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Inleiding 
 
Bij de invoering van de WMO is de huishoudelijke hulp vanuit de AWBZ overgedragen aan de 
gemeente. Op grond van de wet moet de huishoudelijke hulp verplicht Europees worden 
aanbesteed. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk besloten deze aanbesteding gezamenlijk 
voor te bereiden en uit te voeren.  De eerste aanbesteding Huishoudelijke Hulp heeft in 2006 
plaatsgevonden. De uitkomst was een gunning aan 4 partijen. Naar aanleiding van de gunning 
werd de gemeente met een (gewonnen) rechtszaak van een lokale thuiszorgorganisatie 
geconfronteerd. In 2007 zijn vier thuiszorg organisaties van start gegaan. 
 
De aanbesteding in de regio Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk was een van de eerste 
aanbestedingen in deze vorm in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De 
rechtszaak heeft lokaal voor commotie gezorgd, omdat een plaatselijke zorgaanbieder niet gegund 
werd en o.a. de personele gevolgen hiervan emoties opriep. Ook landelijk is de huishoudelijke 
verzorging nog steeds in het nieuws. Vragen bij de marktwerking in de zorg en de gevolgen 
daarvan op de kwaliteit van de zorg zijn daarbij aan de orde.   
 
Ruim een jaar later is het daarom tijd om in kaart te brengen wat de aanbesteding voor gevolgen 
heeft gehad voor zowel klanten als zorgaanbieders in de BAR-regio. Het proces van de 
aanbesteding wordt ook onder de loep genomen. Dit onderzoek leidt tot een keuze door de 
colleges voor verlenging van het contract of een nieuwe aanbesteding. Daarnaast worden de 
uitgangspunten voor een mogelijke nieuwe aanbesteding Huishoudelijke Hulp geformuleerd. 
 
De keuze wordt beïnvloed door de volgende inhoudelijke en contractuele randvoorwaarden. 
 
Gezien tegen de achtergrond van de vorige aanbesteding  moet de uiteindelijke keuze aan de 
volgende criteria voldoen: 

- De kwaliteit van de zorg staat voorop maar moet wel in verhouding tot de prijs staan. 
- De keuze mag niet leiden tot onrust bij een groot deel van de klanten. 
- De lokale binding van zorgaanbieders staat voorop. 

 
In de raamovereenkomst is een looptijd van twee jaar opgenomen met een optionele verlenging 
van maximaal 2 jaar. De optie van verlenging kan alleen van de gemeente uitgaan. De periode van 
2 jaar is op 31 december 2008 afgelopen. De  drie colleges willen op het terrein van huishoudelijke 
hulp gezamenlijk op blijven trekken. Zij moeten besluiten of er wordt verlengd of dat er een nieuwe 
aanbesteding volgt. Als de colleges besluiten niet te verlengen, dan volgt een nieuwe 
aanbesteding. 
 
Als er wordt verlengd, dan moeten de colleges dit schriftelijk 3 maanden voor de termijn van een? 
jaar doen. Er zal dan met de zorgaanbieders een gesprek volgen. Als een zorgaanbieder niet wil 
verlengen, dan wordt bezien of de overige zorgaanbieders voldoende aanbod kunnen leveren. Is 
dit niet het geval, dan volgt alsnog een aanbesteding. 
 
Tenslotte worden in 2008 naast de evaluatie van de Huishoudelijk Hulp ook de Wijzerplaats, de 
verordening van de WMO adviesraad en de verordening WMO geëvalueerd. Dit betekent dat 
bijvoorbeeld het beleid rond de indicatiestelling niet in deze evaluatie wordt meegenomen, maar bij 
de evaluatie van de verordening. Deze volgt in het derde kwartaal van 2008. 
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De evaluatie is als volgt opgebouwd.  
 
Het eerste deel bestaat uit een onderzoek naar: 

1. het proces van de aanbesteding huishoudelijke hulp in 2006; 
2. de wijze waarop beleidsdoelstellingen betreffende huishoudelijke hulp door middel van de 

aanbesteding zijn gerealiseerd; 
3. de gevolgen van de aanbesteding voor zorgaanbieders; 
4. de gevolgen van de aanbesteding voor klanten 
5. de wetswijziging WMO 

 
Het tweede deel bestaat uit: 

6. de bevindingen volgend uit het onderzoek; 
7. een beschrijving van de keuzemogelijkheden; 
8. de afweging van de keuze en uitgangspunten voor een mogelijke nieuwe aanbesteding. 
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1.0 Het proces van aanbesteding 

1.1 De aanbesteding 
 
19 december 2005 is door de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR 
gemeenten) een intentieverklaring gesloten met betrekking tot de samenwerking bij de invoering 
van de WMO. De aanbesteding is van start gegaan met een projectgroep met beleidsmedewerkers 
van de BAR gemeenten en de afdeling inkoop van de gemeente Ridderkerk.  
 
In mei 2006 hebben de colleges besloten de doelstelling en het kwaliteitskader van de 
huishoudelijke verzorging zoals die in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) golden 
als uitgangspunt voor de aanbesteding WMO te nemen. Dit is besproken met diverse adviesraden 
in de gemeenten. Op basis hiervan is een programma van eisen opgesteld en een inkoopstrategie. 
 
De uitgangspunten waren: 

- Voortzetting van het beleid rond de indicaties uit de AWBZ; 
- De indicatie vindt in Ridderkerk/Albrandswaard via het loket via de beslisboom 

huishoudelijke verzorging (Huishoudelijke Hulp 1 of Huishoudelijke Hulp 2) als via het 
Centrum Indicatie Zorg (CIZ) (HH in combinatie met andere vormen van AWBZ zorg of 
complexe HH-aanvragen) plaats. De beslisboom is overgenomen van het CIZ. In 
Barendrecht vinden eenvoudige, enkelvoudige indicaties via het servicecentrum plaats en 
overige indicaties door de consulenten; 

- Aantallen cliënten die in 2005 HH ontvingen; 
- Voldoende aanbieders in de regio voor levering van hulp, zodat cliënten keuzevrijheid 

hebben. 
 
De aanbieders moesten aan de volgende minimum kwaliteitseisen c.q. selectiecriteria voldoen. De 
in dit kader belangrijkste worden hieronder genoemd.  
 
Kwaliteit dienstverlening 
 
De zorgaanbieder moet: 

- meewerken aan een tevredenheidonderzoek; 
- een in de sector gebruikelijk kwaliteitssysteem hanteren; 
- een protocol voor het verlenen en beëindiging van spoedondersteuning hebben;  
- bij levering van HH2 ook AWBZ functies Persoonlijke verzorging (PV), Ondersteunende 

begeleiding (OB) en Activerende Begeleiding (AB) kunnen leveren; 
- bekend  (of op korte termijn bekend) zijn met de sociale kaart en bereid met lokale 

organisaties te werken in een netwerk. 
- Bij HH2 de signaleringsfunctie verzorgen. 

 
Administratieve processen 
 
De zorgaanbieder: 

- zorgt gedurende het jaar voor voldoende personeel, zodat de continuering van de zorg wordt 
gegarandeerd; 

- levert 80% van de dienstverlening binnen 4 weken en 100% binnen 8 weken.  
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Medewerkers 
 
Medewerkers voldoen aan bij de functie passende opleidingseisen en spreken Nederlands. 
 
Doordat er scherpe minimum kwaliteitseisen zijn gesteld, kon de gunning gebaseerd worden op de 
economisch meest voordelige aanbieding. Bij de gunningcriteria telt de kwaliteit daarnaast nog 
voor 30% mee en de prijs voor 70%. Bij HH1 is kwaliteit uitgesplitst in implementatieplan en 
administratieve procedures. Bij HH2 is kwaliteit uitgesplitst in implementatieplan, administratieve 
procedures en signaleringsfunctie. De aanbieders zijn niet beoordeeld op de capaciteit die ze 
kunnen garanderen of financiële omzeteisen. Ook kleine aanbieders hadden daarmee een kans.  
 
Het programma van eisen is voorgelegd aan de inmiddels opgerichte WMO platforms in een 
gezamenlijke bijeenkomst. Het programma van eisen is in juni 2006 door de colleges vastgesteld. 
Er is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor alle potentiële aanbieders met informatie over 
de aanbestedingsprocedure.  
 
In september 2006 is de voorlopige gunning van de aanbesteding bekend gemaakt. Er zijn 
uiteindelijk drie aanbieders per perceel gekozen. Samen kunnen die ruim voorzien in de 
minimumeis van 125% van de vraag zoals die in 2005 was. Er zijn 3 aanbieders voor HH1 gegund, 
namelijk 1 Evean, 2 Ridderzorg en 3 Opmaat met 230% gegarandeerd volume Ook voor  HH2 zijn 
3 aanbieders gegund, namelijk 1 Ridderzorg, 2 Inis en 3 Opmaat met 150% gegarandeerd volume.  
 
De raamovereenkomst is op 1 januari 2007 in werking getreden. De looptijd van de overeenkomst 
is twee jaar, met een optionele verlenging van maximaal 2 jaar.  
Internos, Laurens en Argos tekenden bezwaar aan tegen de gunning. Alleen Internos heeft de 
gemeenten voor de rechter gedaagd.  
 
De bezwaren van Internos waren: 

- Het gunningcriterium prijs weegt te zwaar; 
- De kwaliteitseisen staan niet in verhouding tot de gegunde prijs. Een zorgaanbieder kan 

voor dat bedrag niet voldoen aan de eis dat de loonkosten conform de CAO zijn. Verder is 
het hebben van een kwaliteitscertificaat en het houden van een klant 
tevredenheidonderzoek niet mogelijk. 

- Er komt personeel op straat te staan; 
 
Uit het vonnis is gebleken dat de aanbestedingsprocedure die door de gemeente is gevolgd, goed 
is verlopen. De gunning van de contracten is juridisch correct verlopen. Dit betekent dat: 

- De laagste uurprijzen marktconform waren; 
- De beoordelingsprocedure correct was;  
- Het bestek voldoende duidelijk was.  

 
Uiteindelijk zijn met Internos afspraken gemaakt over hun inzet in 2007 en 2008. Via praktische 
afspraken bleven bijna al hun cliënten bij Internos via de inzet van een persoonsgebonden budget.  
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2.0 de wijze waarop beleidsdoelstellingen betreffende huishoudelijke 
 hulp door middel van de aanbesteding zijn gerealiseerd.  

2.1 Gemaakte Keuzes bij de aanbesteding en de beoordeling daarvan 
 

- HH1 en HH2 in verschillende percelen; 
Bij HH1 is meer concurrentie op de markt. Er werd ook gerekend met aanbieders als 
uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven. Dit is bij HH2 niet het geval. Van een nog 
verdere onderverdeling is afgezien, vanwege de praktische bezwaren daarvan. Bij HH2 is 
de signaleringsfunctie neergelegd.  
 
Bij verschillende percelen kan het een nadeel zijn dat cliënten met 2 aanbieders te maken 
kunnen krijgen. Daarnaast kan de doorverwijzing van HH1 naar HH2 moeilijk verlopen, 
omdat dit niet gunstig is voor de HH1 zorgaanbieder. Aan de andere kant zal één 
aanbieder al gauw de duurdere zorg willen leveren. Dit is een aandachtspunt bij de 
gunningcriteria. Voordeel van 1 perceel is dat er sprake is van één aanbieder. De cliënt 
hoeft niet van hulp te veranderen.  
 
Een perceel waarbij HH1 en HH2 zijn samengevoegd is moeilijker te beoordelen als er 
sprake is van 3 of meer aanbieders tenzij de kwaliteitscriteria voor beide soorten 
Huishoudelijke Hulp gelijk zijn.  

 
Het opdelen in twee percelen van HH 1 en HH2 heeft niet geleid tot het contracteren van 
bijvoorbeeld uitzendbureaus voor de HH1. Door de nadruk op kwaliteit zijn de percelen uiteindelijk 
gegund aan traditionele zorgaanbieders, waarbij twee aanbieders zowel HH1als HH2 is gegund.  

 
De signaleringsfunctie is – conform de oude definitie onder de AWBZ- expliciet, in de HH2 
opgenomen.  

 
- Aantal aanbieders; 

Er is gekozen voor minimaal 3 aanbieders per perceel met voldoende capaciteit. Er wordt 
voor 125% gecontracteerd. Als er niet voldoende aanbod is, dan worden er meer dan 3 
aanbieders gecontracteerd. 3 aanbieders geeft keus voor de cliënten en is beheersbaar 
voor de gemeente. Hoge regiekosten geeft immers minder geld voor de zorg zelf. De 
keuzevrijheid is maximaal gegarandeerd doordat de cliënt ook voor een PGB kan kiezen.  

 
Er is per perceel gegund aan 3 aanbieders. Deze hebben op papier in ieder geval voldoende 
capaciteit om te leveren. Er is geen noodzaak voor meer aanbieders.  
HH1 Evean   125% (141.748 uur) 
 Riederborgh  4%     (     5000 uur) 
 Opmaat  106% (120.000 uur) 
 
HH2 Riederborgh  4%   (   12.500 uur) 
 INIS   46% (   99.000 uur) 
 Opmaat  106%(150.000 uur) 
 
Het uitgangspunt voor de verdeling over de gemeenten was Barendrecht 29%, Albrandswaard 
12%, Ridderkerk 59 %. 
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- Toewijzen cliënten  
De voorkeur van de cliënt staat voorop. Als de cliënt geen voorkeur heeft, wordt door de 
gemeente toegewezen op basis van goedkoopst adequaat. Het tweede criterium is van 
belang om concurrentie te bevorderen zodat bestaande partijen er niet van uitgaan dat zij 
een voordeel kunnen ontlenen aan hun naamsbekendheid en daarom een hoge prijs 
offreren. 

 
Cliënten kunnen vrij kiezen. In de praktijk bleek de keuzevrijheid, ondanks het aanbod aan uren dat 
in de offertes werd geboden (zie vorige punt), gering: 

1. Cliënten blijken een sterke voorkeur te hebben voor de lokaal al bekende instellingen.  
Hierdoor krijgt Evean (niet uit de regio) weinig aanvragen. De door hen aangeboden in te 
zetten uren worden niet benut. Dat is ook te wijten aan weinig activiteit van Evean om 
zich een positie te verwerven. 

 
2. De keuzevrijheid bleek daarnaast in de loop van 2007 in de praktijk beperkt, doordat niet  

alle aanbieders meer HH1 konden en wilden leveren, dan het te voren aangegeven 
volume. Dit heeft te maken met de gewijzigde verdeling van HH1 en HH2.  
 

Het uitgangspunt bij de aanbesteding, verwoord in het bestek, was een verhouding tussen HVZ (is 
nu 35% (212.151 uren) en Alfa 65% (113.399 uren). In de praktijk is de verhouding op dit moment 
HH1 85% en HH2 15%. Deze omkering van de verhoudingen was op het moment van 
aanbesteden niet te voorzien. Dit heeft voor de aanbieders onverwachte (financiële) gevolgen 
gehad. In het verleden kregen de aanbieders meer ruimte van het zorgkantoor om de duurdere 
zorg te leveren, ook als het CIZ een indicatie gaf voor eenvoudige zorg. De gemeentelijke 
verordeningen bieden die ruimte niet. Er is tot nu toe ook nog geen wachtlijst omdat Opmaat bereid 
was extra uren te leveren. 

 
- Tarieven 

Het maximumtarief, genoemd in het bestek, is de prijs die het zorgkantoor – op basis van 
de CTG-tarieven - in 2006 hanteerde. Indexering op basis van wijziging in de CAO kan pas 
na twee jaar plaatsvinden als het contract verlengd wordt. 

 
Er is gekozen voor een maximumtarief omdat er in de regio één grote speler is. Het risico 
van een maximumtarief is dat kleinere aanbieders onder de kostprijs gaan bieden. De 
gemeente monitort de financiële positie van de aanbieders tijdens het traject.  

 
Het vastgestelde maximale tarief was € 15,10 voor HH1 en € 24,30 voor HH2. Dit was gebaseerd 
op het CTG tarief. 
Het uiteindelijk gegunde tarief voor HH1 was € 14,00, € 14,40 en € 15,00.  
Het laagste bod was € 13,75. 
Het uiteindelijk gegunde tarief voor HH2 was € 18,80, € 19,80 en € 22,00.  
Het laagste bod was € 18,80. 
 
Door een goed implementatieplan en administratieve organisatie is ook gegund aan een aanbieder 
met een gemiddelde prijs. Doordat de minimumeisen hoog waren, zijn de niet traditionele 
zorgaanbieders (lage prijs, maar weinig kwaliteit) niet aan bod gekomen. Uit de rechtzaak is 
gebleken dat de tarieven marktconform waren. Het tarief voor HH1 betekende in de praktijk de 
inzet van alfahulpen. De gemeenten indiceren geen alfahulp, maar HH1.Ook voor de WMO werden 
alfahulpen ingezet voor de HH1. In het programma van eisen was vastgesteld dat zorginstellingen 
verantwoordelijk waren voor de werkgeversrol. Dit heeft tot enige discussie geleid, maar is 
uiteindelijk geregeld door de instellingen in samenspraak met hun cliënten.  
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- Contractperiode 
Er is gekozen voor 2 jaar vast tarief om de kosten in 2007 en 2008 beter in zicht te 
houden. De zorg zoals die door de AWBZ werd geboden, werd in 2007 voortgezet. Een 
periode van twee jaar geeft ook de gelegenheid om de productdefinities te evalueren. 
 

Deze evaluatie dient om te bepalen of gekozen wordt voor verlenging of nieuwe aanbesteding. De 
productdefinities van HH1 en HH2 voldoen. In het programma van eisen Hulp bij het huishouden in 
de WMO is bij de productdefinitie aangegeven dat de inzet van de alpha constructie is toegestaan. 
Er is wel onduidelijkheid over de signaleringsfunctie. Daarnaast zal een deel van de 
Ondersteunende Begeleiding uit de AWBZ naar de gemeente worden overgeheveld. Dit zal bij de 
keuze voor verlenging of aanbesteding mee moeten wegen. Zie ook het hoofdstuk recente 
ontwikkelingen.  

 
- Aanbestedingsvorm 

Er wordt een standaardaanbesteding uitgevoerd op basis van een mix van kwaliteit (30%) 
en prijs (70%). In de huidige markt vindt concurrentie plaats op prijs en kwaliteit. Gunning 
op laagste prijs leidt tot minimumkwaliteitsniveau en gunning op hoogste kwaliteit leidt er 
toe dat financiële middelen niet doelmatig worden ingezet. 
 

De aanbestedingsvorm voldeed, dat bewijst o.a. de rechterlijke uitspraak op het bezwaar van 
Internos. Doordat de minimum kwaliteitseisen in het programma van eisen vastlag, werd de prijs bij 
de gunning zwaarder gewaardeerd. De kwaliteitscriteria bij de gunning telden daarom voor 30% 
mee en de prijs voor 70%. Er is discussie geweest over de zwaarte van de weging van de prijs. 
Door het nu gehanteerde systeem zijn al scherpe minimum kwaliteitseisen geformuleerd, waardoor 
offertes die niet aan deze minimumeisen voldeden, niet tot de gunningfase werden toegelaten. 
Hierdoor vindt al een voorselectie op kwaliteit plaats. De kwaliteitscriteria op basis waarvan gegund 
wordt, betreffen dan vooral de implementatie van de contracten. Een verdeling van 40%-60% legt 
dan een onevenredig zware nadruk op het implementatieplan. Aangezien alle aanbieders aan 
minimumkwaliteitseisen moeten voldoen, kan de nadruk bij de gunning op prijs worden gelegd. In 
dat opzicht voldeed de gehanteerde mix en is een andere verdeling niet nodig.  
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3.0 Ervaringen met aanbesteding van zorgaanbieders  

3.1 Ervaringen van zorgaanbieders 
Gedurende 2007 en 2008 vindt er bestuurlijk overleg plaats met de zorgaanbieders om de 
afspraken te ijken en de gang van zaken te bespreken. In het kader van deze evaluatie is er een 
aparte bijeenkomst gehouden waarbij ook niet gegunde zorgaanbieders zijn uitgenodigd.  
 
Met de gegunde zorgaanbieders en aanbieders die wel een offerte hadden uitgebracht, maar die 
niet werden gegund is een ambtelijke en een bestuurlijke evaluatiebijeenkomst gehouden. Ook is 
er een schriftelijke reactie ontvangen. Hieruit zijn de onderstaande aandachtspunten en 
aanbevelingen van de zorgaanbieders naar voren gekomen.  
 
De aanbieders blijven de indruk houden dat in het bestek de nadruk te veel op de prijs lag. De 
kwaliteit moet een zwaarder accent krijgen. Hierbij kan dan ook het belang van de bestaande 
infrastructuur een grotere rol krijgen. Het bestek was onnodig ingewikkeld en bureaucratisch. De 
voorkeur gaat uit naar een simpel bestek dat eenvoudig is in te vullen. De bureaucratie kan, in de 
uitvoering van het contract, worden beperkt door: 
1. het volgen van het AZR systeem en digitaal doorsturen van de indicatie; 
2. indicaties voor onbeperkte duur afgeven bij cliënten waar geen verbetering wordt verwacht; 
3. alleen beperkt aantal mutaties doorgeven en verder steekproefsgewijze kwalitatieve  

verantwoording; 
4. geen zorgplan op te stellen als er sprake is van HH1. 
 
Volgens de aanbieders was hen niet duidelijk waarom er uiteindelijk maar drie aanbieders uit zijn 
gekomen. Het was voor hen niet duidelijk hoe de verhouding was tussen prijs, volume en het 
aantal aanbieders. De uitgebrachte offertes hadden er, volgens de aanbieders, anders uitgezien 
als dat duidelijker was geweest. De aanbieders hebben zich er op verkeken dat er strategisch zou 
worden geoffreerd bij het aangeven van het volume dat kon worden geleverd. Doordat de offertes 
van een hoog volume uitgingen, was met drie partijen het vereiste volume al bereikt. Als het 
volume bij drie al bereikt is, dan geeft dit problemen als er niet genoeg geleverd kan worden door 
één partij. Als er nog maar één aanbieder is, dan is een PGB een optie, maar hier worden 
bureaucratische belemmeringen ervaren zeker gezien de beperkingen van de doelgroep. Het 
optimale aantal aanbieders, vanuit de ervaring bij inkopers van het zorgkantoor, ligt tussen de drie 
en de zes. Er moet voldoende aanbod zijn om te kunnen kiezen, maar bij teveel organisaties ziet 
de klant door de bomen het bos niet meer. Het is moeilijk om dan de verschillen tussen de 
aanbieders aan te geven. Als er een niet lokale aanbieder bij zit, dan zal die weinig cliënten 
aanspreken. De lokale binding ontbreekt dan voor veel cliënten.  
 
De verhoudingen, op het moment van aanbesteding, in het volume HH1 en HH2 speelden een 
grote rol bij het opstellen van de offerte. De verhoudingen blijken in de praktijk omgekeerd. Dit 
heeft grote personele en financiële gevolgen gehad voor de zorgaanbieders.  
Verder is het erg beperkt als een aanbieder alleen HH2 mag aanbieden Het volume voor HH2 is 
eigenlijk te gering voor een apart perceel. Het merendeel van de aanbieders ziet het liefst geen 
apart perceel HH1 en HH2. Hierdoor wordt de bedrijfsvoering eenvoudiger en kan de aanbieder 
zelf bepalen voor welke zorg welk personeel wordt ingezet. Er kan dan gekozen worden voor een 
gemiddeld tarief of voor twee tarieven. In het bestek werd weinig verschil gemaakt in de 
kwaliteitseisen voor HH1 en HH2. HH1 is voor cliënten die nog wel regie kunnen voeren en HH2 
voor cliënten die dat niet meer kunnen. Als er weer gekozen wordt voor twee percelen, dan moeten 
de verschillen duidelijker worden. Signalering kan zowel door HH1 en HH2 gebeuren. In beide 
percelen is het nodig. Het niveau van de signalering verschilt echter wel.  
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Het personeel blijft het liefst bij de eigen werkgever in dienst. Vaak is bewust voor die werkgever 
gekozen. Als er verplicht personeel overgenomen moet worden, dan heeft dat gevolgen voor de 
prijs. Overnemen van niet gemotiveerd personeel komt de kwaliteit van de geleverde zorg niet ten 
goed. Iedereen onderkent het belang om personeel voor de zorg te behouden. Hierdoor is 
overname wel bespreekbaar, maar niet af te dwingen. Het verplicht overnemen van personeel 
wordt door de aanbieders dan ook als een niet wenselijke eis gezien. 
 
Positieve punten bij de aanbesteding waren voor de zorgaanbieders dat de gemeente zich niet met 
de interne bedrijfsvoering bemoeide en zich vooral richtte op de kwaliteit van de zorg. De prijs was 
bepalend, maar de echte prijsvechters zijn buiten de deur gehouden. Het systeem van punten 
verdienen met kwaliteit heeft intern bij de zorgaanbieders de zaak op scherp gezet. Het feit dat de 
gemeenteraad (motie bij de vaststelling van de WMO verordening) de mogelijkheid van een PGB 
ruim baan heeft gegeven (100% vergoeding i.p.v. de standaard 75%vergoeding ) wordt 
gewaardeerd. De PGB is daarmee een serieus alternatief.  
Er is geen plafond voor het totale aantal uren thuiszorg dat per jaar geleverd mag worden, de 
geïndiceerde uren mogen ook geleverd worden. Hierdoor worden de wachtlijsten beperkt tot alleen 
normale frictie. Ook is er waardering voor het direct door zorgaanbieders mogen aanbieden van de 
klantgegevens aan het CAK. Dit is klantvriendelijk. Verder is het starttijdstip van zorgverlening in 
overleg met de klant goed.  
 
Door een zorgaanbieder wordt voorgesteld een expertisecommissie in te stellen die bindend 
uitspraak doet als er een meningsverschil is tussen gemeente en zorgaanbieder over de meest 
noodzakelijke zorginzet voor een cliënt. Het is niet duidelijk voor welke gevallen de commissie 
wordt ingezet. Er is immers ook een bezwaarprocedure als een cliënt het niet eens is met een 
indicatie.  
 
Zorgaanbieders hebben vooral behoefte aan “rust in de tent” (NB dit is een conclusie op basis van 
een collectief gesprek en niet op basis van de 1-op-1 gesprekken met de aanbieders). Verlenging 
is bespreekbaar , waarbij wel van de prijsindexatie gebruik gemaakt moet worden. Verzocht wordt 
om een indicatie voor onbepaalde duur voor bepaalde categorieën cliënten op grond van 
ontbreken herstelverwachting c.q. hoge leeftijd. Ook wordt de suggestie gedaan voor 75+ altijd 
HH2 te indiceren. De effecten van de aangekondigde wetswijziging rond de alfahulpen moet 
worden meegenomen, maar zijn nog niet goed in te schatten.  
 
Als er sprake is van een nieuwe aanbesteding hebben de aanbieders een sterke voorkeur voor het 
Zeeuwse model van aanbesteding. Hierdoor kunnen ze uitgaan van een vaste prijs en wordt 
geselecteerd op kwaliteit en volume. Ze zijn voorstander van een marktconsultatie om een voor 
hen voordelige prijs vast te stellen. Een andere optie zou kunnen zijn dat er 1 perceel komt met 
een gemiddelde prijs voor zowel HH1 als HH2. Zo kan de zorgaanbieder zelf bepalen welk 
personeel voor welke klus wordt ingezet. De Ondersteunende Begeleiding moet worden ingebracht 
bij een nieuwe aanbesteding. Er is een betere afstemming tussen de indicaties tussen gemeente 
en AWBZ zorg nodig. 
 
Als risico van het niet meer kunnen inzetten van de alfahulp door de zorgaanbieder wordt een 
terugloop van in te zetten personeel gezien. Hierdoor kunnen minder cliënten worden bediend. Het 
gebrek aan personeel in de zorg is een landelijk probleem dat voor alle aanbieders geldt. Niet alle 
alfahulpen willen en kunnen in een vast dienstverband werken. Alfahulp blijft als vrijwillige keuze 
van de cliënt altijd een mogelijkheid.  
 
Er was geen indexering tussen 2007 en 2008. Hierdoor kon de verhoging van de personeelslasten 
niet worden meegenomen. Bij nieuwe contracten goed kijken of er loonsuppletie mogelijk is en/of 
opnemen dat financiële gevolgen van de nieuwe wetgeving wordt gecompenseerd.  
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4.0 Gevolgen Klanten 

4.1 Enquête en Klantenpanel 
 
Om de gevolgen voor klanten in beeld te krijgen, is er in Ridderkerk een enquête gehouden en een 
klantenpanel. In Albrandswaard is er een klantenpanel gehouden. Barendrecht kon al beschikken 
over het tevredenheidsonderzoek van de Benchmark. 
 
Ridderkerk 
 
Uit de enquête bleek dat er een voorkeur bestaat voor een huishoudelijke hulp uit de eigen buurt 
en dat er niet te veel verschillende hulpen zouden moeten zijn. In de enquête is gevraagd naar: 

- informatie die verstrekt is over de verschillende aanbieders; 
- Informatie die verstrekt is over de keuze tussen PGB en zorgaanbieder; 
- Informatie die verstrekt is over de administratieve lasten van de PGB; 
- Toegekende indicering; 
- Wachttijd van indicering tot levering; 
- Informatie over bijhouden van administratie in theorie in vergelijking met de praktijk; 
- Informatie over bezwaar en beroepsprocedures. 

 
De klanten zijn in meerderheid (82%) tevreden tot zeer tevreden op deze punten. Een klein aantal 
cliënten is niet tevreden over de indicering en de informatie over PGB in relatie tot de praktijk. 
 
Tijdens het klantenpanel kwam naar voren dat de telefonische indicatiestelling voor de 
huishoudelijke hulp soms moeizaam verliep, door het ontbreken van voldoende deskundigheid op 
dat bij de medewerker. Uiteindelijk wordt wel de goede indicatiegesteld, maar dit vergt wel 
mondigheid bij de cliënt, die niet bij elke cliënt aanwezig is. De meningen verschilden over de 
deskundigheid. Dit had ook te maken met de complexiteit van de beperking van de cliënt. De 
consulenten worden door iedereen als vriendelijk aangemerkt. Als er een huisbezoek plaatsvond, 
werd er goed doorgevraagd of er nog andere voorzieningen nodig waren.  
 
Het komt voor dat er geen gebruik wordt gemaakt van de Huishoudelijke Hulp, omdat de eigen 
bijdrage hoger is dan de kosten van de (alfa) hulp zelf, omdat de zorgaanbieder 
administratiekosten in rekening brengt. Het aanvragen van een PGB kan dan een oplossing zijn. 
De procedure voor het aanvragen van de PGB wordt soms als moeizaam ervaren. Hiervoor moet 
veel administratief geregeld worden. Ook moeten cliënten over een uitgebreid netwerk beschikken 
van waaruit zij hulp kunnen ‘inkopen’. Het feit dat de PGB een 100% vergoeding heeft is positief.  
 
De overgang van een huishoudelijke hulp naar een alfaconstructie vergt – ondanks de afspraken 
over werkgeverschap - veel “rompslomp”. Er blijkt bij ziekte niet altijd een vervangende hulp 
beschikbaar te zijn .  
 
Cliënten maken zich zorgen, naar aanleiding van alle verhalen in de pers, over de kwaliteit van de 
zorg in de toekomst. Over de huidige aangeboden (alfa) hulp zijn ze tevreden.  
 
Barendrecht 
 
De uitkomst van de Benchmark enquête  “tevredenheid cliënten WMO 2007” voor Barendrecht, 
toont aan dat de cliënten de gemeente gemiddeld een 8 geven voor hulp bij het huishouden. 84% 
is tevreden over de keuzemogelijkheid tussen de aanbieders. Men is minder tevreden over de 
wisseling van de medewerkers.   



 
 

  
   
Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs  
 

8 februari 2008  Volgnr. 11 van 20 
 

 
Barendrecht heeft een eenmalig cliëntenpanel opgericht. Op 26 maart 2008 heeft er een gesprek 
plaatsgevonden. 
 
Albrandswaard 
 
Binnen de gemeente Albrandswaard zijn de ervaringen met de diverse gekozen aanbieders van 
Huishoudelijke Hulp overwegend positief. Er waren problemen met de levering van HH1 door 
Evean. Doordat De stromen Opmaat dit capaciteitsprobleem heeft opgevangen, hebben de 
inwoners van Albrandswaard met een geldige beschikking toch de zorg ontvangen waar ze recht 
op hebben. Er zijn geluiden vanuit cliënten dat soms een HH1 hulp wordt ingezet, waar HH2 is 
geïndiceerd. Cliënten geven aan dat ze moeite hebben met de wisseling van de hulpen. Het wordt 
als prettig ervaren wanneer een vaste hulp geboden kan worden. Over de kwaliteit van de 
geleverde zorg zijn cliënten over het algemeen tevreden. 

4.2 WMO adviesraad Ridderkerk 
 
Op 10 april 2008 heeft de wethouder van Ridderkerk een gesprek gehad met een delegatie van de 
WMO adviesraad van Ridderkerk. De WMO adviesraad geeft aan dat zij klachten krijgen over 
zorgverleners die geen Nederlands spreken. Het valt hen op dat cliënten terughoudend zijn om een 
klacht in te dienen, uit angst voor gevolgen voor de indicatie.  
De raad heeft een voorkeur voor het Zeeuwse model, omdat de zorgaanbieders dan op kwaliteit 
geselecteerd kunnen worden. Daarnaast weegt voor de adviesraad de lokale binding van de 
zorgaanbieders heel zwaar. Bij de kwaliteitseisen moet ook de signaleringsfunctie voor HH1 
worden opgenomen. Ook moet de aanbieder meewerken als de cliënt naar een andere aanbieder 
overstapt. Het klant tevredenheidonderzoek moet elk jaar worden gehouden. De regiefunctie moet 
bij de gemeente blijven liggen.  
 
Als het tot een aanbesteding komt, wil de adviesraad graag in een eerder stadium worden 
voorgelicht worden door de afdeling inkoop over het bestek en de procedure.  

4.3 Meldingen van klanten bij de Gemeente en bezwaarschriften 
 
Ridderkerk 
 
Gezien de reikwijdte van de invoering van de WMO komen er weinig officiële klachten en 
bezwaarschriften binnen. Wel is er veel discussie over het niveau en de ontwikkeling van 
huishoudelijke hulp. Dat blijkt in contacten met veel instellingen, organisaties en inwoners. De 
gemeente krijgt eigenlijk alleen officiële  klachten van klanten als de huishoudelijke hulp wisselt. Er 
zijn weinig formele klachten van cliënten over het kwaliteitsniveau van de ingezette hulp.. Cliënten 
moesten wel wennen aan de nieuwe hulp, soms nadat zij hun vorige hulp al vele jaren hadden.  Dit 
lijkt een onoverkomelijk gevolg van de invoering van de WMO te zijn. 
 
Er komen weinig vragen als de inhoud van de zorg of het aantal uren wijzigt. Over de PGB worden 
wel vragen gesteld. Er zijn 9 bezwaarschriften (op 631 aanvragen) ingediend, hiervan zijn er 2 
gegrond verklaard ivm onvoldoende motivering in advies CIZ en een kennelijke vergissing bij het 
vaststellen van het aantal uren. Hieruit kunnen geen conclusies worden getrokken ten aanzien van 
de aanbesteding.  
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Barendrecht 
 
Voor Barendrecht geldt dat de meeste klachten gaan over de levering van zorg in natura door de 
zorgaanbieders. Het betreft hier allemaal meldingen over het niet of te laat leveren van een 
geschikte hulp. De zorgaanbieders geven aan dat zij kampen met personele problemen. Dit heeft 
voornamelijk betrekking op het personeel gericht op HH1. De zorgaanbieders stellen dat het 
moeilijk is om in Barendrecht (in tegenstelling tot Ridderkerk) alfahulpen te werven  

4.4 Meldingen van klanten bij Zorgaanbieders 
 
De bestaande infrastructuur is sterk gewijzigd. Door de invoering van de WMO werd er 
voorbijgegaan aan klanten die jaren achter elkaar dezelfde hulp hadden. Er is informatie nodig voor 
cliënten over de gevolgen van de aanbesteding, vooral als dit betekent dat dit de klant een andere 
hulp krijgt. Rond een volgende aanbesteding zouden alle cliënten per brief geïnformeerd kunnen 
worden over de procedure. Ook is er een informatiebehoefte bij de cliënt als er sprake is van een 
alfahulpconstructie. De keuzevrijheid voor de klant was na een aantal maanden niet meer mogelijk, 
er was nog één aanbieder die kon leveren. Dit moet worden voorkomen. Aangezien de aanbieders 
de verplichting hebben om eenmaal per tweejaar een cliënttevredenheidsonderzoek te houden, zijn 
de resultaten van deze onderzoeken nog niet bekend. Gelet op het moment van de evaluatie is 
een jaarlijks klant tevredenheidonderzoek aan te raden. 
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5.0 Actuele ontwikkelingen 
 
Wetswijziging WMO 
 
De staatssecretaris stelt in een brief van 15 februari 2008 voor artikel 6 van de WMO zo te wijzigen 
dat de cliënt voortaan drie keuzes heeft: 

- een voorziening in natura; 
- een persoonsgebonden budget of 
- een financiële vergoeding voor het inhuren van huishoudelijke hulp, die valt onder de 

Regeling dienstverlening aan huis (Staatscourant 2006, 251, p. 9), waaronder de alfahulp 
formeel valt. 

 
Gemeenten en aanbieders dienen op basis van de brief die aan hen gestuurd wordt, bij 
nieuwe aanbestedingen rekening te houden met de komende wijzigingen van de WMO. Het 
ministerie heeft aangegeven dat hiermee bedoeld wordt, dat er contracten van beperkte duur 
worden afgesloten. In het wetsontwerp komt een overgangsbepaling die ertoe strekt dat, na een 
bepaalde periode na inwerkingtreding van de wetswijziging, de contracten tussen gemeenten en 
zorgaanbieders die betrekking hebben op de hulp bij het huishouden aangepast moeten zijn.  
De staatssecretaris wil een overlegbepaling in de Wmo opnemen. Dat betekent dat gemeenten in 
hun bestekken moeten opnemen dat aanbieders in hun offerte moeten aangeven op welke manier 
zij met de oude – niet gegunde – aanbieders in overleg denken te treden over de eventuele 
overname van personeel. Dit betekent dat er geen verplichting komt om personeel over te nemen. 
De discussie over de wetswijziging is in 2008 nog gaande. 
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6.0 Bevindingen 
 
Bevindingen ten aanzien van het proces van aanbesteding 
 
1. Het proces van aanbesteding is goed verlopen.  Na de invoering van de WMO heeft iedereen 

die dat nodig had, de zorg gekregen waarvoor een indicatie ontvangen is. Een prestatie van 
formaat van aanbieders en gemeente.  

 
2. Bij de aanbieders zijn alleen contracten aan traditionele zorgaanbieders gegund. Er zijn geen  
 uitzendbureaus of schoonmaakbedrijven uit de aanbesteding gekomen. Dit heeft te maken met 

de strenge minimumeisen die gesteld zijn. Deze minimumeisen hebben niet geleid tot een 
hogere prijs voor de zorg. Uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven kunnen niet op grond van 
hun bedrijfsvorm uitgesloten worden van een aanbesteding. Als een goede prijs/kwaliteit 
verhouding het uitgangspunt is, verdient het aanbeveling de gehanteerde minimale 
kwaliteitseisen te handhaven. 

 
3. Er is veel commotie geweest over de personele gevolgen van de aanbesteding. Hadden de 

BAR gemeenten een personeelsovername kunnen verplichten in het bestek? Omdat het 
uitgangspunt de keuzevrijheid van de cliënt is, kan de gemeente aanbieders geen garantie 
geven voor de minimale afname van zorg. Dit betekent dat er aan zorgverleners ook niet 
gevraagd kan worden om verplichte overname van personeel. In het bestek kan wel gevraagd 
worden dat aanbieders bij het implementatieplan, aandacht besteden aan het eventueel 
overnemen van personeel. De overname van personeel bij HH is niet wettelijk vastgelegd. Als 
er ideeën, eisen of wensen zijn over de overname van personeel, kan de gemeente deze 
opnemen in het bestek. Daarbij moet de gemeente de aanbieders zo volledig mogelijk 
informeren over het opleidingsniveau de leeftijden en de salarisschaal van het mogelijk over te 
nemen personeel van de bestaande aanbieders. Een aanbieder die personeel overneemt, wil 
de personeelskosten graag laag houden. Om onrust bij personeel over een mogelijke 
achteruitgang in salarisschaal te voorkomen, kan de gemeente aanbieders vragen om hierover 
garanties op te nemen in de offerte. 

 
De personele problemen van de zorgaanbieders zijn niet alleen veroorzaakt door de 
aanbesteding maar door de verschuiving van indicaties tussen HH2en HH1. De problemen die 
daarbij ontstaan met over- of onder gekwalificeerd personeel zijn niet op te lossen met een 
aanbesteding. Er is geen vorm van aanbesteding te bedenken waarbij personele gevolgen van 
te voren zijn uit te sluiten. De verschuiving van indicaties tussen HH2 en HH1 is eenmalig, als 
gevolg van de invoering van de WMO. Als de her indicaties zijn afgerond zullen er geen grote 
verschuivingen plaatsvinden, tenzij er een nieuwe wetswijziging plaatsvindt.  
 
Overigens is de continuering van de zorg na het tekenen van de contracten gewaarborgd. In 
een nieuw bestek zal dit weer worden meegenomen. Om die borging beter te garanderen kan 
bij de kwaliteitseisen gevraagd worden om een medewerkerpool. Een cliënt heeft meer 
zekerheid dat de hulp door een vast groepje medewerkers wordt uitgevoerd. De cliënt krijgt met 
een maximaal aantal verzorgers te maken, die continuering van de zorg waarborgen. De 
signaleringsfunctie kan dan bij het team komen te liggen. gevolg  kan zijn dat noodzakelijk 
teamoverleg de kosten kan verhogen.  
 

4. Een Europese aanbesteding is op grond van de wet verplicht. Als het uitgangspunt voor het 
vervolg het voorkomen van onrust in de gemeenschap is, dan zal er of gekozen moeten worden 
voor verlenging van de contracten of een andere vorm van aanbesteding. Met de huidige 
procedure kan niet voorkomen worden dat cliënten van hulp moeten wisselen, omdat de 
uitkomst van een aanbesteding niet te sturen is.  
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5. De wenselijke lokale binding is moeilijk juridisch bindend in een aanbesteding vast te leggen. 
 
Bevindingen ten aanzien van de gemaakte beleidskeuzes 
 
1. De signaleringsfunctie is belangrijk, omdat niet iedere klant (bijvoorbeeld door dementie) zelf in  

staat is aan te geven dat er meer of andere zorg nodig is. Deze signaleringsfunctie is 
ondergebracht in de HH2 om de doorgeleiding naar AWBZ zorg te realiseren. Het is het 
overwegen waard om de signalering eerder in het proces te plaatsen of te overwegen de 
signalering bij een externe (objectievere) partner te leggen. Het laatste betekent wel dat er een 
extra instantie moet worden ingeschakeld, wat waarschijnlijk invloed heeft op de kosten en ook 
niet altijd prettig is voor de cliënt. Een combinatie met de ouderbezoeken die worden uitgevoerd 
door de SWOR is te overwegen. Nu vindt er door de SWOR éénmalig een huisbezoek plaats 
als betrokkene alleenstaand en/of  75+ is. Bij de uitwerking van de Motie van Houwelingen/ 
Ripmeester nummer 2008-80 wordt dit meegenomen.  

 
Elke huishoudelijke hulp moet in staat zijn op een elementair niveau te signaleren en dat bij de  
leidinggevende te melden. Deze zal dan zonodig actie moeten ondernemen. In dat geval kan er 
eenmalig een huisbezoek worden afgelegd door een gekwalificeerde medewerker. Hieruit kan 
een (verzoek tot) her indicering volgen of bijvoorbeeld overdracht naar een andere vorm van 
hulpverlening.  

 
Een alfahulp kan, voorzover niet aangesloten bij een zorgaanbieder, niet bij een collega of  
leidinggevende signaleren. Bij eventueel vast te stellen kwaliteitscriteria kan ook het inzetten 
van een medewerkerpool worden verplicht. Hierdoor wordt de signalering ook goed geborgd. 

 
2. De prijs/kwaliteit verhouding was, binnen de context van de aanbesteding, goed. De verhouding  

70-30 voldoet, als de minimumkwaliteitseisen op een andere manier gewaarborgd worden; 
 
3. Als de definitie van HH1 en HH2 gehandhaafd blijft, is het volume van HH2 te klein voor een  

apart perceel. Overwogen kan worden om HH1 en HH2 te combineren of HH2 te combineren 
met OB. Een andere optie is om geen aparte percelen te offreren: 

- Een mix van HH1, HH2 en OB in één perceel kan het voor zorgaanbieders 
aantrekkelijker maken geschoold personeel in te zetten. Dit leidt wel tot duurdere zorg 
als hier niet goed op gestuurd wordt. 

- Een mix van HH1, HH2 en OB in een perceel, waarbij wel per soort een apart tarief 
wordt afgesproken.  

- Twee percelen met HH1 gecombineerd met HH2 en een perceel OB.  
 
4. Bij een nieuwe aanbesteding moet aandacht besteed worden  aan het volume dat wordt  

geoffreerd. Er was voldoende volume gegund en toch kon cliënt niet genoeg kiezen, omdat 
vooral 1 aanbieder nauwelijks bekend is en niet merkbaar werkt aan het vergroten van het 
marktaandeel. Hierdoor krijgt deze aanbieder, binnen de BAR gemeenten, nauwelijks 
verzoeken tot levering. Aanbieders moeten aangeven hoe zij zich lokaal gaan profileren. Als 
aanbieders dit niet doen, moet in een nieuw bestek aangegeven worden dat dit een reden kan 
zijn om het contract op te zeggen.  

 
Bevindingen van zorgaanbieders (gebleken uit de evaluatiegesprekken) 
 
1. De voorkeur van de aanbieders gaat uit naar verlenging van het contract, waarbij de prijzen  

zullen worden aangepast aan de CAO indexering. 
 
2. Als er wordt aanbesteed, dan gaat de voorkeur uit naar het Zeeuwse model. Een vaste prijs en  

dan concurreren op kwaliteit. De voorkeur gaat uit naar één perceel voor HH1 en HH2.  
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Bevindingen van cliënten 
 
1. Cliënten willen graag dezelfde hulp houden. Bij de overgang van de AWBZ naar de WMO heeft  

het moeten wisselen van hulp veel emoties te weeg gebracht; 
 

2. Er zijn nauwelijks klachten over de kwaliteit van de hulp die geboden wordt. Het feit dat  
alfahulpen worden ingezet is geen probleem waar het, het niveau van de zorg betreft. Het 
“werkgeverschap” van de alfahulp en de administratieve rompslomp die dat met zich meebrengt 
wordt, ondanks maatregelen om dit te beperken, niet gewaardeerd. 

 
3. De klanttevredenheid moet elk jaar door de zorgaanbieder worden gemeten. De resultaten  
    kunnen bij een volgende aanbesteding worden meegenomen. 
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7.0 Keuzes  

Optie 1 Verlenging contract 
 
Uit de gesprekken met zorgaanbieders en cliënten blijkt dat er een voorkeur bestaat voor het 
voortzetten van de huidige situatie. Als het contract met 1 jaar wordt verlengd geeft dat de 
gewenste rust. Daarnaast kan over een jaar rekening worden gehouden met de wetswijziging die 
nog in het parlement behandeld moet worden. De aanbesteding die heeft plaatsgevonden, is 
correct verlopen. De commotie die er is geweest rond het buiten boord vallen van een plaatselijke 
aanbieder, de gevolgen voor het personeel en het wisselen van huishoudelijke hulp voor cliënten, 
is niet het gevolg geweest van de gevolgde aanbestedingsprocedure, maar is inherent aan de 
verplichting tot  aanbesteden. De financiële problemen die zorgaanbieders ondervinden, zijn o.a. 
het gevolg geweest van een verschuiving in de verdeling tussen HH1 en HH2. Een andere 
aanbestedingsprocedure zal hierin geen verandering brengen. Bij een volgende aanbesteding én 
handhaving van de definities voor de twee producten kan immers beter aangegeven worden hoe 
de verdeling is en aan welk volume gedacht moet worden.  
Als het college ervoor kiest om onrust onder de cliënten voorkomen en te consolideren, dan moet 
gekozen worden voor het verlengen van het contract. Hierbij moeten de gemeenten in gesprek met 
de zorgaanbieders om de optie uit de raamovereenkomst om de prijzen aan te passen aan de 
CAO te bespreken. Als de nieuwe contracten zijn getekend, kunnen de cliënten hun eigen hulp 
houden.  

Optie 2 Aanbesteding 
 
Als na overleg met de individuele zorgaanbieders blijkt, dat verlening niet mogelijk is, moet er 
aanbesteed worden. In dat geval zal er een keuze moeten worden gemaakt voor een 
aanbestedingsmethodiek. Er zijn vele varianten, maar voor de BAR gemeenten komen twee 
methoden in aanmerking. 
  
Optie 2.1 Aanbesteding op basis van Prijs en Kwaliteit (BAR model) 
 
De eerste aanbesteding in het kader van de WMO heeft op basis van Prijs en Kwaliteit, met de 
nadruk op prijs plaatsgevonden. 
 
Voordelen van de mix Prijs/Kwaliteit: 
 

a. Selectie op basis van prijs. Het doel van een aanbesteding is een goede prijs te krijgen, 
zonder de kwaliteit geweld aan te doen. Een goede prijs maakt het mogelijk het 
beschikbare budget doelmatig te besteden. 

b. Een beperkt aantal zorgaanbieders, tot (bijvoorbeeld) maximaal 5. De zorgaanbieder kan 
meer investeren in het in stand houden en opbouwen van de lokale en regionale 
ketensamenwerking tussen verschillende organisaties en zo als onderdeel van de keten 
een beter passend aanbod voor de cliënt zijn. Dit is een groot voordeel en deze investering 
vanuit zorgaanbieders is mogelijk omdat de werkvoorraad wordt verdeeld over slechts 
enkele aanbieders, waardoor het interessant blijft voor een zorgaanbieder om te 
participeren. Het voordeel voor de gemeente is dat het contractbeheer beheersbaar is.  

c. Er is plaatselijk genoeg ervaring opgedaan met deze methode om de valkuilen te 
herkennen.  
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Nadelen van de mix Prijs/kwaliteit: 
a. Vooraf is niet voorspelbaar welke zorgaanbieders de aanbesteding winnen. Dit speelt een 

rol als de voorkeur uitgaat naar lokale aanbieders.  
b. Bij wisseling van aanbieder, krijgen cliënten te maken met een andere hulp. 

 
Optie 2.2 Het Zeeuwse model  
 
Bij het Zeeuwse model wordt de prijs door de gemeente vastgesteld en concurreren de aanbieders 
op kwaliteit. Met alle aanbieders die aan de kwaliteitseisen voldoen wordt een contract afgesloten.  
Het is niet eenvoudig om een geschikte vaste prijs te bepalen die wordt opgelegd aan de 
aanbieders. De prijs moet redelijk zijn en zowel naleving van de CAO als voldoende concurrentie 
mogelijk maken. Een mogelijkheid voor de gemeente om beter een prijs te kunnen bepalen, is het 
uitvoeren van een marktconsultatie. Tijdens de marktconsultatie moet dan voor de aanbieders 
duidelijk zijn wat de minimumeisen van de gemeente zullen zijn tijdens de aanbesteding. Om te 
bepalen aan welke kwalitatieve eisen de dienstverlening voor een cliënt minimaal moet voldoen, 
kan een behoefte onderzoek worden uitgevoerd. 
 
Voordelen van de Zeeuwse methode: 
 

a. Het contracteren van veel aanbieders geeft de cliënten veel keuzevrijheid. 
Alle partijen die aan de kwaliteitseisen voldoen wordt gegund. De kans is groot dat meer 
zorgaanbieders gegund worden dan bij het andere aanbestedingsmodel. 

b. De kans dat één of meerdere lokale aanbieders niet gegund kan worden is klein.  
Het voordeel hiervan is dat cliënten kunnen kiezen uit meerdere zorgaanbieders die bij hen 
bekend zijn.  

 
Nadelen van de Zeeuwse methode: 
 

a. Er vindt geen concurrentie op prijs plaats. Als de prijs wordt vastgesteld en alleen op 
kwaliteit wordt gegund, dan betekent dit, dat de aanbieder feitelijk bepaalt wat de reikwijdte 
van de opdracht is. Dat is lastig te koppelen aan vooraf gestelde eisen en wensen. Als de 
prijs laag wordt gehouden dan worden de toeters en bellen beperkt, maar zal het weer 
lastig worden om op kwaliteit te concurreren.  

b. Het maken van de keuze is lastig voor cliënten, omdat de verschillen in kwaliteit van de 
zorgaanbieders moeilijk inzichtelijk te maken is.  

c. De gemeente moet heel goed beschrijven welke kwaliteit verwacht wordt. Een grote 
hoeveelheid contracten maakt de beheersbaarheid moeilijk. 
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8.1 Verlengen of aanbesteden? 
 
Bij de start van de aanbesteding is, om onrust te voorkomen, aangesloten bij het bestaande 
beleidskader voor de indicatie van de AWBZ. De uitzondering hierop was de keuze om bij de PGB 
100% vergoeding te geven ipv de gebruikelijke 75%. De nadruk lag bij de aanbestedingsprocedure 
op een goede prijs 70%/kwaliteit 30% verhouding. Lokale binding was een belangrijk 
aandachtspunt. Om de keuzevrijheid van cliënten te garanderen werd gekozen voor minimaal 3 
aanbieders.  
 
Door de gunning viel zowel in Ridderkerk als in Barendrecht een lokale aanbieder buiten de boot. 
Dit gaf veel onrust, omdat cliënten van hulp moesten wisselen en personeel onzeker was over hun 
toekomst. Uiteindelijk is door de optie om de PGB 100% te verstrekken het mogelijk geweest voor 
de niet gegunde aanbieder cliënten via de PGB te behouden en ook de personele gevolgen te 
beperken.  
 
Bij de keuze voor verlengen of aanbesteden moet een afweging worden gemaakt tussen de 
belangrijkste uitgangspunten: 

- De kwaliteit van de zorg staat voorop maar moet wel in verhouding tot de prijs staan. 
- De keuze mag niet leiden tot onrust bij een groot deel van de klanten. 
- De lokale binding van zorgaanbieders staat voorop. 

 
Het waarborgen van de kwaliteit voor een redelijke prijs staat voorop. Om dit te borgen is een 
nieuwe aanbesteding niet nodig. Het voorkomen van onrust onder de cliënten weegt daarnaast 
heel zwaar. Een aanbesteding brengt veel onrust teweeg bij cliënten. Verlengen is de enige manier 
om te garanderen dat cliënten niet van hulp hoeven te wisselen.  
 
Uit de evaluatie blijkt verder dat de kwaliteit van de zorg goed is en in verhouding tot de prijs staat. 
Het is vanuit dat oogpunt niet noodzakelijk om direct opnieuw aan te besteden. Een nieuwe 
aanbesteding geeft wel lokale zorgaanbieders een nieuwe kans om mee te doen. Daar staat weer 
de onzekerheid over wijzigingen in de WMO tegenover. Bij verlengen zal de prijs van de zorg 
stijgen, omdat de zorgaanbieders de indexering van de salarissen zullen willen compenseren. Ook 
bij een aanbesteding wordt verwacht dat de prijs zal stijgen, omdat ook dan de prijscompensatie 
zal worden doorberekend. Dit sluit aan bij de bevindingen zoals vermeld in hoofdstuk 6.  
 
OP BASIS HIERVAN WORDT GEKOZEN VOOR OPTIE 1 VERLENGING VAN HET CONTRACT. 

8.2 Uitgangspunten aanbesteding 
 
Mocht verlenging van het contract niet mogelijk zijn dan moet er aanbesteed worden. Ook nu moet 
de keuze worden afgezet tegen de belangrijkste uitgangspunten: 

- De kwaliteit van de zorg staat voorop maar moet wel in verhouding tot de prijs staan. 
- De keuze mag niet leiden tot onrust bij een groot deel van de klanten. 
- De lokale binding van zorgaanbieders staat voorop. 

 
Er is al geconstateerd dat de vorige aanbesteding goed is verlopen. Maatschappelijke onrust is 
ontstaan doordat cliënten van hulp moesten wisselen, doordat de lokale aanbieder niet werd 
gegund. Op basis van deze evaluatie is het mogelijk om een aanbesteding op dezelfde manier aan 
te pakken als verwoord in optie 2.1 Aanbesteding op basis van Prijs en Kwaliteit (BAR model). Met 
dit model bereik je een goede kwaliteit van zorg tegen een scherpe prijs.  
 
Als echter de overige twee uitgangspunten een groter gewicht krijgen dan heeft het Zeeuwse 
model de voorkeur.  Bij het Zeeuwse model ligt de prijs vast en alle aanbieders die aan de 
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minimale kwaliteitseisen voldoen wordt gegund. Dit betekent dat er geen maximaal aantal 
aanbieders is. Het voordeel voor de cliënt is dat deze meer keuzemogelijkheden heeft. Daarnaast 
is de kans maximaal dat lokale aanbieders gegund krijgen. Uiteraard kunnen aanbieders van 
buiten de regio, die aan de criteria voldoen niet geweigerd worden. Het nadeel is wel dat de 
aansturing van de aanbieders na de aanbesteding tijdrovend is voor de gemeente. 
 
Voor het Zeeuws model is het van dat de kwaliteitseisen van te voren goed worden geformuleerd. 
We willen daarbij sturen op een groot aantal minimale kwaliteitseisen. Daarbij wordt een scherpe 
prijs gezet, die we op basis van een marktconsultatie berekenen. 
 
OP BASIS VAN VORENSTAANDE WORDT GEKOZEN VOOR HET VOOR HET ZEEUWSE MODEL 
 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 
- De hoge kwaliteitseisen uit het vorige bestek blijven gehandhaafd. 
- Daadwerkelijke investering in de lokale netwerken wordt verplicht gesteld en er worden  

consequenties verbonden aan nalatigheid op dit punt. Dit moet juridisch worden uitgewerkt 
voor het nieuwe contract. Het doel is te voorkomen dat een aanbieder geen cliënten krijgt, 
omdat zij niet bekend zijn. In het contract wordt expliciet opgenomen dat het contract ook 
ontbonden kan worden als de zorgaanbieder niet voldoende investeert in de lokale binding of 
na een bepaalde periode onvoldoende cliënten heeft weten binnen te krijgen. 

- Jaarlijks moet een klant tevredenheidonderzoek worden gehouden en overhandigd aan de  
 gemeenten. 
- Er wordt een scherpe prijs gebaseerd op een marktconsultatie. De marktconsultatie leidt tot  
 een vaste prijs. 
- Er wordt, op basis van kwaliteit, in principe gekozen voor 2 percelen,, HH1 en HH2 en voor 
een derde perceel voor OB. De (financiële) consequenties van deze keuze worden nog nader 
onderzocht. Dit kan nog tot leiden tot aanpassing van dit uitgangspunt.  
- Er wordt een medewerkerspool verplicht. Dit bevordert een goede signalering en biedt  
 continuering van de zorg.  
- Als de aangekondigde wetswijziging doorgaat, wordt in een volgend bestek alfahulp 
 alleen aangeboden als een cliënt daarom vraagt. 

 
 


