
Door de coalitie Hart van Brabant

20 december 2022

Informatiebijeenkomst onderaannemerschap
Wmo inkoop begeleiding



Programma

• 15.30-15.45 Kennismaking en inleiding

• 15.45-16.00 De transformatie in de praktijk

• 16.00-16.10 Toelichting overgangsrecht

• 16.10- 16.25 Toelichting budget en tarief

• 16.25-16.35 Criteria samenwerking

• 16.35-16.55 Vragen

• 16.55-17.00 Afspraken vervolg en sluiting



Kennismaking: De coalitie Hart van Brabant

• Eind oktober definitieve gunning voor coalitie Hart van Brabant (enige 
contractpartner) met in totaal 11 partijen. 

• Vijf combinanten: RIBW (penvoerder), SMO Traverse, Prisma, Amarant 
en Impegno

• Zes strategische partners (voor BG): GGZ Breburg, Sterk Huis, Het Werkt, 
ASVZ, buro Maks en Thebe



Inleiding

• Inkoopkader en uitgangspunten

• Visie op zorg

• Onze uitdaging
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Uitgangspunten inkoop Wmo HvB

1. Van zorg overnemen naar snel vinden van oplossingen in het 

gewone leven (waar mogelijk). 

2. Van oog voor de zorgvraag naar oog voor zorgvraag & 

maatschappelijke rol (werk, opleiding).

3. Van lange procedures naar snel op weg geholpen worden.

4. Van open-einde financiering naar grip op de financiën met meer 

gesloten financiering.

5. Van een individualistisch en groot zorglandschap naar een 

overzichtelijk en kwalitatief veld zorgaanbieders dat elkaar kent.

6. Van achteraf handhaven naar oneigenlijk gebruik voorkomen en het 

geld besteden aan zorg (zorggeld = zorggeld).



Visie op zorg BG
Domein & sector overstijgend werken

Maatwerk, tijdelijk en de-stigmatisering

Doen wat nodig is, normaliseren, op en afschalen

Leefbare en veilige wijken versterken

Gebiedsgericht (net) werken, aansluiting Toegang

Positieve gezondheid spinnenweb, participatieladder, ZRM

Samen leren en verbeteren

Herstel en Participatie ( regie en zelfredzaam)

Sociale inclusie ( Dannenbergprincipes)

Begeleiding voorliggend aan BW



Wat betekent de transformatie voor Wmo BG?

• 4 gebieden: West, Tilburg, Oost en Heusden

• De toegang tot zorg verandert: regionale 

plaatsing via coalitie

• Sneller en eenvoudiger op- en afschalen binnen 

Wmo Begeleiding

• Dagopvang onderdeel van Begeleiding

• Dagbesteding is ander inkoopspoor

• Innovatie wordt bevorderd

• Regeldruk wordt verminderd

• Lumpsum financiering aan coalitie (taakstellend 

budget)

➢ In 9 gemeenten
➢ Incl. Alphen-Chaam

en Baarle-Nassau
➢ Excl. Loon op Zand

en Waalwijk
➢ Voor 543 cliënten 

Dagopvang
➢ Voor 4.142 cliënten

Begeleiding 



De transformatie in de praktijk

• Samenwerking met cliënt (positie en methodiek)

• Samenwerking gemeente/gebiedsteams (rollen)

• Samenwerking met voorliggend veld (normaliseren)

• Samenwerking met collegae (trans-organisatorisch)

• Samenwerking met onderaannemers (dekkend veld)



Klantreis BG 
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Succesfactoren  → Consequentie OA

1. Op bezoek in het plan van de 
klant
i.p.v. de klant is op bezoek in het systeem van 
de organisatie

2. Sturen op groeidoelstellingen
i.p.v. sturen op doelen

3. Screenen en matchen
i.p.v. toekennen aan één zorgorganisatie

4. Doen wat nodig is
i.p.v. leveren van de vooraf bepaalde uren en 
diensten

1. Werken met een gedeeld 
communicatieplatform

2. Opdracht in de vorm van 
groeidoelstellingen

3. Selectie van onderaannemer als 
coalitie geen passend aanbod 
heeft

4. Gemiddelde inzet, maar geen 
verantwoording op uren maar op 
effect op de groeidoelstelling



Wat kun je verwachten van de Coalitie

• Selectie van het communicatieplatform

• Toegang en opleiding voor het gebruik van 
het platform

• Opleiding in het hanteren van het 
gedeelde plan

• Opleiding in het gebruik van 
groeidoelstellingen (vaststellen, bieden 
van ondersteuning, evalueren)

• Periodieke afstemming over werkwijze, 
kwaliteit en inzet



Overgangsrecht nieuwe cliënten na 1-1-2023
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Zorgverlening 
Cliënt

Relatie met 
zorgverlener



Overgangsrecht nieuwe 
cliënten na 1-1-2023
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Budget en Tarief – doorlopende declaratie

• Taakbudget Begeleiding is 

inclusief Dagopvang  € 22 mln.

• Dit budget gaat uit van een 

ingroei van aflopende 

beschikkingen naar 75%

• De coalitie HvB heeft nu 69% en 

ontvangt 82% van de 

beschikkingen eind 2023

• Doorlopende beschikkingen dien 

je uit en kunnen gedeclareerd 

blijven worden aan de gemeente

Doorlopende 
beschikkingen

Factuur aan gemeente Factuur aan coalitie

Herindicatie en 
nieuwe cliënten

Van budget gemeente 
tegen tarieven 2023 

Van taakbudget BG coalitie 
tegen coalitietarieven met 
afdracht aan 
uitvoeringsorganisatie



Budget en Tarief – toelichting afdracht

• Visie op begeleiding

• Werkwijze in gebiedsteams

• Overnemen toegangstaken

• Uitvoeringsorganisatie: forse opgave voor transformatie vraagt een goede aansturing en 

facilitering van de teams. Zeker in 2023 en 2024 extra impuls nodig op de nieuwe 

werkwijze én de teamsamenwerking. Inzet transformatiebudget in de eerste twee jaar 

voor inrichten uitvoeringsorganisatie.

• Als contractpartner zorgen wij voor een sterke Backoffice als basis voor een solide 

administratieve organisatie en financiële stabiliteit binnen de taakgerichte financiering. 



Lumpsum financiering en tarifering

• Bij BG  budgettaire druk verlaten te kostbare arrangementenmodel (stapeling). Opdracht 

kosten in de toekomst betaalbaar houden.

• Onderhandelde lumpsumfinanciering is gebaseerd op normatieve reële tarieven (AMvB). 

Heeft geleid tot algemene 6% verlaging van het totale taakbudget voor iedereen (ook 

coalitie) geldt → dit is onderdeel van de opdracht, en gevolg van overgang van P x Q naar 

lumpsum. 

• Bijdrage aan centrale uitvoeringsorganisatie (gebiedsteams en backoffice) BG → 15%. 

• Coalitie draagt dit zelf ook af, direct vanaf 1-1-2023



Nieuwe declaratie BG aan coalitie

• Aflopende beschikkingen → via screening & matching van de gebiedsteams in overleg 

met de huidige zorgverlener en cliënt

• Cliënt krijgt óf voortaan begeleiding vanuit gebiedsteam coalitie óf via huidige 

zorgverlener in onderaanneming

• Onderaannemer krijgt dan tijdelijke overeenkomst tot 1 juli 2023

• Declaratie aan coalitie o.b.v. prijs per cliënt per maand

• In 3 tarieven, gekoppeld aan zorgzwaarte cliënt: licht – midden – zwaar

Tarieven onderaannemers 2023 
A

Licht
B

Midden
C 

Zwaar

Prijs per cliënt per maand begeleiding €        363 €      409 €     454 



Dagopvang – tarief 2023

• Zelfde procedure, echter:

- Uitwerking tarifering coalitie moet nog gebeuren vóór Kerstmis

- Keuze maken voor tijdelijk bekostigen o.b.v. dagdelen, en op termijn overgaan naar een prijs per 
cliënt of locatiegerichte financiering

- Onduidelijkheid over product 4A, wat Dagopvang zou zijn maar soms ook OAD zal zijn

Alle dagbesteding bij BW gaat naar OAD. Alle oude 4b en 4c productcodes worden ook OAD.

Vragen hierover kunnen gesteld worden bij Kikmaat via emailadres:

OAD@Kikmaat.nl of via mobiele telefoon: 06-54917246

De oude 4a codes blijven als Dagopvang bij de Coalitie: vragen hierover kunnen via:

begeleiding@decoalitiehvb.nl

mailto:OAD@Kikmaat.nl
mailto:begeleiding@decoalitiehvb.nl


Criteria samenwerking

• Uitgangspunten (overzichtelijk, aanvullend, wens cliënt)

• Formeel (vragenlijst)

• Kwaliteitskader (toets op samenwerking, kwaliteit, rechtmatigheid, niche, dekkend aanbod)

• Proces van tijdelijke overeenkomst naar raamovereenkomst/geen overeenkomst

• Inventarisatie aanbod

• Beleid ten aanzien van samenwerkingsverbanden



Twee type onderaannemers (1/2)

Onderaannemer tijdelijke overeenkomst (korte termijn tot 1-7-2023):

• Raamovereenkomst hoofd- en onderaannemerschap;

• Af te sluiten met een coalitie partner. De (eind)verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van de onderaannemer ligt bij de hoofdaannemer; 

• Combinanten en Partners vragen vooraf advies aan andere coalitiepartners inzake 

(ervaringen met) beoogde partij voor onderaanneming. 

• Gezamenlijk vastgesteld tarief voor onderaannemers op basis van PxQ of eenvoudiger 
model

• Het totaaloverzicht van gecontracteerde onderaannemers ligt bij de penvoerder RIBW 

Brabant



Twee type onderaannemers (2/2)

Onderaannemer langduriger contract:

• De onderaannemer onderschrijft onze visie en voldoet aan alle gestelde kwaliteits- en 

governance eisen;

• Het betreft een specifieke (redelijke) wens van een cliënt op lokaal niveau voor de 

uitvoering van (een deel van) het ondersteuningsplan en de coalitie kan hierin binnen het 

gebied niet voorzien;

• Het betreft een specifieke expertise/specialisatie voor de uitvoering van (een deel van) 

het ondersteuningsplan;

• Het geeft (tijdelijke) flexibiliteit in personele capaciteit;

• Commitment aan de klantreis



Eisen onderaannemers vastgelegd in Eigen Verklaring

➢ De kandidaat-onderaannemer toestemming om de aanmelding als ter beoordeling aan de gemeenten voor te 

leggen. De gemeenten kunnen een bindende negatief advies geven.

➢ Ondertekening over nakoming betaalgedrag, financieel gezond en geen continuïteitsverklaring van de accountant.

➢ Akkoord met mogelijke controle op  structuur en jaarrekening. 

➢ Beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal €2.000.000 per gebeurtenis en 

minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

➢ Geen signalen over stabiliteit van uw organisatie die de opdracht in gevaar brengt.

➢ Aansprakelijkheid bij meer dan 50% zeggenschap door een andere rechtspersoon. Bijvoorbeeld de holding.

➢ Winstbepaling 3% op de opdracht en de grondslagen op basis waarvan deze berekend worden. 

Accountantsverklaring (mag ook samenstellingsverklaring zijn). Coalitie en/of gemeenten behouden recht voor  om 

de jaarrekening op te vragen.

➢ Voldoen aan de SROI doelstelling van 3%



Van een tijdelijke overeenkomst, naar…

1. Allereerst wordt een tijdelijke overeenkomst afgesloten van maximaal 

een half jaar voor cliënten met een herindicatie.

2. We voeren met elkaar dialooggesprekken in de periode januari t/m juni 

om elkaar te leren kennen en de criteria met elkaar te evalueren.

3. Resultaat is beëindiging of verlenging van de afspraken, of een 

langlopende raamovereenkomst of een overstap naar de gebiedsteams 

als dat mogelijk is.



Tijdsplanning

• Week 51-2022: Publicatie FAQ, presentaties en concept overeenkomst

• Week 52-2022: Toezending tijdelijke overeenkomsten onderaanneming 

aan nu gecontracteerde aanbieders met lopende beschikkingen

• Week 1 t/m 3-2023: planning maken voor dialooggesprekken

• 15-1-2023: deadline voor retour zenden ondertekende overeenkomst

• Jan t/m juni: voeren dialooggesprekken

→ Alle algemene vragen kunnen naar: info@decoalitiehvb.nl



Vragen?
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