakkelijker 

te managen dan de huidige 200 gecontracteerde aanbieders. Daarnaast wil de gemeente af van de 

licht/midden/zwaar-discussies.  

Een aanbieder geeft aan dat de taken van de toegang beter buiten de opdracht gehouden kunnen 

worden. Een onafhankelijke toetsing is hiermee beter mogelijk. Een andere aanbieder is het hier mee 

eens. De gemeenten suggereren dat maximaal eigenaarschap voor de opdracht beter kan als de 

aanbieder verantwoordelijk wordt om te bepalen welke cliënten toegang krijgen tot zijn 

vierkantsfinanciering. Een aanbieder geeft in reactie hierop aan dat dit niet nodig is, in de stad 

Utrecht is er ook een aparte toegang. De gemeenten geven in reactie hierop aan dat het niet prettig 

is als een cliënt allerlei extra zaken nodig blijkt te hebben en hiervoor terug moet naar de toegang. 

Dit levert vertraging op en is niet prettig voor aanbieders. Aanbieders kunnen het zich voorstellen dat 

het logisch is en prettig dat een cliënt niet terug hoeft naar de toegang als sprake blijkt van een 

gewijzigde zorgbehoefte.  

Een aanbieder geeft aan dat de verschillende beleidsterreinen bij de lokale toegang beter in beeld 

zijn dan bij aanbieders. Aanbieders denken vanuit oplossingen op grond van de Jeugdwet of de Wmo. 

Terwijl ook andere oplossingen denkbaar zijn, bijvoorbeeld op grond van passend onderwijs.  

Vraag 15 

De projectleider vraagt of de aanbieders een afsluitend advies willen geven aan de gemeenten. 

Aanbieders geven de volgende adviezen: 

1. Advies om eens te gaan kijken bij Tom in de Buurt en Go for Jeugd. 

2. Advies om een volgende marktconsultatie te houden samen met de ggz. 

3. Advies om schrapsessies in te stellen op het huidige contract.  

4. Advies om een duidelijke richting te kiezen voor kwaliteit en innovatie versus andere 

overwegingen (budgettair, organisatorisch). 

5. Advies om te zorgen dat de tot nu toe ontwikkelde kennis en kunde in de gemeentelijke 

toegangen niet kwijt raakt door de functie van de toegang onder te brengen bij de 

gecontracteerde aanbieder. 

6. Advies om voldoende tijd te nemen om een samenwerkingsverband zich te laten vormen. 

2021 kan bijvoorbeeld een overgangsjaar zijn.  

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

 

Vraag 1 

Uit welke vormen van begeleiding bestaat 80 % van meest voorkomende begeleiding naar uw 

inzicht? Wat voor hulp is dit? Voor welke doelgroepen is deze begeleiding zoal geschikt? En wat is 

naar uw inzicht in dit verband in de praktijk het verschil tussen begeleiding en behandeling? 

 

Antwoorden 

 

Uit de antwoorden valt op te maken dat er zeer veel vormen van begeleiding bestaan, die ook 

allemaal onder verschillende namen bekend zijn. 

Begeleiding kan op verschillende gebieden geboden worden zoals: post en administratie,  financiën 

en schulden, dagbesteding, psychisch en lichamelijk functioneren, ADL-activiteiten, sociaal netwerk, 

het meedoen in de maatschappij en zingeving. Ook kan de cliënt worden begeleid in het ‘wonen’ en 

alles wat daarmee samenhangt. Bijvoorbeeld inkomensbeheer en contacten met de verslavingszorg 

en GGZ. Daarnaast hebben cliënten veelal te maken met psychosociale klachten. Denk hierbij aan; 

angsten, depressie, gezinsproblematiek en verlieservaringen. De cliënt krijgt ondersteuning, leert 

omgaan met de eigen kwetsbaarheden en leert nieuwe vaardigheden.  

De doelgroep zijn (volwassen) cliënten die te maken hebben met psychische kwetsbaarheden, 

verslavingsproblematiek of psychosociale problemen. In de jeugd kan het gaan om jongeren die 

vastlopen in zowel de thuissituatie als op school. Achterliggende problematiek kan bijv ADHD, ADD 

en ASS zijn. Bij jongere jeugd zijn gedragsproblematiek en andere stoornissen aanleiding om 

begeleiding van het gezin/de ouders in te zetten. Een combinatie met een licht verstandelijke 

beperking komt vaak voor.  

De 20 % begeleiding van minder voorkomende begeleiding betreft begeleiding in complexe situaties 

en problematiek. Hierin zijn, afgaande op de antwoorden, twee categorieën te onderscheiden, die 

ook in elkaar kunnen overlopen: 

1. Complexe gezinsproblematiek (multiproblemgezinnen); 

2. Samenloop met andere problematiek van de cliënt, bijvoorbeeld op het gebied van 

geestelijke gezondheidszorg (zoals forse psychotische klachten, suïcidale cliënten, ernstige 

verslaving), agressie, dakloosheid/zwervend bestaan of ernstige schulden.  

Het verschil tussen begeleiding en behandeling wordt door de respondenten als volgt toegelicht: 

1. Binnen Wmo bestaat geen behandeling. Waar nodig wordt de samenwerking gezocht met 

bijv. de ggz.  

2. Behandeling is meer gericht op inzetten van snelle veranderingen, aanpassingen en wellicht 

medicatietherapie. Maar heeft een hoger terugvalrisico. Begeleiding gaat vaak maar met 

nano-stapjes vooruit. 

3. Begeleiding richt zich specifiek op het dagelijks leven / functioneren. Begeleiding richt zich op 

het gezonde stuk van de mens. Begeleiding heeft een specifiek kenmerk in veel gevallen om 

de client dichterbij de reguliere maatschappij te krijgen. 
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4. Behandeling is over het algemeen veel meer de pure psychische kant van de ondersteuning, 

waarbij begeleiding veel meer gericht is op in het dagelijkse leven goed functioneren. Bij 

begeleiding komen veel meer aspecten van ondersteuning aan de orde. 

5. Wat ons betreft kenmerkt behandeling zich in de volgende beschrijving: 

a. ‘Het bieden van een concreet herstelgericht traject van fysieke en/of emotionele 

problemen onder toezicht en verantwoordelijkheid van een behandelaar 

(orthopedagoog of GZ-psycholoog)’. Het onderscheid in de praktijk kenmerkt zich, 

kort samengevat, door de betrokkenheid van een behandelaar, 

trajectmatig/methodisch werken en het concreet bieden van herstel bij fysieke en 

emotionele problemen.  

6. Begeleiding is het geven van handvaten om zelfredzaamheid te vergroten. Het aanleren van 

vaardigheden. Meelopen, ondersteunen, (soms) overnemen op verschillende 

levensgebieden. Daarnaast als men ook behandeling krijgt dit te integreren in de begeleiding. 

7. Behandeling is het behandelen van een probleem en kijken naar de oorzaak ervan. Hier gaat 

het met name om GGZ klanten. Als binnen de begeleiding behandeling noodzakelijk blijkt, 

verwijzen we door richting GGZ.  

 

Vraag 2: 

Als de gemeenten 80 % van alle begeleiding die nu nog een maatwerkvoorziening zijn, een algemene, 

vrij toegankelijke voorziening willen maken, welke vormen van begeleiding zouden dan naar uw 

inzicht hiervoor in aanmerking komen?  

 

Antwoorden: 

1) In principe kunnen alle vormen van begeleiding vrij toegankelijk worden gemaakt, onder 

voorwaarden er voldoende specialismen zijn geborgd binnen deze vrij toegankelijke 

voorzieningen en er nauw kan worden samengewerkt met partners die aanvullende 

specialisaties hebben. (1 aanbieder) 

2) Alleen de lichtere vormen van begeleiding, niet de begeleiding die nodig is bij beperkingen of 

multiproblematiek. (1 aanbieder) 

3) Met name begeleiding die gericht is op activering (vergelijkbaar met dagbesteding) (1 

aanbieder) en het stimuleren van het aangaan van sociale contacten (1 aanbieder) kan vrij 

toegankelijk worden gemaakt.  

4) Specialistische begeleiding zou niet vrij toegankelijk moeten worden gemaakt, zoals 

bemoeizorg (dicht tegen behandeling aan), budgetcoaching, gezinscoaching en 

trajectbegeleiding. (1 aanbieder) 

 

Vraag 3: 

Welke mogelijkheden of belemmeringen ziet u om het product begeleiding te innoveren als het een 

algemeen vrij toegankelijke voorziening zou worden?  

Antwoorden: 

Mogelijkheden: 
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1) Verbinden en versterken van elkaars expertise! (1 aanbieder) 

2) Verbinden met welzijn en zorg, voorliggende voorzieningen en buurtinitiatieven, samen 

aanbieden van hulp en zorg (2 aanbieders) 

3) Laagdrempeligheid qua toegankelijkheid, snelle in- en uitstroom in en uit zorg.  

Belemmeringen: 

1) Hoe behoud je de specialismen in het lokale team? Meestal is bij deze medewerkers een 

ontwikkeling zichtbaar richting steeds verdere generalisatie. (1 aanbieder) 

2) Ingewikkelde toegang/toeleiding kan een belemmering zijn(1 aanbieder) 

3) Gebrek aan toezicht kan een belemmering zijn. (1 aanbieder) 

4) In 1x keer omgaan is een illusie en waarschijnlijk niet mogelijk: je medewerkers gaan 

waarschijnlijk met de hakken in het zand. Een geleidelijke ingroei in het nieuwe model is 

wenselijk. (1 aanbieder) 

 

Vraag 4: 

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

andere zorgproducten?  

Antwoorden:  

Mogelijkheden: 

1) Geen belemmeringen, wij doen dit nu ook al (3 aanbieders) 

2) Samenwerking is het toverwoord en/of daarin zijn we goed (2 aanbieders) 

Belemmeringen: 

1) Belemmeringen zijn de sterk gekaderde (vaak grote) zorgaanbieders.  

2) Het is vaak al niet eenvoudig om 2 gecontracteerde partijen goed samen te laten werken in 

een specifieke zorgcasus (alleen al om de ICT technische details of het feit dat er geen 2 

producten op 1 beschikking kunnen worden afgegeven). 

Vraag 5: 

Welke mogelijkheden of belemmeringen ziet u als het product begeleiding 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, dit kennen en doen we nu ook al (3 aanbieders) 

2) We maken dit mogelijk door lokaal georganiseerde teams (1 aanbieder) 

Belemmeringen en aandachtspunten: 

1) Aandachtspunt: het managen van verwachtingen van de inwoners (1 aanbieder) 

2) Aandachtspunt: Eenduidigheid zou heel fijn zijn (2 aanbieders). Gemeenten moeten eerst 

eens goed nadenken over de wirwar van regels, codes etc. Het systeem zou al makkelijker 

worden als alle gemeentes in de regio een en dezelfde productiecode(s)  hanteren (2 

aanbieders) 
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3) Aandachtspunt: hoe bereiken we zorgmijders 

4) Aandachtspunt: hoe gaan we om met de eigen bijdrage 

5) Aandachtspunt: Wat voor effect heeft het als begeleiding in de ene gemeente wel vrij 

toegankelijk wordt en in de andere niet? 

Vraag 6: 

Hoe speelt u als aanbieder in op de specifieke wensen en behoeften van de individuele inwoner, 

bijvoorbeeld diens voorkeur voor een bepaalde vorm van therapie, of specifieke wensen op cultureel 

of religieus gebied? Zou u bereid zijn om voor een dergelijke doelgroep een onderaannemerschap 

aan te gaan? 

Antwoorden: 

1) Geen probleem, we werken nu ook al met andere organisaties als onderaannemer vanwege 

de expertise die zij in huis hebben (2 aanbieders). 

2) Geen probleem, maar het heeft onze sterke voorkeur om zelf de cliënt te kunnen helpen en 

wij zijn bereid onze hulp daar aan aan te passen (1 aanbieder).  

3) De wens en behoefte van de cliënt dient te worden gerespecteerd (4 aanbieders). Het is 

hierbij wel zaak om zelf goed werk te blijven leveren en hierin de eigen grenzen te bewaken. 

(1 aanbieder).  

4) Aandachtspunt is dat de hoofdaannemer ook hulpinhoudelijk verantwoordelijk is voor de 

onderaannemer. Dit vergt goed inzicht in wat de onderaannemer kan en doet. 

Vraag 7: 

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

voor begeleiding en waarom? 

Antwoorden: 

Voorkeur voor pxq bekostiging: 4 aanbieders, waarbij 1 aanbieder als randvoorwaarde stelt dat de 

tarieven dan wel toereikend moeten zijn en álle geleverde uren gedeclareerd mogen worden (ook al 

deze de indicatie per gemiddeld aantal uren per week overschrijdt).   

Voorkeur voor lumpsum bekostiging: 1 aanbieder 

Voorkeur voor trajectfinanciering: 2 aanbieders 

Voorkeur voor taakgerichte financiering of populatiebekostiging: 2 aanbieders, maar bij 1 aanbieder 

alleen voor standaard trajecten (bulkvraag). Voor specialistische/afwijkende trajecten voorkeur voor 

pxq bekostiging.  

 

 


