
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

In 2018 hebben wij de Wmo begeleiding, kortdurend verblijf en sociale 

activering ingekocht. Op grond van de aangenomen moties tijdens uw 

raadsvergadering op 18 april 2018 hebben we toegezegd om in 2020 een 

evaluatie bijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst was gepland op 27 

mei. Vanwege de voorschriften rondom het corona virus kan deze 

bijeenkomst niet doorgaan. Wij plannen een nieuwe bijeenkomst op het 

moment dat dit weer mogelijk is. U zult hiervoor dan uiteraard een 

uitnodiging ontvangen. 

Voorafgaand aan deze bijeenkomst geven wij u alvast per brief een stand van 

zaken m.b.t. het afgelopen jaar. Tijdens de evaluatie bijeenkomst willen wij u 

de gelegenheid bieden om dieper op de materie in te gaan met een 

vertegenwoordiging van de aanbieders, gebiedsteams, WIJ Groningen en de 

directie maatschappelijke ontwikkeling.  

 

Beoogde doelen 

Bij de inkoop van de individuele begeleiding, de dagbesteding en het 

kortdurend verblijf in het kader van de Wmo  hebben we gekozen voor een 

andere opzet. Een belangrijke aanleiding daarvoor was dat de transformatie 

van de ondersteuning onvoldoende op gang kwam. Daarom is gekozen voor 

een opzet die aanbieders prikkelt en de ruimte biedt om de dienstverlening te 

transformeren. Dit is gebeurd door: 

o het selecteren van aanbieders via een aanbesteding die zich 

verbinden aan de transformatie opgave; 

o de aanbieders de opdracht te geven de ondersteuning te 

transformeren.  

Dit betekent dat zoveel mogelijk maatwerk omgezet moet 

worden in algemene voorzieningen. Ook moeten de aanbieders 
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zoveel mogelijk gebruik maken van de pareltjes en andere 

algemene voorzieningen en in algemene zin aansluiten bij de 

mogelijkheden in hun gebied; 

o te kiezen voor lumpsum financiering als vorm van 

bekostiging; 

o de aanbieders de opdracht te geven samen te werken met 

partners in hun gebied (WIJ Groningen, gebiedsteams). 

Andere doelen bij de gewijzigde opzet waren het verbinden van de uitvoering 

vanuit de Participatiewet en de Wmo, meer sturing en grip op de aanbieders 

en een betere kostenbeheersing. 

 

Stand van zaken 2019 - algemeen 

Voor vier gebieden van de voormalige gemeenten Groningen en Ten Boer  

zijn de onderstaande aanbieders geselecteerd (in het vervolg als 

hoofdaanbieder aangehaald).  
Perceel  Aanbieder  

1. Centrum en stadsdeel Oude Wijken  de combinatie 'Ben in de buurt" 

(Werkpro - Cosis)  

2 Oost en gemeente Ten Boer  At Home First  

3. Zuid  de combinatie ‘Zuid Vooruit’ 

(Stichting Dignis - Stichting Lentis 

MO - Humanitas DMH – 

Philadelphia)  

4. West  De combinatie 'Ben in de buurt' 

(Cosis - Werkpro)  

Het betreft vier regionale hoofdaanbieders. Alle hoofdaanbieders werken met 

onderaannemers. De overeenkomsten voor de dienstverlening zijn van kracht 

vanaf 1 januari 2019. De looptijd is vier jaar met twee verlengingsopties van 

twee jaar. 

 

Inmiddels is het eerste jaar van de overeenkomst verstreken en kunnen we 

een voorlopige balans opmaken.  

Het eerste jaar was vooral een jaar waarin de organisatie en inrichting van de 

nieuwe opzet centraal stond.  

De aandacht ging allereerst uit naar een zorgvuldige overgang van de 

bestaande cliënten naar de nieuwe situatie. Daarvoor hebben de geselecteerde 

partijen met alle aanbieders van de bestaande cliënten contact gezocht. Inzet 

daarbij was om deze partijen te contracteren als onderaanbieder. In het 

merendeel van de gevallen is dit gelukt (90%). Daar waar dit niet mogelijk 

was is een passende oplossing gevonden.  

Dit was een intensief proces met als gevolg dat de overgang voor de 

betrokken inwoners soepel is verlopen. Inwoners kwamen niet zonder 

ondersteuning te zitten en het overgrote deel hoefde niet van aanbieder te 

wisselen. 

Het afgelopen jaar stond daarnaast in het teken van het inrichten van de 

financiële en ICT werkomgeving en de stroomlijning van werkprocessen. 

Ook hebben de hoofdaanbieders de onderlinge samenwerking opgezet. 

Verder is geïnvesteerd in de relaties en afstemming met stakeholders als WIJ 
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Groningen, gebiedsteams, onderaannemers, de pareltjes en overige relevante 

spelers per gebied. 

De investeringen in 2019 zijn van belang voor de realisatie van de 

transformatie in de komende jaren. 

 

We zijn blij met het feit dat de overgang voor bestaande cliënten goed 

verlopen is. De gegevens wat betreft de ervaringen van cliënten over 2019 

zijn helaas beperkt. Dit komt doordat het cliëntervaringsonderzoek Wmo 

vanwege de corona crisis voorlopig is uitgesteld.  

Gegevens waarover we wel beschikken zijn het aantal ingediende klachten. 

Daarover kunnen we stellen dat er gedurende het gehele eerste jaar geen 

officiële klachten zijn binnen gekomen.  

 

Rekening houdend met de beoogde doelen gaan we hieronder uitgebreider in 

op de onderdelen transformatie en verbinding uitvoering Participatiewet en 

Wmo, samenwerking in het gebied, sturing/grip op aanbieders en tot slot de 

kostenbeheersing. In dit geheel nemen we ook de positie van de 

onderaannemers mee, omdat dit ook een aandachtspunt is van  uw raad. 

 

Transformatie en verbinding uitvoering Participatiewet en Wmo 

Bij de aanbesteding hebben we de sociale activering geclusterd met de Wmo-

begeleiding en kortdurend verblijf. De uitvoering van de dienstverlening is 

daarmee niet meer gescheiden georganiseerd.  

Het bovenstaande betekent dat de hoofdaanbieders op individueel klantniveau 

naast WIJ Groningen ook moeten samenwerken met de directie werk & 

participatie. De toeleiding was door de gewijzigde opzet een punt van 

aandacht. Het aantal verwijzingen bleef achter bij de verwachtingen. Vanuit 

de directie werk & participatie is de wens geuit dat het aanbod voor sociale 

activering wordt verbreed. Door de nieuwe opzet is dit mogelijk door 

bepaalde locaties voor dagbesteding ook in te zetten voor sociale activering  
 

Gedurende 2019 hebben de hoofdaanbieders voorbereidingen getroffen voor 

de transformatie van de ondersteuning. In sommige gevallen zijn voornemens 

al gerealiseerd. Per hoofaanbieder lichten we dat hieronder toe. 

Een aantal zaken worden in onderlinge afstemming of gezamenlijk opgepakt. 

Zo organiseren de hoofdaanbieders vanaf het najaar van 2019 gezamenlijk 

inspiratiebijeenkomsten over de transformatie van de ondersteuning. Deze 

bijeenkomsten worden voor en met onderaannemers georganiseerd. Iedere 

keer staat een thema of idee centraal. 

Verder hebben de hoofdaanbieders afgesproken dat ieder één of meer 

pareltjes ‘adopteert’, zodat deze met één hoofdaanbieder van doen hebben. In 

2020 vindt een verdere verkenning met de pareltjes plaats met het oog op het 

aflopen van de subsidie aan het einde van 2020. Twee pareltjes, het 

Hamelhuys en De Opstap, verlenen deels ondersteuning die geschaard kan 

worden onder de Zorgverzekeringswet. Rekening houdend daarmee 

verkennen we als gemeente bij zorgverzekeraar Menzis welke mogelijkheden 

er zijn om deze initiatieven te financieren vanuit deze wet. 
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Ben in de buurt 

Ben in de Buurt heeft in 2019 voorbereidingen getroffen voor de start van 

Ben in de Buurtteams in 2020. Deze teams werken beschikkingsvrij als 

algemene voorziening. Dit betekent dat WIJ Groningen inwoners met een 

individuele ondersteuningsvraag eerst naar het Ben in de Buurtteam 

doorverwijst (als voorliggende algemene voorziening).  Het team organiseert 

laagdrempelige vormen van ondersteuning over diverse onderwerpen waarbij 

ook wijkbewoners elkaar helpen. Wat voorheen individueel was, wordt 

(deels) collectief aangeboden.  

 

Daarnaast heeft Ben in de Buurt een buurtcirkel opgezet in de Paddepoel. Een 

tweede buurtcirkel volgt in 2020 in Selwerd. De buurtcirkel bestaat uit een 

groep mensen die bij elkaar in de buurt woont. Ieder woont in zijn of haar 

eigen huis. Vanuit de Buurtcirkels stimuleert Ben in de Buurt inwoners om 

elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. Samen koken, samen boodschappen 

doen of elkaar op andere manier steunen. De samenredzaamheid wordt 

vergroot en de afhankelijkheid van ondersteuning  door beroepskrachten 

verminderd. 

 

Verder wordt, in samenwerking met Dignis en samenwerkingspartners in de 

wijk, de ontwikkeling van Buurten bij Bernlef als brede algemene 

voorziening vormgegeven. Buurten Bij Bernlef is als pilot voorafgaande aan 

de aanbesteding al gestart. Inmiddels doen ruim 50 mensen (90% afkomstig 

uit het gebied West/Oude Wijken) mee. Ze werken mee in de keuken, in het 

restaurant, in de afwaskeuken, in een klein winkeltje, aan een receptie en 

brengen maaltijden rond. Van de groep van 50 behoort een deel van de 

mensen tot de groep die normaliter een maatwerkindicatie zou krijgen. Naast 

het meedoen bij Bernlef wordt op maat individuele ondersteuning gegeven 

(vervanging van individuele begeleiding in de vorm van maatwerk).  

 

In de Korrewegwijk participeert Ben in de Buurt vanuit het 

wijkvernieuwingsplan in een nieuw op te zetten ‘initiatief’. Dit wordt een 

locatie in de wijk waar het vooral gaat om ‘meedoen’ in praktische zin. Het 

wordt gekoppeld aan het thema duurzaamheid.  

 

In de Korrewegwijk-de Hoogte is in de zomer van 2019 het Groenhuis 

gestart. Dit is een algemene voorziening waar inmiddels ruim 20 

wijkbewoners actief zijn. Meerdere partijen uit het gebied (gebiedsteam, WIJ-

team Korrewegwijk, de Goeie Buurt, het wijkoverleg Korrewegwijk, DIB en 

Floreshuis) zijn bij de opstart betrokken geweest. Groenhuis staat voor Groen 

en voor Doen.  

 

In Vinkhuizen is Ben in de Buurt door het gebiedsteam gevraagd te 

participeren in de vormgeving van een wijkbedrijf/verzamelplaats voor 

meerdere wijkinitiatieven. Het WIJ–team Vinkhuizen is ook betrokken bij het 
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geheel. Mogelijk kan op termijn het Ben in de Buurtteam op de locatie 

terecht.  

 

Tot slot hebben de besturen van accommodaties en de bewonersorganisatie 

Oosterparkwijk WerkPro gevraagd te participeren in het project voor een 

nieuw buurthuis/sociale onderneming/wijkbedrijf in de Siebe Jan 

Boumaschool. Dit is een geschikte plaats om als algemene voorziening te 

ontwikkelen, ter vervanging van dagbesteding in de vorm van maatwerk, 

maar ook voor het Ben in de Buurt team. Een gemengde voorziening: alles 

onder één dak (in oude termen: buurthuis, wijkrestaurant, dagbesteding, 

participatie, activering, bewonersinitiatieven, ontmoeting, scholing etc.).  

 

At Home First 

In 2019 heeft At Home First in samenwerking met WIJ Groningen eerste 

stappen gezet in het afschalen van de ondersteuning. Dit gebeurde bij 

aflopende indicaties en nieuwe instroom en altijd in overleg met de betrokken 

inwoners. Afschalen kan bestaan uit lichtere vormen van ondersteuning, 

waarbij ook laagdrempelige, beschikkingsvrije voorzieningen worden 

ingezet, of het anders organiseren van de ondersteuning. 

 

Daarnaast heeft At Home First in 2019 voorbereidingen getroffen voor de 

start van algemene voorzieningen in 2020. De algemene voorziening wordt 

een laagdrempelige ontmoetingsplek in de wijk waar inwoners zonder 

beschikking naar toe kunnen. Op deze plek worden bewoners door een 

combinatie van beroepskrachten en vrijwilligers ‘opgevangen’. Mensen 

kunnen ingezet worden voor wijkactiviteiten en vervolgens doorstromen naar 

vrijwilligerswerk, re-integratietrajecten of betaald werk. Daarnaast richt de 

algemene voorziening zich op mensen die op zoek zijn naar contact. Ze 

kunnen zich gewoon welkom of veilig voelen op deze ontmoetingsplek 

(preventief karakter). 

 

In Lewenborg heeft At Home First intensief overleg gepleegd met het bestuur 

van de Oude Bieb over de mogelijkheden tot het realiseren van een algemene 

voorziening. AtHomeFirst heeft hierbij het gebiedsteam ook betrokken. 

Voornemen is om in de eerste helft van 2020 een algemene voorziening 

starten in de Oude Bieb. Vanwege de corona crisis kan de start vertraging 

oplopen. 

 

At Home First werkt daarnaast de mogelijkheden uit voor een algemene 

voorziening in Beijum. De gedachte is dit te doen in de combinatie met een 

aantal bestaande voorzieningen (als de Wiershoeck, De Zijlen, en het 

Trefpunt). Het voornemen is deze voorziening te starten in het najaar van 

2020. 

 

Zuid Vooruit 

Zuid Vooruit is vanaf november 2019 gestart met DigiContact. Kwetsbare 

inwoners kunnen zeven dagen per week en 24 uur per dag een beroep doen op 
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ondersteuning op afstand door een beroepskracht via beeldbellen of gewoon 

bellen. De inwoners krijgen emotionele of psychische steun, advies om met 

problemen om te gaan en hoe deze zelf het hoofd te bieden. 

De mogelijke inzet van deze vorm van ondersteuning wordt, bij nieuwe 

instroom en bij elke herindicatie, meegewogen als alternatief voor of 

aanvulling op een maatwerkvoorziening.  

DigiContact wordt ingezet om meer routinematige taken van begeleiders over 

te nemen, of als achtervang voor ondersteuning die buiten geplande 

momenten gevraagd. Ook wordt deze voorziening ingezet als 

terugvalmogelijkheid voor inwoners, dan wel als waakvlamfunctie. Op deze 

manier is DigiContact onderdeel van de transformatie naar een laagdrempelig 

alternatief aanbod.  

 

Daarnaast heeft Zuid Vooruit halverwege 2019 in het Heijmanscentrum een 

eerste ontmoetingsplek gerealiseerd. Dit is een algemene voorziening waar 

mensen zonder beschikking aan kunnen deelnemen. Insteek is dat deze 

voorliggende voorziening steeds meer wordt ingezet met een gevarieerd 

aanbod aan activiteiten als alternatief voor een maatwerkvoorziening.  

 

Verder is Zuid Vooruit samen met WIJ Groningen gestart met een het 

inventariseren van alle voorzieningen in het gebied die als ontmoetingsplek 

fungeren. Daarbij wordt in kaart gebracht in welke mate de bestaande 

activiteiten bij die ontmoetingsplekken al bijdragen aan het voorkomen of 

verminderen van maatwerk of daarin mogelijk verder ontwikkeld kunnen 

worden.  

 

Tot slot heeft Zuid Vooruit voorbereidingen getroffen voor de start van een 

buurtcirkel in 2020. De buurtcirkel is bedoeld voor mensen met een beperkt 

netwerk en biedt hen de gelegenheid om met elkaar in contact te komen en 

elkaar te ondersteunen. Essentieel element van de buurtcirkel is dat het altijd 

gaat om de wederkerigheid en inzet van ieders talenten. Bij het opzetten van 

deze voorziening werkt Zuid Vooruit samen met Ben in de Buurt. 

 

Samenwerking in het gebied 

In alle gebieden werken de hoofdaanbieders samen met de WIJ-teams. Het 

gaat hierbij om samenwerking bij individuele cliënten en de mogelijkheden 

en uitdagingen in een gebied. Medewerkers weten elkaar over en weer te 

vinden. 

Op klantniveau is er afstemming over de benodigde ondersteuning. Punt van 

aandacht was de werkdruk bij WIJ Groningen waardoor op sommige plekken 

de tijdigheid van herindicaties onder druk stond.  

In het algemeen kunnen we stellen dat de hoofdaanbieders en WIJ Groningen 

nu een gezamenlijke focus op de transformatie van de ondersteuning hebben 

en elkaar daardoor aanvullen en versterken. 

 

Verder is er voor de gebiedsteams met de aanwijzing van een hoofdaanbieder 

per gebied een helder aanspreekpunt. Uit de hierboven beschreven 
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transformatie van de ondersteuning blijkt dat partijen met elkaar 

samenwerken.  

 

Sturing/grip op aanbieders en positie onderaannemers 

Vanwege de eis om te zorgen voor een soepele overgang van bestaande 

cliënten naar de nieuwe situatie per 2019 hebben de hoofdaanbieders met alle 

aanbieders van de bestaande cliënten contact gezocht. Inzet daarbij was om 

deze partijen te contracteren als onderaannemer. In het merendeel van de 

gevallen is dit gelukt (90%). Dit heeft als gevolg dat kleine aanbieders ook bij 

de nieuwe opzet een positie blijven houden in het geheel. Dit was een 

aandachtspunt van uw raad. 

Voor de meeste partijen geldt dat de overeenkomst ook in 2020 voortgezet 

wordt. Een klein deel van de contracten met onderaannemers is niet verlengd. 

De meest voorkomende redenen zijn dat deze onderaannemers geen cliënten 

hadden of zelf afzagen van verlenging. Andere redenen waren: het niet 

voldoen aan de gestelde eisen in het contract en overname door een andere 

partij. 

 

Met de nieuwe opzet is de relatie met de hoofdaanbieders anders geworden. 

In de oude situatie was de levering van vast omschreven producten gesprek 

van onderwerp met een deel van de aanbieders. In de nieuwe situatie worden 

hoofdaanbieders aangesproken op hun expertise en hebben zij de ruimte om 

te doen wat nodig is. Hoofdaanbieders zijn mede eigenaar geworden van de 

transformatie en geven daarmee uitvoering aan de doelstellingen van de 

gemeente. Verder is de samenwerking in het gebied onderwerp van gesprek. 

Contractmanagement vindt plaats op verschillende niveaus; bestuurlijk, 

strategisch en op operationeel niveau in de driehoek gemeente, aanbieders en 

WIJ Groningen. 

 

Kostenbeheersing 

De hoofdaanbieders krijgen voor hun opdracht een afgebakend budget. Per 

aanbieder is een budget bepaald dat gebaseerd is op het volume aan 

maatwerkondersteuning voorafgaand aan de aanbesteding. Dit budget neemt 

gedurende de looptijd van de overeenkomst in omvang af. 

Dit kan, omdat we met de nieuwe opzet gedurende de looptijd van de 

overeenkomst transformatiewinst realiseren. In het derde jaar van de looptijd 

van de overeenkomst worden de bezuinigingen in de meerjarenbegroting naar 

verwachting structureel gerealiseerd. In het vierde jaar (en daarna) is deze 

besparing maximaal. Deze bedraagt in het vierde jaar, en de jaren daarna, 

€1,5 min ten opzichte van de oude situatie. Dat komt omdat we vanaf dan 

langdurig kunnen profiteren van het bereiken van het optimale transformatie-

effect. Hiermee wordt een halt toegeroepen aan de trend van stijgende 

uitgaven voor de Wmo begeleiding.  

 

Wat betreft kalenderjaar 2019 kunnen we constateren dat alle 

hoofdaanbieders de dienstverlening binnen hun budget hebben uitgevoerd. Er 

zijn geen aanvullende middelen vanuit de gemeente nodig geweest. 
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Conclusie 

Zoals aan het begin geconstateerd stond 2019 grotendeels in het teken van de 

inrichting en organisatie van de nieuwe opzet. Tegelijkertijd hebben de 

hoofdaanbieders gewerkt aan de transformatie van de ondersteuning. We zien 

dat er algemene voorzieningen worden gerealiseerd. Daarbij maken alle 

aanbieders gebruik van de mogelijkheden in hun gebied. Dit geeft ons 

vertrouwen in de komende jaren.  

Ook is de samenwerking in de gebieden tussen aanbieders, WIJ Groningen en 

de gebiedsteams op gang gekomen. Wij zijn er van overtuigd dat partijen 

elkaar op deze manier kunnen versterken. Dit levert uiteindelijk meerwaarde 

op voor onze kwetsbare inwoners. 

Verder hebben (kleine) onderaannemers nog steeds een positie in het geheel. 

Ook in de toekomst zullen de hoofdaanbieders onderaannemers nodig hebben 

voor het uitvoeren van hun opdracht en het realiseren van de transformatie 

van de ondersteuning.  

De gewijzigde opzet heeft ook een andere verhouding tot de hoofdaanbieders 

opgeleverd. Met de geselecteerde hoofdaanbieders, die de opgave hebben om 

de ondersteuning te transformeren, zijn deze strategische partners geworden. 
Tot slot is de stijgende lijn in ondersteuningskosten bij de Wmo begeleiding 

doorbroken.  

 

Het geheel overziend zijn we tevreden met de resultaten van 2019. Graag willen 

we met uw raad verder ingaan op de ontwikkelingen tijdens een evaluatie-

bijeenkomst. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


