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   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 20 augustus 2021  

     

Onderwerp: Inkoopstrategie Begeleiding, 

Maatschappelijke Zorg en 

Huishoudelijke Ondersteuning 

Leidse regiogemeenten 

   

 

*Z0391B24EA0* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 23 augustus 2021, nr. Z/21/122282/250473; 

gezien het advies van het Politiek Forum  van 11 oktober 2021; 

gelet op het bepaalde in artikel 160, lid 1, sub b. van de Gemeentewet; 

b e s l u i t: 

1. De Inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning Leidse 
regiogemeenten vast te stellen met daarin: 

 

a. De volgende uitgangspunten: 

i. Bij ondersteuning gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en de samenkracht van 
inwoners onderling. Dit stimuleren en ondersteunen we; 

ii. We ondersteunen mantelzorgers, zetten in op het voorkomen van overbelasting en bieden 
passende ondersteuning wanneer er toch sprake is van te zware belasting;  

iii. We ondersteunen in een vroeg stadium om erger te voorkomen, ook als inwoners zelf geen 
hulpvraag formuleren (zorgmijders);  

iv. De noodzaak van de ondersteuningsvraag/behoefte van de inwoner staat centraal, deze 
wordt integraal bekeken; 

v. Ondersteuning is laagdrempelig en dichtbij en is ontwikkelingsgericht – en waar mogelijk – 
herstelgericht; 

vi. Normaliseren is het uitgangspunt, ook wat betreft wonen;  

vii. Het resultaat is leidend, niet de regels en procedures; 

viii. Op- en afschalen van zorg en ondersteuning verloopt soepel;  

ix. Proces- en casusregie is vanzelfsprekend en helder belegd; 

x. We sturen op de kwaliteit van ondersteuning ten aanzien van de verzilvering van zorg (bij 
persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura (ZIN));  

xi. We zien keuzevrijheid als de vrijheid en de mogelijkheid om uit verschillende 
ondersteuningsvormen te kiezen welke het beste aansluit bij de wensen en behoeften van 
een inwoner;  
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xii. In de relatie met aanbieders gaan we uit van partnerschap voor wat betreft het realiseren 
van de veranderopgaven;  

xiii. De inkoop draagt bij aan het grip krijgen op de uitgaven. 

 

b. De volgende veranderopgaven: 

i. We investeren in een passend voorliggend veld; 

ii. De toegang tot ondersteuning voor inwoners is integraal georganiseerd en de afspraken 
over regievoering zijn helder en uniform, zowel binnen de gemeente als bij de aanbieders. 

iii. Er vindt vanuit toegang stevige regie plaats op het realiseren van de doelen en waar mogelijk 
door- en uitstroom; 

iv. We willen dat begeleiding en (nieuwe) vormen van Beschut en Beschermd Wonen op elkaar 
aansluiten, zodat er doorlopende lijn (een begeleidingscontinuüm), ontstaat; 

v. We willen de  ondersteuning die de Leidse regio biedt in het kader van Beschermd Wonen 
en Maatschappelijke Opvang meer in lijn met elkaar brengen; 

vi. De ondersteuning is herstel- en ontwikkelingsgericht, richt zich op alle leefgebieden en is in 
principe tijdelijk van aard; 

vii. Er is een doorgaande lijn tussen Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning. Een goede afstemming 
tussen de toegangen Wmo en Jeugd is belangrijk. De kalenderleeftijd is daarmee niet 
leidend; 

viii. We stimuleren (ouder wordende) inwoners, om zich voor te bereiden op de toekomst; 

ix. Meer samenwerking met Zorg en Zekerheid als preferente zorgverzekeraar en zorgkantoor is 
gewenst om oudere inwoners zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen; 

x. Huishoudelijke ondersteuning is alleen bedoeld voor inwoners die het niet zelf kunnen 
betalen en regelen; 

xi. Vanuit de gedachte van positieve gezondheid zetten we in op reablement: hierbij worden 
inwoners geholpen om zichzelf te helpen.  

 

c. De volgende strategie: 

i. Een gedifferentieerde inkoop naar meerdere segmenten; 

ii. Voor alle segmenten werken met een selectief aantal aanbieders; 

iii. Het organiseren en inkopen van de ondersteuning in de vorm van arrangementen; 

iv. Het aangaan van overeenkomsten met een lange looptijd voor begeleiding en 
Maatschappelijke Zorg; 

v. Het aangaan van een kortere (initiële) duur van overeenkomsten voor huishoudelijke 
ondersteuning. 

 
Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 25 oktober 2021, 

 

de griffier,     de voorzitter, 

 

 

de heer B.A.M. Rijsbergen   mevrouw L.M. Driessen-Jansen    


