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Criteria voor de samenstelling van de fysieke Overlegtafel Bestuurlijk Contracteren Leidse regio1 

per 2019 

12 februari 2019 

 

Inleiding 

Per 1 januari 2015 zijn de functies ‘begeleiding’ en ‘kortdurend verblijf’ en “beschermd wonen” van 

de AWBZ naar de Wmo gekomen. De decentralisatie van deze taken bleek een grote transitie te zijn 

die in 2014 en 2015 veel heeft gevraagd van cliënten, aanbieders en aanbieders. Bij deze transitie 

hebben de gemeenten al een paar stappen gezet in het anders organiseren en contracteren van de 

ondersteuning. In de komende jaren willen de gemeenten het hele sociale domein verder 

hervormen. 
Bij het samen vormgeven van de transitieopgave is gekozen voor het inkoopproces van bestuurlijk 

contracteren, omdat deze vorm van het komen tot overeenkomsten goed aansluit bij de complexiteit 

en de onzekerheden in deze grote ontwikkelopgave. De gemeenten hebben het proces en het 

overleg samen met de zorgorganisaties in een Ontwikkelovereenkomst vastgelegd. In de Leidse regio 

zijn tientallen organisaties betrokken bij het leveren van zorg en ondersteuning aan de burgers van 

de vier gemeenten. Om het werkproces zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen, zijn er 

medio 2014 twee platforms voor de besprekingen ingericht. Bij elkaar noemen we dit de 

Overlegtafel. Die kent twee geledingen: 

I. een digitale Overlegtafel: alle (potentiële) aanbieders kunnen het proces het overleg volgen via 

een publiek toegankelijke website https://www.servicepunt71.nl/onze-

activiteiten/wmobestuurlijk-contracteren/waar alle documenten voor iedereen te raadplegen 

zijn. Alle aanbieders kunnen indien zij dat wensen inbreng kunnen leveren via het mailadres: 

bestuurlijkcontracteren@servicepunt71.nl  

II. een fysieke Overlegtafel (FOT) van maximaal 25 deelnemers. Deze is medio 2014 samengesteld 

op basis van objectieve selectiecriteria opgesteld door de gemeenten.  

 

Bijstelling functie en samenstelling van de fysieke Overlegtafel per 2018 en 2019 

Op basis van de selectiecriteria bestond de fysieke overlegtafel sinds medio 2014 uit 20 deelnemers, 

waaronder 2 plekken voor Wmo-adviesraden. In 2014 en begin 2015 was de aanwezigheidsgraad bij 

de fysieke overlegtafel hoog (meer dan 85%). In het tweede deel  van 2015 daalde de 

aanwezigheidsgraad van deelnemers. Om recht te doen aan de functie en belang van de overlegtafel 

en de onderwerpen van gesprek aan de tafel is een groot en heterogeen gezelschap, met daarin veel 

verschillende geluiden, van belang. Zowel vanuit de inhoud als omwille van een hogere 

aanwezigheidsgraad wass een bijstelling van de samenstelling van de fysieke overlegtafel per 2016 

daarom gewenst. Deze leidde in 2016 tot een betere bezetting van de gesprekstafel. 

In 2017 werd de behoefte geconstateerd om naast de fysieke overlegtafels ook andere momenten te 

hebben om meer verkennend en/of in de diepte met van gedachten te wisselen en werden er per 
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2018 naast de fysieke overlegtafels ook ontwikkeltafels op thema ingevoerd. Tegelijkertijd zagen we 

in 2018 ook de bezetting aan de overlegtafel teruglopen, met name van de partijen die geen 

zorgaanbieder zijn en constateerden we een ondervertegenwoordiging van aanbieders van HO.   

 

 

Focus van de ontwikkelagenda en overlegtafel per 2019 

De scope van het bestuurlijk contracteren zal in 2019 gericht zijn op het verder vormgeven van 

innovatie en transformatie door onder andere: 

; 

1. bij te dragen aan het meer met elkaar verbinden van Welzijn en maatwerkvoorzieningen en 

hierbij stenen te verleggen; 

2. Indachtig de commissietoekomst een ontwikkelingsgerichte aanpak voor Beschermd Wonen te 

ontwikkelen en voorbereidingen te treffen voor een verdere decentralisatie en transformatie van 

Beschermd Wonen en de bredere Maatschappelijke Zorg.  

Parallel  aan deze opgaven zal de doorontwikkeling van de afspraken in de resultaatovereenkomsten 

gewoon door blijven lopen.  
 

Hernieuwde selectiecriteria overlegtafel per 2019 

De set aan selectiecriteria beoogt een gemêleerde samenstelling van de fysieke gesprekstafel, 

waarbij er zowel oog is voor de continuïteit van ondersteuning (en derhalve minimaal de grotere 

aanbieders), het regionale karakter (ook ruimte aan aanbieders die vooral actief zijn in Leiderdorp, 

Oegstgeest en Zoeterwoude) als voor nieuwe en kleine aanbieders van ondersteuning. Bij meerdere 

gegadigden zal in eerste instantie gekeken worden naar partijen die veelvuldig als toehoorder bij de 

overlegtafel aanwezig zijn geweest.  

De gemeenten hanteren de volgende criteria voor het bepalen van deelnemers aan de fysieke tafel 

per 2019: 

1) zes aanbieders die feitelijk2 beschermd wonen in natura leveren, waarvan: 

a. de zes organisaties die gekeken naar de omvang van de geleverde beschermd wonen het 

meeste leveren. Hierbij is minimaal één organisatie die beschermd wonen in de vorm van 

wonen en zorg gescheiden levert.  

2) negen aanbieders die feitelijk begeleiding in natura leveren, waarvan  

a. drie organisaties die gekeken naar de omvang van de geleverde begeleiding aan de 

doelgroep ouderen het meeste leveren. Hierbij is bij voorkeur minimaal één organisatie die 

primair in Leiderdorp, Oegstgeest en/of Zoeterwoude actief is; 

b. drie organisaties die gekeken naar de omvang van de geleverde begeleiding aan de 

doelgroep LVB/Vg/LG het meeste leveren. Hierbij is bij voorkeur minimaal één organisatie 

die primair in Leiderdorp, Oegstgeest en/of Zoeterwoude actief is; 
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c. drie organisaties die gekeken naar de omvang van de geleverde begeleiding aan de 

doelgroep PSY het meeste leveren. Hierbij is bij voorkeur minimaal één organisatie die 

primair in Leiderdorp, Oegstgeest en/of Zoeterwoude actief is; 

d. indien de combinatie van criterium 1 en 2a, b en c leidt tot drie of meer dubbelingen, worden 

ook de organisaties die de vierde qua omvang zijn, geselecteerd. 

3) vier aanbieders die feitelijk huishoudelijke hulp leveren, waarvan: 

a. de drie organisaties die gekeken naar de omvang van de geleverde AV HH en HO het meeste 

leveren; 

b. een derde organisatie die primair in Leiderdorp, Oegstgeest en/of Zoeterwoude actief is. 

 

En per kalenderjaar om toerbeurt: 

4) minimaal twee wildcards voor actieve kleine organisaties (< 50 cliënten met zorg in natura in 

Leidse regio danwel PGB organisatie of onderaannemer) op het gebied van het leveren van 

maatwerkvoorzieningen. Bij meerdere gegadigden, zullen de gemeenten in eerste instantie 

kijken actieve toehoorders van de overlegtafels van het afgelopen jaar.  

 

Tevens nodigen de gemeenten de volgende organisaties uit om aan de fysieke overlegtafel deel te 

nemen: 

5) drie algemene primair welzijnsorganisaties (niet zijnde al geselecteerd onder 1 t/m 3), waarvan: 

a. de twee organisaties die gekeken naar de omvang van de subsidie vanuit de gemeente 

Leiden de grootste zijn; 

b. een derde organisatie die primair in Leiderdorp, Oegstgeest en/of Zoeterwoude actief is.  

6) twee deelnemers (maximaal) namens de vier Wmo adviesraden van de vier gemeenten; 

Deze bovengenoemde organisaties op basis van criteria 5 en 6 hoeven de Ontwikkelovereenkomst 

niet ondertekend te hebben. 

De fysieke overlegtafel telt hiermee maximaal 26 deelnemers.  

Voor zover de bovenstaande criteria leiden tot dubbelingen, zullen deze plekken niet worden 

opgevuld en er minder dan 26 partijen aan de fysieke tafel deelnemen.  

 Pas als de dubbelingen leiden tot minder dan 22 deelnemers, wordt de overlegtafel 

aangevuld. Hierbij zal gekeken worden naar extra wildcards voor kleinere aanbieders.  

 Voor het geval een geselecteerde organisatie, behorende tot criterium 1 t/m 3, niet wenst 

deel te nemen aan de fysieke Overlegtafel, wordt er (indien aanwezig) per subcriterium één 

reservekandidaat benoemd, welke in dat geval zal worden benaderd; 

 Indien een organisatie besluit de ontwikkel- en/of resultaatovereenkomst te verlaten (met 

uitzondering van criterium 5 en 6), zal deze organisatie ook niet verder deelnemen aan de 

fysieke Overlegtafel. De gemeente kan dan op basis van de criteria eventueel een 

vervangende organisatie aanwijzen.  
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Indien bovengenoemde selectie onvoldoende representatief is voor het doel van het proces, worden 

door de gemeenten (een) deelnemer(s) geselecteerd die dat gat kan(kunnen) opvullen. In dat kader  

kunnen de gemeenten bijvoorbeeld ook tijdelijk organisaties als gast aan de overlegtafel laten 

deelnemen (voor o.a. vernieuwende initiatieven). 

Door wijzigingen in aanbod en vraag of door het (tijdelijk) wegvallen van Dienstverleners is wijziging 

mogelijk. 

Indien de focus van de onderwerpen aan de fysieke Overlegtafel na 2019 wijzigt, kunnen de 

gemeenten de samenstelling van de overlegtafel hierop aanpassen. 

 

 

 


