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 2021 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 23 augustus 2021 

      

Onderwerp: Inkoopstrategie Begeleiding, 

Maatschappelijke Zorg en 

Huishoudelijke Ondersteuning 

Leidse regiogemeenten 

 Aan de raad.  

 

 

*Z039172558A* 
Beslispunten  

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;  

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. 
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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. 

 

1 SAMENVATTING  

De inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning Leidse 
regiogemeenten bevat de brede visie op het sociaal domein, de uitgangspunten en de veranderopgaven 
voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de komende jaren. Deze inkoopstrategie 
dient als kader voor de te starten nieuwe inkoop van Wmo voorzieningen.  

 

2 Inleiding 

De gemeenten Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude werken al jaren intensief samen op het 
terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die samenwerking bestaat uit 
gezamenlijke inkoop en contractmanagement van de Wmo-maatwerkvoorzieningen. Daarnaast is er 
sprake van afstemming van beleid, verordening/beleidsregels en de uitvoeringspraktijk.  
 
Eind 2019 zijn voorgenoemde gemeenten gestart met het project heroriëntatie Wmo. De gemeente 
Voorschoten heeft zich daarbij aangesloten. De reden voor de heroriëntatie Wmo is drieledig:  
1. De doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg (in eerste instantie voorzien voor 2021, nu 

voor 1 januari 2023); 
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2. De evaluatie van de huidige wijze van inkopen (door middel van bestuurlijk contracteren) van Wmo-
maatwerkvoorzieningen en 

3. Het beheersen van de kosten voor de Wmo bij de afzonderlijke gemeenten.  
 
Diverse ontwikkelingen binnen het sociaal domein, zowel landelijk, (sub)regionaal als lokaal, zijn 
meegenomen in deze heroriëntatie. Voorliggende inkoopstrategie is het tussenresultaat van deze 
heroriëntatie. In deze inkoopstrategie staan: 
1. De uitgangspunten voor de Wmo-inkoop; 
2. De veranderopgaven op het terrein van de Wmo voor de komende jaren;  
3. De contouren van de vormgeving van de inkoop voor de komend jaren te weten: 

 o gedifferentieerd naar segmenten; 
 o in arrangementen (bundeling van losse producten); 
 o met een selectiever aantal aanbieders per segment. 

 
Op basis van de inkoopstrategie wordt in de komende jaren gewerkt aan de geschetste 
veranderopgaven. Aan uw raad wordt gevraagd de inkoopstrategie als kader vast te stellen. De inkoop 
is vervolgens één van de middelen die bijdraagt aan het bereiken van de geschetste veranderopgaven. 
  
Voorgeschiedenis 
Notitie ‘Herontwerp van het sociaal domein. Uitwerking op hoofdlijnen’ 
In deze notitie staat de visie voor de aanpak van de drie decentralisaties door de gemeenten 
Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude. De notitie is op 11 december 2013 vastgesteld door 
uw raad (2013/01983). Hierin staat vastgelegd dat we het volgende willen bereiken: 

• Een omslag in denken en doen: van behoefte naar noodzaak, ruimte voor eigen regie en eigen- of 
samenkracht van inwoners (zorgen dát in plaats van zorgen voor); 

• De toegang tot ondersteuning voor de inwoner helder en dichtbij borgen; 

• De ondersteuning vraag- en oplossingsgerichter maken. Via algemene voorzieningen waar mogelijke 
en via maatwerkvoorzieningen waar nodig; 

• De ondersteuning zelf (zowel qua inhoud als organisatievorm) veranderen teneinde versnippering en 
overlap in aanbod weg te halen en te voorkomen, en meer aan te sluiten bij behoeften en talenten 
van de inwoner; 

• Innovatieve oplossingen om de forse rijksbezuinigingen op te kunnen vangen; 

• Een meer resultaatgerichte manier van sturen door de gemeenten. 
Deze hoofdlijnen zijn anno 2021 nog steeds van toepassing van het sociaal domein en zijn terug te 
vinden in de inkoopstrategie. 
 
3 Beoogd effect 

De nieuwe inkoop van Wmo voorzieningen moet de geformuleerde uitgangspunten en de te realiseren 
veranderopgaven ondersteunen, zoals meer partnerschap tussen gemeenten en zorgaanbieders én 
zorgaanbieders onderling en bijdragen aan een beheersing van de kosten voor de Wmo. Voor de 
inwoners van Leiderdorp betekent dit dat zij meer integrale ondersteuning ontvangen waarbij 
aanbieders nog beter samenwerken. 

 
4 Argumenten 

1.1 De brede visie op het sociaal domein, de uitgangspunten en de veranderopgaven sluiten aan en 
passen bij de Leiderdorpse visie op het sociaal domein 
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De brede visie, de uitgangspunten en de veranderopgave zoals beschreven in de inkoopstrategie sluiten 
aan en passen bij de kaders uit de Maatschappelijke structuurvisie 2015 – Wij, Leiderdorp, door uw 
raad vastgesteld op 3 februari 2014 (2013/02051). Het gaat om de volgende kaders uit de 
maatschappelijke structuurvisie: (1) we stellen de participatie van onze inwoners in de samenleving 
voorop; (2) we delen de verantwoordelijkheden met de inwoners en maatschappelijke partners en 
vormen samen een netwerk; (3) we zorgen dat de uitvoering van ons beleid passend en zo dichtbij 
mogelijk is georganiseerd; (4) we werken samen met partners aan gemeentelijke vraagstukken; (5) we 
werken vraaggericht; (6) we sturen op kwaliteit; (7) we zijn een aanvulling op de inzet van inwoners en 
organisaties zelf en (8) we maken keuzes die ten goede komen aan het behouden of versterken van een 
het prettige leefklimaat in onze gemeente. Verder sluit de inkoopstrategie aan bij de beweging van 
speciaal naar normaal, van beperking naar talent, van systeemwereld naar leefwereld, van reactief naar 
proactief, van ontvangen naar wederkerigheid, van probleem naar persoon en van zelfredzaamheid 
naar samenredzaamheid zoals vastgesteld in de Sociale Agenda van de gemeente Leiderdorp 2017. 
 

1.2 Na vaststellen van de inkoopstrategie kan het college uitvoering geven aan de inkoop van Wmo 
voorzieningen 

Nadat uw raad de inkoopstrategie met daarin de brede visie op het sociaal domein, de uitgangspunten 
en de veranderopgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de komende jaren 
heeft vastgesteld kan het college dit gebruiken als kader voor de uitvoering. De inkoop van 
maatwerkvoorzieningen is één middel en beginpunt voor de doorontwikkeling om de geschetste 
uitgangspunten en veranderopgaven in de komende jaren te bereiken. De inkoop zelf geeft daarbij 
vooral een zet in de goede richting en is ondersteunend. De beoogde inhoudelijke doorontwikkeling 
vindt vooral plaats na de inkoop tijdens de uitvoering van de overeenkomsten. Naast het inkopen zijn 
de volgende middelen belangrijk voor het bereiken van de doelen: de wijze waarop de gemeenten de 
toegang aansturen, de wijze waarop gemeenten met de aanbieders (voor, tijdens en na de 
aanbesteding) om willen gaan (contract- en leveranciersmanagement) en het bekostigingssysteem. 
 

1.3 Het inkoopproces moet leiden tot nieuwe overeenkomsten per 2023 

De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomsten komt overeen met de beoogde ingangsdatum van de 
doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg (het voorstel voor deze inkoopstrategie én de 
doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg per 1 januari 2023 liggen gelijktijdig aan uw raad voor). In 
het inkoopproces wordt naast de maatwerkvoorzieningen begeleiding en huishoudelijke ondersteuning 
óók ondersteuning  ingekocht op het gebied van de Maatschappelijke Zorg. Op deze manier wordt het 
doel om een doorlopende lijn van lichte ondersteunen (in de vorm van ambulante begeleiding) tot 
zware ondersteuning (in de vorm van Beschermd Wonen) bewerkstelligd.  
 

1.4 Per segment wordt gewerkt met eenzelfde veranderopgave 

Er vindt differentiatie van inkoop per segment plaats omdat ieder segment een eigen veranderopgave 
heeft. Het ene segment heeft namelijk een omvangrijkere veranderopgave dan het andere segment. 
Het gaat om de volgende segmenten: 

• Volwassenen waarbij herstelgerichte ambulante ondersteuning geboden wordt; 

• Volwassenen waarbij een structurelere begeleidingsvraag is; 

• Cliënten met complexe problematiek: wonen met ondersteuning op het vlak van maatschappelijke 
 zorg (het gaat hierbij om problemen op meerdere leefgebieden); 

• Ouderen waarbij ondersteuning nodig in verband met fysieke beperkingen en/of geriatrische 
 problematiek; 

• Cliënten waarbij huishoudelijke ondersteuning nodig is. 
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1.5 Werken met selectiever aantal aanbieders leidt tot overzichtelijkheid, meer mogelijkheid tot 
samenwerking en intensiever relatiebeheer door de gemeente 

De Leidse regiogemeenten willen met een selectiever aantal aanbieders gaan werken. Hiervoor zijn drie 
redenen: 

a. Overzichtelijkheid voor toegang en cliënten; 

b. Meer mogelijkheden voor samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders en zorgaanbieders 
onderling; 

c. Een intensiever relatiebeheer vanuit gemeenten. 

Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat het merendeel van de inwoners ondersteuning 
ontving van slechts een beperkt aantal gecontracteerde aanbieders. Veel op dit moment 
gecontracteerde aanbieders hebben geen of heel weinig cliënten. 

 

1.6 Met het inkopen in arrangementen wordt een integraal aanbod aan voorzieningen gerealiseerd 

Door te werken met arrangementen worden de huidige maatwerkproducten gebundeld waarbij op de 
diverse leefgebieden doelen geformuleerd kunnen worden. De uitvoering en het realiseren van deze 
doelen wordt belegd bij één coördinerende/regie-voerende aanbieder. Het werken met arrangementen 
moet bijdragen aan een trajectmatigere aanpak van de ondersteuning. Er vindt vanuit de Wmo toegang 
een stevige regie plaats op het realiseren van de doelen en waar mogelijk door- en uitstroom uit 
ondersteuningstrajecten. 

 

1.7 Met het inkopen in arrangementen wordt ook intensieve samenwerking tussen aanbieders verwacht 

Omdat niet iedere bestaande aanbieder alle maatwerkproducten levert, zullen aanbieders samen 
moeten werken om een arrangement uit te voeren en met elkaar samen moeten inschrijven op de 
opdracht. Dit zal samen met het verstevigen van de kwaliteitseisen reeds bijdragen aan een selectiever 
aantal aanbieders. Er wordt hierbij geen gelijkluidend maximum voor alle inkooppercelen1, maar er 
wordt per perceel hierin een keuze gemaakt die aansluit bij onder meer de veranderopgaven en de 
bestaande markt. Het aantal aanbieders per perceel zal wel zodanig zijn dat er sprake is van voldoende 
keuzemogelijkheden voor cliënten. 

 

1.8 Aanbieders zijn bereid mee te werken 
In het kader van de aanbestedingsprocedure vinden er marktconsultaties plaats met de aanbieders. In 
de laatstgehouden marktconsultatie met de aanbieders (d.d. 13 juli 2021) is de inkoop van 
maatwerkvoorzieningen in segmenten en arrangementen besproken. De aanbieders hebben daarbij 
aangegeven mee te willen werken aan de verdere uitwerking. Bij de start van het inkoop volgen er 
opnieuw bijeenkomsten met aanbieders. 
 

1.9 Voor samenwerking en partnerschap is een langdurige relatie nodig 
Ten behoeve van het aangaan van samenwerking en partnerschap bij de maatwerkvoorzieningen 
begeleiding en Maatschappelijke Zorg worden overeenkomsten met een langere doorlooptijd 
aangegaan (indicatief: een contract van 3 jaar plus twee opties tot verlenging met 2 jaar). Voor 
Huishoudelijke ondersteuning zal – gezien de situatie en het feit dat het nieuwe Kabinet mogelijk tot 
andere keuzes komt – gekozen worden voor een kortere (initiële) duur van de overeenkomst. 
 

 
1 De segmenten zijn cliëntengroepen. Dat betekent nog niet perse dat dit ook de te onderscheiden  
deelopdrachten van de inkoop (technisch percelen genoemd) zullen zijn, dat moet nog nader worden bepaald. 
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1.10  Reablement – inwoners ondersteunen om zichzelf te helpen – wordt als instrument ingezet om de 
duur en de inzet van huishoudelijke ondersteuning terug te dringen in afwachting van landelijke 
besluitvorming over huishoudelijke ondersteuning 

De gemeenten van de Leidse regio vinden dat huishoudelijke ondersteuning via de Wmo alleen bedoeld 
is voor inwoners die het niet zelf kunnen betalen en regelen. De gemeenten hopen dat een nieuw 
Kabinet het landelijke beleid in die richting zal gaan wijzigen de komende jaren. Totdat dit gerealiseerd 
is, zetten de Leidse regiogemeenten in op: 
a. een omslag in het denken van inwoners. In plaats van het “recht hebben op”, gaat het meer om 

bevorderen van het nemen van eigen verantwoordelijkheid of bij noodzaak vragen om 
ondersteuning vanuit de gemeente; 

b. vanuit de gedachte van positieve gezondheid inzetten in op reablement. Hierbij worden inwoners 
geholpen om zichzelf te helpen, ze worden tijdelijk ondersteund om weer zelfredzamer te kunnen 
zijn. 

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1  De veranderopgaven hebben invloed op de toegang tot de Wmo 
De toegang tot de Wmo is in iedere Leidse regiogemeente anders georganiseerd. In Leiderdorp verzorgt 
Incluzio Leiderdorp de toegang tot de Wmo. De administratieve afhandeling van Wmo doet de 
backoffice Wmo welke onderdeel is van de gemeente Leiderdorp. Incluzio Leiderdorp en de backoffice 
Wmo worden meegenomen bij de veranderingen die optreden door het inkopen op basis van 
segmenten en de nieuwe afspraken met aanbieders. 
 
De toegang tot de Maatschappelijke Zorg is op dit moment nog belegd bij centrumgemeente Leiden. De 
doordecentralisatie van de Maatschappelijke zorg betekent dat ook de toegang voor de 
Maatschappelijke zorg verschuift naar de afzonderlijke gemeenten in de regio Holland Rijnland. De 
doelgroep Maatschappelijke zorg vraagt een integrale toegang waarbij – naast ondersteuning in het 
kader van de Wmo – gekeken wordt naar dienstverlening op de gebieden wonen, werk en 
inkomen/schuldhulpverlening. Door de projectgroep Maatschappelijke zorg Leidse regio wordt 
uitgewerkt welke capaciteit en expertise aanwezig moet zijn bij de lokale toegang om voorbereid te zijn 
op de nieuwe taken en welke expertise op het niveau van de Leidse regio of Holland Rijnland geregeld 
moet worden. Deze ontwikkelingen raken mogelijk aan het contract met Incluzio Leiderdorp. 
 

1.2  De veranderopgaven hebben invloed op het lokale voorveld in Leiderdorp 
De veranderopgaven gericht op het voorveld passen bij de reeds ingeslagen weg in Leiderdorp. We 
willen ook dat de niet-gespecialiseerde en niet-intensieve begeleiding meer vanuit het voorveld en/of 
de toegangsteams zelf kan worden geboden in plaats van via een maatwerkvoorziening. Incluzio 
Leiderdorp heeft de opdracht gekregen om deel van de dagbesteding en de begeleiding individueel in 
het voorveld te organiseren. 

 
1.3  Elke gemeenteraad in de Leidse Regio dient over de inkoopstrategie te besluiten 
Voordat het inkoopproces daadwerkelijk kan starten dienen gemeenteraden in de Leidse Regio (met 
uitzondering van de gemeente Voorschoten) positief te besluiten over de inkoopstrategie. De 
gemeenteraad in Voorschoten heeft onlangs besloten om aan te sluiten bij de samenwerking op de 
Wmo bij de Leidse regiogemeenten en heeft reeds inhoudelijke beleidskaders vastgesteld (die 
overeenkomsten met de kaders uit de inkoopstrategie). In het kader van de voortgang is besluitvorming 
nu noodzakelijk zodat uitwerking gegeven kan worden aan de volgende stappen in het inkoopproces. 
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Dit moet leiden tot tijdige publicatie van de definitieve opdracht (kwartaal 1 2022) zodat op 1 januari 
2023 uitvoering gegeven kan worden aan de nieuwe overeenkomsten.  

 
6 Duurzaamheid  
Niet van toepassing. 

 
7 Financiën 

Dit voorstel gaat over de volgende onderdelen – en dus de budgetten – binnen de Wmo: begeleiding, 
huishoudelijke ondersteuning en (per 1 januari 2023) maatschappelijke zorg. Dit voorstel gaat niet over 
de onderdelen en budgetten voor woningaanpassingen en hulpmiddelen. We hebben te maken met 
een open einde regeling, hierdoor is er geen budgettair plafond. 

 

In afwachting van besluitvorming van de Rijksoverheid met betrekking tot het abonnementstarief 
binnen de Wmo hebben we in de afgelopen periode de tekorten in de Wmo incidenteel opgelost. Door 
de moeizaam verlopende kabinetsformatie verkeren we op dit moment in onzekerheid over de vraag in 
hoeverre het kabinet bereid is het abonnementstarief te migreren of terug te draaien. Desalniettemin 
moet de nieuwe inkoop van Wmo voorzieningen bijdragen aan een beheersing van de kosten voor de 
Wmo. 
 
8 Communicatie en vervolg 

Alle adviesraden sociaal domein in de Leidse Regio zijn op 8 juli 2021 bijgepraat over de 
inkoopstrategie. Zij kunnen zich vinden in de voorgestelde strategie. Na vaststelling van de 
inkoopstrategie gebruikt het college van B&W deze inkoopstrategie als kader voor de uitvoering van de 
Wmo. 
 
 
Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1: Inkoopstrategie Begeleiding, Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke Ondersteuning Leidse 
   regiogemeenten; 
 


