
Marktconsultatie 
Heroriëntatie Wmo

(incl. doordecentralisatie maatschappelijke zorg)

dinsdag 27 oktober 2020



Marktconsultatie Heroriëntatie Wmo

Spelregels en aandachtspunten
- Zet uw camera uit en houdt uw microfoon standaard op mute tijdens de sessie.

- Bij de inleiding op de heroriëntatie zijn vooral de gemeenten aan het woord. Ruimte voor 
uitwisseling is er vooral in de deelsessies.

- Tijdens de presentaties kunt u vragen stellen met behulp van het ‘handje’ en in de chatsessie. 
Vermeld hierbij uw naam/organisatie en over welk onderdeel uw vraag gaat. Per onderdeel zullen 
er een aantal vragen beantwoord worden. Overige vragen beantwoorden we zo veel als mogelijk 
schriftelijk achteraf.

- 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.



Programma
• Inleiding op de heroriëntatie

• Pauze

• Deelsessie 1 - Cliënt

• Pauze

• Deelsessie 2 - Dienstverlening

• Deelsessie 3 - Samenwerking



Aanleiding - algemeen
• Landelijke ontwikkelingen

- Abonnementstarief

- Doordecentralisatie Maatschappelijke zorg (MZ)
- Nieuwe manieren van contracteren en bekostiging

• Ontwikkelingen Leidse regio
- Inkoop Maatschappelijke zorg in de Leidse regio

- Aansluiting van Voorschoten bij Leidse regio
- Wens tot meer partnerschap

• Financiële ontwikkelingen
- Vergrijzing 
- Optimaal zorglandschap



Marktanalyse door EHdK (peiljaar 2018)

• 40% van de Wmo – uitgaven wordt besteed aan circa 6% van de cliënten MZ.

• 85% van de uitgaven aan begeleiding wordt besteed aan individuele begeleiding.

• Zwaarte van indicaties toegenomen: groei van individuele begeleiding speciaal + 

verschuiving naar hogere intensiteiten.

• Veel aanbieders (63) gecontracteerd voor begeleiding.

• Het merendeel van inwoners die gebruikmaakt van de Wmo valt binnen de doelgroep 

ouderen (58%). Deze doelgroep groeit de komende jaren sterk.



Veranderopgaven Leidse regio
De veranderopgaven zijn opgesteld op basis van 

• Ervaringen met huidige contract

• Eerder vastgestelde visie

De veranderopgaven zijn verdeeld over drie onderdelen/groepen

• Ouderen

• Maatschappelijke zorg

• Begeleiding



Veranderopgaven Ouderen
De doelgroep ouderen ontvangt meeste Wmo-ondersteuning. Door de vergrijzing neemt 

deze doelgroep de komende jaren fors toe en daarmee het aantal cliënten in de Wmo. 

Veranderopgaven:

• Passende(re) ondersteuning van mantelzorgers bieden

• Inwoners voorbereiden op ouder worden

• Groei van huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen en hulpmiddelen 

afremmen



Veranderopgaven Maatschappelijke zorg
De opdracht i.v.m. doordecentralisatie MZ is om kwetsbare inwoners zo veel mogelijk te 

ondersteuning in de eigen omgeving. 

Veranderopgaven:

• Woon- en begeleidingsaanbod in lijn brengen

• Doorgaande lijn intramuraal - extramuraal realiseren

• Stimuleren / toename van uitstroom



Veranderopgaven Begeleiding
Begeleiding op meerdere plekken gaan geven: voorliggend veld, algemene voorziening 

en maatwerk

Veranderopgaven:

• Begeleiding essentiëler inrichten

• Investeren in voorliggend veld

• Meer ruimte voor innovatie creëren 



Deelsessies en doel marktconsultatie



Deelsessies en doel marktconsultatie
Doel: 

Ophalen van input van betrokken marktpartijen om te komen tot nieuwe Wmo-
contracten per 1 januari 2022. 

Vervolg korte termijn:

- Op basis van input worden vervolggesprekken gepland

- Daarnaast zijn consultaties met advies- en cliëntenraden gepland

Input na vandaag:

- Input kan gegeven worden via de berichtenmodule van TenderNed of via e-mail naar 
contactpersonen



Vragen?


