
Ondersteuningsarrangementen Wmo: 

Guzelien Hermans 



Hoe eerst ? 

Indicaties per product, bv 3 uur begeleiding 

Raamovereenkomst per subproduct, bv niet 
arbeidsmatige dagbesteding licht 

Declaratie op basis van geleverde uren (p x q) 

Als indicaties (tijdelijk) niet meer kloppen; 
terug naar wijkteam  



Nadelen: 

Indicaties zijn moment opnames/ 
weinig flexibiliteit 

Als ondersteuningsvraag zwaarder 
wordt andere aanbieder 

Inwoner/gezin vaak verschillende 
aanbieders 

Nauwelijks afstemming tussen 
aanbieders 



Definitie profiel 
(ondersteuningsarrangement) 

Een omschrijving van cliënten met 
overeenkomsten in de 
ondersteuningsvraag.  
De profielen hebben een resultaat 
gericht karakter. 



Uitgangspunt: ruimte voor maatwerk 



Uitgangspunten 

Welke inhoudelijke expertise is nodig 

Geen vinkenlijstje 

Geen diagnose nodig 

Best passend 

Voor uitzonderingen aparte contractering 
mogelijk 



Filmpje voor inwoners 

• https://youtu.be/Ejzfz94dNQk 
 

https://youtu.be/Ejzfz94dNQk














Vraag cliënt staat centraal 

Cliënt en aanbieder bepalen samen wat er nodig is 

Een gespecialiseerde professional werkt 
ondersteuningsplan uit 

Bevordering samenhang ondersteuning 

Prikkels tot innovatie 

Minder werk voor zowel wijkwerker als cliënt (indicatie en 
wijzigingen) 

Voordelen 
 



Gemeente heeft minder zicht op 
ondersteuning 

Mogelijk minder keuzevrijheid 
cliënt 

Nieuwe werkwijze vereist 
tijdsinvestering implementatie !! 

Nadelen 
 



Open house 

Inschrijving per profiel (alle pakketten) 

Alleen HH apart perceel 

Aanbieder moet alle producten kunnen leveren 

Samenwerking zelf organiseren 

Een aanspreekpunt die verantwoordelijk is 

Aanbesteding 
 



Resultaten 
(gunning per 1 jan 2018) 

1. Psychosociale en psychiatrische problemen: 18 gunningen 

2. Lichte verstandelijke beperkingen: 16 gunningen 

3. Psychogeriatrische problemen en cognitieve achteruitgang: 14 gunningen  

4. A Lichamelijke beperkingen en achteruitgang (HH): 14 gunningen 

5. Zintuiglijke beperkingen: 0 gunningen 

4. B/C Lichamelijke beperkingen en achteruitgang (B en C): 10 gunningen 



Wat heeft dat opgeleverd? 

18 gunningen 

Eerst: 
• 100 verschillende raamovereenkomsten (25 HH, 31 DB en 44 IB) 
• Een inwoner kon 3 verschillende aanbieders hebben 

 
Nu: 
• 34 unieke hoofdaanbieders 
• Hoofdaanbieders soms ook samenwerkingspartner bij anderen 
• Zo’n 50 samenwerkingspartners die geen hoofdaanbieder zijn 
• Vaak in meer samenwerkingsverbanden en percelen 

 
• Ook grote aanbieders kiezen in meerderheid voor samenwerking 

16 gunningen 14 gunningen 10/14 gunningen 

Landelijk aanbod 



Perceel 1: Psychiatrie: keuze uit 18 partijen 
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Vragen? 

Bezint eer ge begint: 
ondersteuningsarrangementen@almere.nl 
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