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2.     Decentralisatie Maatschappelijke zorg (1)

3

2.1 Voorgeschiedenis

• Landelijk besluit tot decentralisatie: geen centrumgemeente functie meer

• Vertragingen

• Invoeringsdatum + besluit gemeenten Holland Rijnland: Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke Opvang samen decentraliseren                

• Landelijk verdeelmodel Beschermd Wonen beschikbaar

• GGZ clienten en Wet Langdurige Zorg- Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning   

• Sub regionale uitvoeringsagenda            



3. Decentralisatie Maatschappelijke zorg 
(2)
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2.2 Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio

• 1 Gebied, 1 opgave, 1 plan

• Sub regionale aanpak, tenzij het lokaal moet:

• De inwoner blijft waar mogelijk in de lokale omgeving met ondersteuning op 

maat

• Rekening houden met de lokale structuur wordt ieder gemeente zelf 

verantwoordelijk voor de Maatschappelijke Zorg: Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang gezamenlijk decentraliseren

• Ambulantiseren waar mogelijk

• Scheiden wonen en zorg



3. Decentralisatie Maatschappelijke zorg 
(3)
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2.3 Uitvoeringsagenda

4 Pijlers: 

§ Wonen is de basis

§ De inclusieve buurt, preventie en vroegsignalering

§ Laagdrempelige toegang

§ Ondersteuning op maat



3. Decentralisatie Maatschappelijke zorg 
(4)
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Pilots: ambulantiseren, scheiden wonen en zorg

§ Beschermd wonen light

§ Beschut Wonen

§ Kamers met aandacht

§ Inclusief Wonen

§ Friendswoningen

§ Buurtcirkels

§ Wonen-zorg-welzijnsmakelaar

Evalueren en leren van de pilots tbv herorientatie Wmo



2. Herorientatie Wmo
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Waarom gaan we opnieuw inkopen?

•Beschermd wonen en maatschappelijke opvang worden gedecentraliseerd.

•De uitgaven van de Wmo stijgen.

•De aansluiting met de Jeugdhulp kan beter.

•We graag een beweging naar het voorveld willen maken.

•We graag meer sturing bij de toegang organiseren.

•We nu heel veel aanbieders hebben, waardoor partnership om zaken te 
veranderen moeilijk in te richten is.

•De gemeente Voorschoten (weer) aansluit bij de Leidse regio. 



4. Herorientatie Wmo
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Proces tot nu toe

§ Marktanalyse 

§ Uitgangspunten hoofdlijnennotitie

§ Segmenten, doelgroepen en producten

§ Marktconsultatie

40% van de uitgaven wordt besteed 
aan 6% van de cliënten

26% van de uitgaven wordt besteed 
aan 53% van de cliënten

10 grootste aanbieders 
zijn verantwoordelijk
voor 75% van het totale budget



4. Herorientatie Wmo

9

Visie op inkoop Leidse regio 

• Toegang en regie op door- en uitstroom bij de gemeente/wijkteams.

• Contract met minder aanbieders. 

• Maatschappelijke opvang en beschermd wonen verbinden.

• Een doorlopende lijn van eenvoudige begeleiding tot aan intramurale woonvormen is 
gewenst.

• Normalisering is het uitgangspunt, ook wat betreft wonen.

• Het terugbrengen van de maatwerkvoorzieningen tot de essentie.

• Investeren in een passend voorveld, zodat daar meer ondersteuning geboden kan worden.

• Inkoop Wmo afstemmen met jeugd.



4. Herorientatie Wmo
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Visie op inkoop Leidse regio
• Segmenten 

• ouderen
• volwassenen (herstelgericht en stabiliserend)
• complexe problematiek

• Arrangementen



4. Herorientatie Wmo
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Planning

Processtappen Periode/data 

Marktconsultaties juli – november 2021

Publicatie Aanbestedingsstukken
maart 2022 

Indienen van de Inschrijvingen 
mei 2022

Definitieve gunning
juli 2022

Implementatie
Juli-dec 2022 

Start uitvoering Opdracht 1 januari 2023



Vragen
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