
Spelregels en aandachtspunten
- Houdt uw microfoon standaard op mute tijdens de sessie.

- Zet uw camera aan als u aan het woord bent.

- Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen met behulp van het ‘handje’ en in de chatsessie. 
Vermeld hierbij uw naam en organisatie. 

- Uw naam en e-mailadres kunnen zichtbaar zijn voor de overige deelnemers aan de bijeenkomst. 
Door deel te nemen aan de bijeenkomst, stemt u er mee in dat deze gegevens mogelijk voor andere 
deelnemers inzichtelijk zijn.
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Proces tot nu toe

• Wmo-brede marktconsultatie Leidse regio in het najaar van 2020

• Uitstel naar 1 januari 2023

• HO is onderdeel van brede heroriëntatie, maar volgt apart traject

• Doel van vandaag is input ophalen voor een aantal keuzes in de inkoop HO 
waaronder:
- Bekostigingssystematiek
- Andere (product)indeling 



Achtergrond bij keuzes inkoop HO

• Toename aantal cliënten en oplopende kosten

• Positieve gezondheid: wat kan iemand nog zelf?

• Uitbreiding overeenkomst Leidse regio: toetreding Voorschoten



Gebiedsgericht inschrijven/aanbesteden

- Wijkgericht werken heeft voordelen, zoals beter inspelen op behoeften in wijk en 
handig voor planning.

- Wijkgericht aanbesteden heeft geen voorkeur, vanwege:
• Breuk in bestaande relaties tussen medewerkers en cliënten
• Risico als dominante aanbieder wegvalt uit wijk
• Keuzevrijheid voor cliënt valt weg.
• Minder mogelijkheden voor startende of kleinere organisatie 



Financieringsvorm

- Meeste aanbieders spreken voorkeur uit voor resultaatfinanciering. Redenen:
• Gedeelde financiële verantwoordelijkheid tussen gemeenten en aanbieders.
• Beperkte administratieve handelingen nodig bij op- en afschalen.



Productindeling
- Productindeling is afhankelijk van keuze voor financieringssystematiek.

- De meeste aanbieders hebben de voorkeur voor het verminderen van het aantal 
producten HO. Hiervan wil de helft van de aanbieders onderscheid houden in 
regie (huidige Basis en Speciaal) en de andere helft onderscheid houden in 
intensiteit. 

- Enkele aanbieders geven aan dat Thuisondersteuning in de huidige vorm niet 
geschikt is, maar dat er wel een oplossing voor deze cliënten gevonden moet 
worden via bijv. een andere constructie.

- De overige aanbieders vinden de huidige productindeling toereikend of willen het 
uitbreiden.



Wasservice

- Meerdere aanbieders vinden dit niet wenselijk. Redenen:
• Nadelige gevolgen voor cliënten
• Laten wassen door HO-medewerker is goedkoper dan het opzetten van een 

wasservice.
• Risico dat HO-medewerkers het alsnog gaan oppakken, als cliënt besluit geen gebruik 

van de wasservice te maken.

- Een aantal aanbieders zien de was liever als een aparte module/taak of geven aan op dit 
moment nog slechts een gedeelte van de wasvoorziening over te nemen (bij Basis). 

- Vijf aanbieders vinden een wasservice onder voorwaarden eventueel mogelijk. 1 
aanbieder heeft er al (positieve) ervaring mee in andere gemeenten.



Reablement

- Bijna alle aanbieders vinden reablement een goed principe, vaak wel voor beperkte groep 
geschikt. 

- Verschil hoe reablement ingevuld kan worden en voor welke doelgroep.



Vervolg

• Werken toe naar vernieuwde contracten of een nieuwe aanbesteding, met 
ingangsdatum 1/1/2023.


