
 
 

Verslag Werkgroep inkoop Wmo en Participatie Dalfsen (19-2-2018) 
 
Aanwezig:  
Anja van Aartsen, Hulp die helpt 
Hanneke van Keulen, gemeente Dalfsen 
Fleur Vierstra, Andersom thuisbegeleiding 
José Bloo, Rosengaerde 
Antoinette Kosse, Beter Thuis Wonen 
Yda van oosten, Ribw 
Ruth Ophoff, Interaktcontour  
Wim van der Vegt, interaktcontour 
Sabine Philips, Landjuweel de Hoeven (vervanging Annemie Lepelaars) 
Irma Middelveld, Zes op Maat 
Ina Brinkhuis, Damhoeve en Boer & Zorg 
Thea Schreurs, Carinova  
Erik Jan Vlietman, HHM 
Nico dam, HHM 
Celine Starke, gemeente Dalfsen 
Rik Bolhuis, gemeente Dalfsen 
Anneke Dollen, gemeente Dalfsen 
Ilse Veerbeek, gemeente Dalfsen 
 
 
Rik Bolhuis opent de vergadering van de werkgroep en heet alle genodigden van harte welkom.  
 
Deze bijeenkomst is een eerste oriëntatie richting de officiële aanbesteding.  
Het belangrijkste doel voor deze middag is het uitwisselen van ervaringen en ideeën.  
 
Rik Bolhuis legt aan de hand van 7 sheets (zie presentatie) de situatie uit.  
 
Voortzetting transformatie sociaal domein. (zie “Dichter bij de Kern”) 

- Gebruik eigen kracht 
- Sturen op resultaat  
- Integrale ondersteuning, toewerken naar één hoofdaannemer 
- Aansluiten op sociale basis 

 
Twee sheets uitgelicht:  
 
Sheet 6 
Aandachtspunten (1) 
 

 Definitie van resultaat(gebieden): wat zijn die resultaatgebieden dan?  

 Bepalen kostprijs/tarief  manier van prijs bepalen, anders dan PxQ 

 Administratie en registratie  als we dingen gaan veranderen, hoe kunnen we het anders 
gaan doen? Zonder te veel administratieve lasten.  

 Van ZRM naar ondersteuningsaanbod hoe kom je van ZRM naar de analyse van een 
probleem van een klant? Andere manier van werken richting zorgaanbieders.  

 Toekomst eigen bijdrage/toekomst algemene voorziening HH wordt een lastige vanuit 
overheid.  

 
Sheet 7 (2) 

 Meenemen algemene voorziening HH in aanbesteding? Beperkt aantal aanbieders, nu 4. Dat 
kan prettig zijn op dit gebied. Moeten we een noot over kraken.  

 Vervoer: recent een afspraak overgemaakt. Vervoer naar dagbesteding zit er nog niet in.  

 Regionale aanbesteding? Niet voor 2020. Huidige contracten Dalfsen lopen tot 31-12-2018. 
Aanbesteding lokaal komt er dan sowieso, evt al rekening houdend in afspraken als toch 
regionaal wordt. 

 Selectie versus raamcontracten: op welke manier laten we partijen toe?  
Op welke manier doen we onderzoek naar de algemene voorzieningen  

 



 
 

Aanvullend aandachtspunt: 

 Algemene voorziening dagbesteding. Uit onderzoek in 2017 naar o.a. uitnutting dagbesteding 
kwam als adviespunt naar voren om te onderzoeken of een algemene voorziening 
dagbesteding haalbaar is.  

 
 
 
Discussie (Ervaringen, ideeën, en afspraken) 
 
Wordt er ook meegenomen dat we de cliënt willen volgen?  
Rik geeft aan dat de klant centraal gesteld moet worden over de schotten heen. Er wordt gekeken 
naar de beste oplossing, niet bij voorbaat al naar een potje. 
 
Verkenning aandachtspunt: één hoofdaanbieder:  
 
Wat is een hoofdaanbieder?  
Het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met hoofdaanbieder: alleen uitvoering of ook coördinatie? 
HHM legt uit dat dit betekent dat deze hoofdaanbieder verantwoordelijk is voor de regievoering, de 
coördinatie en uitvoering. 
In de kadernota transformatie (dichter bij de kern) is opgenomen dat waar mogelijk gewerkt wordt met 
één hoofdaanbieder. Voor de Jeugd is hiervoor in Dalfsen gekozen (regionale inkoop) 
In de regio gebeurt dit in Ommen en Hardenberg.  
Op de vraag wie welke resultaten moet behalen geeft Bureau HHM aan dat een hoofdaannemer 
verantwoordelijk is voor de resultaten. Niet voor het feitelijk leveren van de ondersteuning (mag ook 
wel door onderaannemer).  
 
Financiering en verantwoordelijkheid 
Aanbieders geven aan dat er gevoeligheid is met de pot met geld (bv gevaar dat 100% is voor 
hoofdaanbieder, 80% voor onderaannemer). Het kan lastig zijn om te zien wat ieders bijdrage is aan 
de klant. Als hoofdaanbieder moet je controleren of alles goed gaat. Je wordt aangesproken op 
dienstverlening die je zelf niet verleent.  
 
Aanspreekpunt 
Vanuit het cliëntperspectief is het wel goed om één aanspreekpunt te hebben geven aanbieders aan, 
maar hoe regel je dat zo efficiënt mogelijk in? Voor de hoofdaanbieder moet wel duidelijk zijn wat doe 
je wel en wat niet. Anders moet het toegangsteam e.e.a. coördineren.  Is de zorgaanbieder of de 
consulent regievoerder van de cliënt? Bij hoofdaannemerschap gaat de rol van de consulent 
misschien meer naar hoofdaannemer.  
Sommige gemeenten kiezen voor een hoofdaanbieder omdat het makkelijk is, maar één 
aanspreekpunt. Of gemeenten die partij kiezen met meeste expertise. 
Bij meerdere resultaten, 1 partij verantwoordelijk maken om resultaten te maken.  
In Smallingerland apart tarief voor regievoerder, soort plustarief (max 4 uur per zorgperiode) 
Inrichten op individuele cliënt, op casusniveau bepalen of regiefunctie nodig is. Keuze nog afhankelijk 
van of meeste uren zorg, of bij aanbieder met meeste expertise.  
 
Backoffice 
Knelpunten in backoffice. Vanuit cliëntperspectief goed geregeld met 1 aanspreekpunt, vanuit 
aanbieders zoeken hoe je backoffice goed en efficiënt inregelt.  
 
Hoofdaannemerschap wenselijk in gemeente Dalfsen? 
Vraag is in hoeverre je moet willen dat hoofdaannemerschap wordt doorgevoerd, omdat in praktijk 
blijkt dat maar een handjevol mensen 3 of meer indicaties heeft. Kan je dan niet veel beter 
vasthouden om het alleen toe te passen, waar dat mogelijk is. Wel duidelijk dan hierin zijn, om 
verwarring te voorkomen. 
Oppassen ook dat je voor incidentele dingen niet jet hele systeem overhoop gooit.  
 
Keuzevrijheid cliënt 
Keuzevrijheid voor cliënt moet blijven. In Raalte cliënt laten uitzoeken wat beste is voor regievoering. 
Bv iemand uit netwerk degene laten zijn die de regievoerder zijn. Nu veel regie bij consulent 
gemeente. Veel evalueren. Vraag is waar willen we de bal neerleggen? 



 
 

 
In Dalfsen wel vertrouwen, besproken met aanbieders. Gezamenlijk verantwoordelijk voor budget 
voelen. Allemaal belang bij dat we samen verder kunnen. Amersfoort al bezig met gezamenlijk 
verantwoordelijk voor budget. 
 
Huidig knelpunt voor consulenten 
Hanneke (consulent gemeente) loopt er wel tegenaan dat wanneer er maar iets verandert, indicaties 
aangepast moeten worden. Voor Hanneke zou het mooi zijn dat aanbieder daarin meer vrijheid krijgt.  
Door een van de zorgaanbieders wordt noord- en midden Drenthe genoemd als voorbeeld die hierin 
een oplossing zou kunnen zijn. 
 
Aandachtspunt Rol van de gemeente  
Rik vraagt hoe zorgaanbieders de rol van de gemeente zien.   
 

- Belangrijk dat de gemeente Dalfsen haar visie vasthoudt: waar doen we het voor?  
- Heb vertrouwen in ons dat we professioneel zijn. Vertrouwen kweken, afrekenen als niet goed 

gaat, maar heb ook vertrouwen dat expertise bij zorgaanbieders is 
- Minder vasttimmeren in kaders, maar meer in vertrouwen in aanbieders.  

 
Wat is daar voor nodig? Hebben jullie diagnoses of plannen van aanpak nodig of kan de gemeente op 
een andere manier helpen?  

- Lastig om te zeggen door aanbieders  
- Wat is verantwoorde zorg?  
- Denkt de gemeente ook mee over privacy? 
- We vinden het prettig dat de gemeente vertrouwen heeft in de aanbieder en dat we kunnen 

meedenken.  
- Het zou ook mooi zijn als we gezamenlijk het budget kunnen bewaken. Dan maken we ook 

stappen in de aanbesteding en doe je het meer samen.   
- We werken als zorgaanbieders al veel meer resultaatgericht. Consulent geeft geen uren aan 

over HH bijv.  
 

 
Resultaatbekostiging: hebben jullie daar ervaring mee?  
Iemand uit de ouderenzorg geeft aan dat het lastig is om over resultaten te praten. Iemand anders 
geeft aan dat een resultaat bijvoorbeeld is “zo lang mogelijk thuis wonen”.  
Andere zorgaanbieders hebben ervaring en geven dat het na wat opstarten nu goed loopt.   
In beschikkingen worden resultaten al wel genoemd. 
Je moet alleen doen wat past bij je eigen organisatie. We zijn geen taxibedrijf/oppas /enz.” 
 
In Ommen en Hardenberg werken ze met resultaatgebieden met intensiviteit en complexiteit. Evt bij te 
stellen naar boven of beneden. Vanuit collega’s zorgboeren is dit wel lastig. Vanuit kleine partijen zijn 
de tarieven er niet naar, bij hoofdaannemerschap.   
 
HHM geeft aan dat resultaten niet altijd met de producten die we nu kennen behaald hoeven te 
worden. Vanuit zorgaanbieders wordt aangegeven dat ze daar al mee begonnen zijn. Door korting 
budgetten, al gezicht naar creatieve oplossing. Met inzet vrijwilligers. Voorliggend wordt al wel veel 
gekeken.  
 
Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden (HH) 
Vaak is de HH gekoppeld aan andere vragen. Voorkeur van aanbieders is om dit mee te nemen in 1 
contract. In Apeldoorn vragen ze bijvoorbeeld of je het er wel of niet bij wilt hebben. Enkele 
aanbieders geven aan dat ze dat fijn vinden, een modulecontract.   
 
Wat wil de gemeente, wat wil je bereiken, wat kan het voor jullie makkelijker maken?  
De zorgaanbieders hebben bij een volgend overleg meer kaders nodig. Deze bijeenkomst was een 
prima startbijeenkomst om vrij te denken, maar het is prettig bij een volgende bijeenkomst om meer 
vanuit kaders te denken. Ook wat de gemeente wil vastleggen in een overeenkomst 
 
Zorgaanbieders geven nog mee dat het eigenlijk nu al wel goed gaat. Duidelijk maken wat je dan nog 
wil veranderen. Vooral behouden wat nu goed gaat, en als Dalfsen niet je eigen smoel verliezen. 



 
 

Prettig aan Dalfsen is dat je niet steeds terug hoeft naar de gemeente.  
 
Zorgaanbieders willen ook graag weten waar de bewegingsruimte is voor zorgaanbieders. Hoeveel is 
in transformatiekader al afgetimmerd. 
Aangegeven door gemeente wordt dat deze werkgroep echt bedoeld is om de dialoog aan te gaan. Er 
ligt een transformatienota, maar deze ligt nog vrij open. Onderwerp als hoofdaannemerschap is niet 
vastgetimmerd. 
 
Afspraak: De gemeente maakt de punten concreter voor de volgende bijeenkomst van 12 
maart.  
 
 


