
VERSLAG MARKTCONSULTATIE SESSIE 1 BESCHERMD WONEN 
30-11-2020 (via MS Teams) 

09.30 – 11.00 uur 

 

Aanwezigen namens de opdrachtgever: Elleke Raedts, Tom Houben en Dirk Jansen  

 

Aanwezig namens de aanbieders: Frien Jeurissen (Buro Andersom), Oege Brouwer (Leger 

des Heils), Jaap Feddes (Credo Huis), Joyce Kleikers (Vincent van Gogh), Marlies Wijdeven 

(Confidence/Twende), Anne Degenaar (SGL Zorg), Kim Berkeloo (Stichting The Horse 

Valley), Lucien Piket (Care Plus), Reggie de Wit (Redos), Merel Dirkse (Exodus), Angelique 

Tuithof (Exodus), Iwan van Esch (NovaFarm), Hein Jambroers (Varrari’s Huis), Anouk van 

der Linden (Vandaag), Jody Vinken (Grijp het Leven), Sandra Aarts en Roel Stinges 

(Stichting The Horse Valley).  

 

Vragen/opmerkingen vooraf: 

 

- Geldt deze aanbesteding ook voor jeugdigen? Antwoord: Nee, deze aanbesteding 

geldt voor de doelgroep 18+. *Correctie: dit moet ja zijn. Ook BW voor jeugdigen 

wordt in deze aanbesteding meegenomen. 

- Komt er een geografische splitsing in het voorliggend veld? Antwoord: Nee, er komt 

geen geografische splitsing in het voorliggend veld.  

- Staat het aantal inschrijvingen op het perceel Beschermd Wonen vast? Antwoord: 

Nee, we hebben nog geen keus gemaakt over het aantal. Het is als inschrijver van 

een combinatie wel handig om diverse expertises/specialismen te bundelen, zodat je 

de doelgroep zo goed mogelijk kan bedienen en non-exclusie wordt geborgd. 

- Gemeenten spreken over dat de gemeentelijke toegang meer regie willen voeren op 

aanbieder- en casusniveau. Wat houdt dit in? Antwoord: We zijn de gemeentelijke 

toegang anders aan het organiseren. Vanaf 2022 zal er lokale of sub-regionaal 

worden geïndiceerd, niet meer centraal vanuit Venlo. Wij willen als gemeente de wat 

bepalen, aanbieders bepalen de hoe. Als gemeente willen we samen met aanbieders 

kijken of trajecten goed lopen en doelstellingen worden bereikt. Meedenken om ook 

de verbinding met het lokale veld goed te kunnen maken.  

- Meer regievoeren door de gemeente lijkt paradoxaal, gezien het lijkt alsof gemeenten 

dan ook gaan over het hoe. 

- Krijgt de client bij de gemeente een vaste functionaris/aanspreekpunt? Antwoord: ja, 

dat is de bedoeling. Deze lokale functionarissen kennen ook het voorliggend veld in 

hun gemeente goed.   

- Regievoering vanuit de toegang kan ten koste gaan van de zorg en werkt 

prijsopdrijvend, leidt tot meer bureaucratie en het traject naar plaatsing wordt langer 

- Een samenwerkingscombinatie werkt kostenverhogend. 

- Er is een landelijke tendens dat de vraag naar zorg in de komende 10 jaar gaat 

groeien, daarom is een contract van 10 jaar te lang. 

 

 

Ontwikkeldoelstelling 1 

Hoe kunnen we beschermd wonen zo dicht mogelijk bij het netwerk van de burger 

organiseren, waar de kans op herstel het grootst is? Wat is daarvoor nodig, welke 

voorliggende voorzieningen zijn belangrijk en hoe doen we dit samen?  



 

Reacties aanbieders:  

- Uitgangspunt wordt onderstreept, maar het is niet iets waar je altijd rigide aan vast 

moet houden. Soms is er geen netwerk, of een slecht netwerk en is buiten de regio 

plaatsen juist wenselijk. Cliënten keren dan ook niet altijd terug. Per casus bekijken. 

- Aansluiting bij lokale voorzieningen is noodzakelijk. De vraag is of alles door 

gemeenten georganiseerd moet worden, of dat er ook een cultuur bij aanbieders 

moet ontstaan om dingen te organiseren (Confidence Twende). 

- Acceptatie in de gemeenschap is ook erg belangrijk, samen met huisvesting (Care 

Plus).  

- Mogelijkheid is ook om digitale middelen in te zetten, om netwerk op een afstand te 

betrekken.  

- Dit kan lastig zijn om iemand in BW dichtbij zijn netwerk te plaatsen, omdat niet in alle 

dorpen BW-voorzieningen zijn (Leger des Heils).  

 

 

Ontwikkeldoelstelling 2 

We willen maatwerk bij alle BW-cliënten (non-exclusie) door samenwerking tussen 

aanbieders en met lokale netwerkpartners. Hoe kunnen we dit bereiken?  

 

Reacties aanbieders:  

- Is er al een definitieve keuze gemaakt in het construct (hoofd/onderaannemer 

bijvoorbeeld? Antwoord: nee, die keuze is nog niet definitief gemaakt. De combinatie 

is niet specifiek bedoeld als hoofd/onderaannemer-construct. 

- Non-exclusie betekent dat je als combinatie een grote diversiteit aan kennis moet 

hebben. Als gemeente loop je het risico dat een aantal van de ingeschreven 

combinaties niet voldoen. Hierdoor kan er (alsnog) een monopolie-positie ontstaan en 

kunnen specialismen wegvallen. 

- Om een goed dekkend aanbod te hebben, zonder dat er elementaire kennis wegvalt, 

is het van belang dat de combinaties van tevoren afstemmen. De vraag is wanneer 

dat wordt gedaan (Leger des Heils).  

- Het aangaan van combinaties vraagt juridisch wat van aanbieders. Geeft de 

gemeente hier nog informatie over of moeten aanbieder dit onderling regelen 

(Redos)? Antwoord: we nemen mee of en hoe we hier meer informatie over kunnen 

verstrekken in de aanbesteding.  

- Er is een risico dat plaatsing mogelijk langer duurt, door de veelvuldigheid van 

partijen in een combinatie (Credo Huis).  

 

 

Ontwikkeldoelstelling 3 

Hoe kunnen we bereiken dat BW een tijdelijke voorziening is met spreiding?  

 

Reacties aanbieders: 

- De KPI voor duur opname wordt wisselend naar gekeken. Een aantal aanbieders 

onderschrijft de KPI’s, andere aanbieders geven aan dat het niet altijd realistisch is. 

Het is goed om ambitie te hebben, maar het moet wel reëel zijn.  

- Maximale opnameduur waar naar gestreefd wordt is 1,5 jaar (Care Plus). 



- Er zijn ook andere factoren dan alleen de zorg die het succes van een traject 

bepalen. De invloed van de zorg is bijvoorbeeld in het 2e jaar minder dan in het 1e 

jaar. Ook daar moet rekening mee worden gehouden (Leger des Heils).  

- Voor aanbieder Exodus zijn deze percentages niet haalbaar (Exodus).  

- Aanbieders kunnen hun eigen ambitie bepalen. De percentages dus niet vooraf 

opleggen, maar door aanbieders zelf laten bepalen (Care Plus).  

- De ambitie voor 80% duurzame uitstroom en geen terugval is ambitieus. Organisatie 

haalt dit, maar ziet in de omgeving dat dit lang niet altijd het geval is (Credo Huis).  

- Er zit een verschil in tussen de doelgroep BW en MO of dit realistisch is. Bij BW is 

80% prima haalbaar i.v.m. nieuwe clientpopulatie, vooral doorstroom van jong 

volwassenen is moeilijk 

- Deze percentages zijn gebaseerd op de huidige populatie. Er gaat hiervan een deel 

naar de Wlz. Dan zijn deze percentages juist goed, omdat de doelgroep straks meer 

gericht is op uitstroom (Confidence Twende). 

 

 

Ontwikkeldoelstelling 4 

Op welke wijze kunnen we ervaringsdeskundigheid inzetten in BW?  

 

Reacties/vragen aanbieders:  

- Waar komt ervaringsdeskundigheid vandaan? Antwoord: dit is een landelijke 

ontwikkeling. De ervaringen in onze regio zijn goed, veel aanbieders doen hier ook al 

iets mee.  

- Discussie moet niet zijn of dit van toegevoegde waarde is. Het is een uitgangspunt. 

Aandachtspunt voor de gemeente is of dit in de aanbestedingsdocumenten moet 

komen (Confidence Twende).  

 

  

Ontwikkeldoelstelling 5 

Op welke wijze kan het concept ‘positieve gezondheid’ worden toegepast in een BW-traject?  

 

Reacties/vragen aanbieders:  

- Waarom is er voor dit concept gekozen in plaats van de herstelgericht werken? 

Antwoord: het concept positieve gezondheid is, in ieder geval in Limburg, een 

gangbaar concept. Het is een concept dat, net als herstelgericht werken, kijkt naar de 

mogelijkheden van iemand.   

 

 

Vragen vanuit de chat bij BW breakout-sessie 2 

Noot: Alle antwoorden zijn hoe we er op dit moment tegen aan kijken. Onder meer door jullie 

vragen en opmerkingen zouden deze nog kunnen wijzigen. 

 

- Gelden de doelstellingen met betrekking tot tijdige en duurzame uitstroom voor alle 

organisaties individueel of voor het geheel van alle aanbieders (Leger des Heils)? 

o Voor de combinatie als geheel 

 

- Wat is de sluitingstermijn van de inkoop?  

o Nu nog niet bekend  



 

- Is de eis dat een partij die inschrijft ook een combinatie is (Vincent van Gogh)? 

o We willen dat combinaties inschrijven 

 

- Is er een minimum of maximum aan de partijen die een combinatie vormen (Vincent 

van Gogh)? 

o Zoals we nu denken is het minimum 2 en geen maximum 

 

- Worden het aantal plekken per combinatie evenredig verdeelt of gaan alle 

combinaties op het geheel van 300 plekken inschrijven (Vincent van Gogh)? 

o Hoe de verdeling tussen de combinaten gaat zijn is nu nog niet bekend, 

 

- Is de doelstelling om tot een of meerdere hoofdzorgaanbieders BW te komen (Care 

Plus)?  

o Doelstelling is meerdere combinaties te contracteren 

 

- Op welk moment is er duidelijkheid over de eisen aan de rechtsvorm van 

deelnemende organisaties (Care Plus)? 

o We verwachten in de loop van januari daar een keus in te maken 

 

- Moet de aanbesteding per aanbieder gedaan worden of per combinatie (Exodus)? 

o Per combinatie 

 

- Moeten we de ervaringsdeskundige zelf in dienst hebben of kan dat uitbesteed 

worden aan een externe partij (Exodus)? 

o Dit mag ook uitbesteed worden aan een externe partij.  

 

 


