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Het CDA heeft de volgende vragen bij het agendapunt ‘Inkoopstrategie maatschappelijke zorg en 
Wmo’:

1. In de beslispunten staat onder punt b.vi dat de ondersteuning in principe van tijdelijke aard is. 
Echter, sommige inwoners zullen langdurig of blijvend ondersteuning nodig hebben. Hoe 
verhoudt dit zich tot de ‘tijdelijke aard’?

Antwoord:  een van de veranderopgaven (onder b.) nummer vi. is dat de ondersteuning herstel-en  
ontwikkelingsgericht  is,  zicht  richt  op alle  leefgebieden en in principe tijdelijk  van aard is.  De  
ondersteuning  die  hierbij  hoort,  past  bij  een  deel  van  de  inwoners  die  gebruik  maakt  van  
maatwerkvoorzieningen van de Wmo. Het doel waarover je bij  deze inwoners kunt spreken is  
‘herstelgericht’. Dit kan ook betekenen dat een inwoner ‘jaren’ een maatwerkvoorziening van de  
Wmo  nodig  heeft om  aan  zijn/haar  doelen  te  werken,  maar  dat  de  vorm  van  de  
maatwerkvoorziening verandert. Een voorbeeld hiervoor is een inwoners die eerst gebruik maakt  
van een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen, vervolgens uitstroomt naar zelfstandig wonen  
met 24/7 oproepbare begeleiding en daarna alleen een ambulante vorm van begeleiding nodig  
heeft. 

We zien hiernaast ook inwoners die langdurig enige vorm van ondersteuning nodig hebben. Het  
doel  waarover  je  bij  deze  inwoners  kunt  spreken  is  ‘stabiliserend’  of  ‘begeleiding  bij  
achteruitgang’.  De  toegang  –  Incluzio  Leiderdorp  –  bepaalt  de  indicatie  duur  en  kiest  voor  
inwoners  waar  weinig  verandering  wordt  verwacht  voor  een  langere  indicatieduur  dan  bij  
inwoners die naar verwachting doelen behalen en kunnen uitstromen of doorstromen. Op deze  
manier wordt invulling gegeven aan het begrip ‘maatwerk’. Het vaststellen van de indicatieduur  
staat los van de contracten die worden afgesloten tijdens inkoop.

2. In beslispunt b.ix staat dat er meer zal worden samengewerkt met Zorg en Zekerheid. Waarom is 
er voor deze zorgverzekeraar gekozen en niet voor andere?

Antwoord: Zorg en Zekerheid is hét zorgkantoor voor onze regio voor de Wet langdurige zorg  
(Wlz). Daarnaast is Zorg en Zekerheid de preferente aanbieder vanuit de Zorgverzekeringswet in  
de regio.  

3. Er wordt bij de aanbesteding gegund op kwalitatieve criteria. Indien zorgaanbieders gezamenlijk, 
bijv. als branchevereniging, op de aanbesteding inschrijven, hoe wordt hun inschrijving dan 
beoordeeld? Wordt gekeken naar hun gezamenlijke aanbod of moeten de zorgaanbieders alle 



afzonderlijk hun aanbod specificeren? Dit laatste om te voorkomen dat kwalitatief minder goede 
zorgaanbieders zich achter de branchevereniging ‘verschuilen’ bij het verkrijgen van een contract.

Antwoord: op deze vraag krijgt u een reactie vóór de raadsvergadering van 25 oktober 2021. 

4. Hoe wordt getoetst of de beoogde kwaliteit van de zorg wordt behaald?

Antwoord:  We  gaan  aan  de  voorkant  stevigere  kwaliteitseisen  stellen  in  vergelijking  met  de  
huidige  contracten  (denk  bijvoorbeeld  aan  ervaring,  opleiding,  etc.).  Gedurende  het  contract  
toetsen we de kwaliteit o.a. op basis van tevredenheid over de samenwerking, de tevredenheid  
over  de  dienstverlening  en  het  behalen  van  KPI’s.   Daarnaast  heeft de  toegang  zicht  op  de  
kwaliteit  en  worden  de  lijnen  tussen  toegang  –  contractmanagement  en  
accounthouders/beleidsmedewerkers – korter. 

5. In het Raadsvoorstel staat bij punt 5.1.1 dat de ‘ontwikkelingen mogelijk raken aan het contract 
met Incluzio Leiderdorp’. Waarop wordt gedoeld?

Antwoord: In Leiderdorp verzorgt Incluzio Leiderdorp de toegang tot de Wmo. 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. Hierover zijn we in gesprek met Incluzio Leiderdorp.


