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Programma

• Plenaire inleiding
o Terugblik 19 september 2022
o Begeleiding algemeen
o Producten
o Grondslagen
o Percelen

• Bespreken concept product- en perceelbeschrijvingen in subgroepen

• Plenaire terugkoppeling

• Vervolg



Terugblik 19 september 2022

• Aftrap nieuwe inkoop per 2024

• Doelen, uitgangspunten, aanbestedingsvorm en proces

• Input aanbieders



Planning en proces open house
• Voorlopige planning:

• december 2022 publicatie basisovereenkomst (aanmelding tot medio september 2023)
• Aanbieders die zich vóór 1 maart 2023 hebben aangemeld voor de Basisovereenkomst en voldoen aan 

de eisen, komen in aanmerking om deel te nemen aan de overlegtafels over de Uitvoeringsovereenkomst.
• Na 1 maart 2023 wordt een selectie/afspiegeling van aanbieders uitgenodigd voor de overlegtafels.
• Overige aanbieders kunnen het proces volgen via www.sociaaldomeinmlo.nl en www.sociaaldomeinmlw.nl.
• maart- juni uitwerking Uitvoeringsovereenkomst in overlegtafels door gemeenten en aanbieders.
• juni/juli 2023 publicatie Uitvoeringsovereenkomst, aanbieders kunnen zich aanmelden, mits toegelaten tot de 

Basisovereenkomst, tot oktober 2023.
• 1 januari 2024 start overeenkomst.

• De productbeschrijvingen maken deel uit van de nog verder uit te werken 
Uitvoeringsovereenkomst.



Begeleiding algemeen

• Ondersteuning richt zich op ontwikkeling of behoud van de zelfredzaamheid en
participatie van de cliënt om het zelfstandig leven en deelnemen aan het 
maatschappelijke verkeer met zoveel mogelijk eigen regie mogelijk te maken.

• In bepaalde gevallen kan de ondersteuning zich richten op gecontroleerde achteruitgang.

• Ondersteuning moet in alle gevallen leiden tot een op cliëntniveau meetbaar resultaat.



Begeleiding algemeen

Begeleiding kan zich richten op de leefgebieden (conform normenkader):
1. Persoonlijk functioneren

2. Sociaal functioneren

3. Gezondheid en zelfzorg

4. Verplaatsen en vervoer

5. Wonen

6. Regie bij huishouden

7. Dagbesteding (werk/school)

8. Vrije tijd

9. Financiën/administratie

10.Justitie

11.Verslaving



Producten

De ondersteuning kan bestaan uit de volgende producten:

• Begeleiding Individueel (BGI)

• Begeleiding Groep (BGG)

• Vervoer (van en naar de locatie begeleiding groep)

• Kortdurend verblijf (KDV)



Grondslagen

Binnen de producten BGI en BGG wordt onderscheid gemaakt in grondslagen:

• Somatiek

• Verstandelijk gehandicapt

• Psychiatrisch

• Lichamelijk gehandicapt

• Psychogeriatrisch



Percelen

• Voor de inkoop 2024, kennen wij een vijftal percelen, namelijk:
o 1: Volwassenen met beperkte problematiek gericht op ontwikkeling;
o 2: Volwassenen met complexe problematiek gericht op ontwikkeling;
o 3: Volwassenen gericht op behoud;
o 4: Ouderen gericht op behoud en gecontroleerde achteruitgang;
o 5: Kortdurend verblijf.

• Eerdergenoemde producten (muv KDV) kunnen voorkomen in elk perceel.

• Eén cliënt kan enkel ondersteuning ontvangen vanuit één perceel tegelijk (muv KDV).

• Een cliënt kan wel doorstromen van het ene naar het andere perceel.



Normenkader

• De toegang indiceert de benodigde begeleiding in uren/dagdelen;

• Gebruik objectief normenkader, in ontwikkeling door bureau HHM/Factum;

• Het normenkader stelt de toegang in staat om aan de hand van persoonskenmerken en 
de te behalen doelen de omvang van de ondersteuning in uren/dagdelen te indiceren.

• Voor Midden-Limburg West komen de profielen te vervallen.



Vragen?



Vormen subgroepen



Plenaire terugkoppeling



Vervolg

• Gemeenten verwerken input waar nodig in 2e versie

• 12 december presentatie 2e versie


