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7 februari 2023

Welkom!



Welkom door:
Korwin Roggema (Programmamanager 
Beschermd Wonen & Opvang)

Korte presentatie door:
Marieke Fenger (Contractmanager Programma 
Beschermd Wonen & Opvang)
&
Leonie Ramaker (regio-ondersteuner 
Programma Beschermd Wonen & Opvang)



Aanbiedersbijeenkomst 2023 

Inleiding

Doelen

Informatie   

Producten en processen

Netwerk



Doelen van vandaag 

Iedere aanbieder kent de producten 
uit de  Inkoop 2023

Aanbieders zijn bekend 
met de nieuwe 

processen binnen deze 
inkoop of weten waar ze 

deze kunnen vinden

Aanbieders zijn zich 
bewust van de 

vernieuwde werkwijze 
bij de Toegang

Aanbieders weten bij 
wie (welke ingang) ze 

moeten zijn voor welke 
vraag



Inkoop Beschermd Wonen 2023 Groninger gemeenten 

Groninger gemeenten 
werken samen aan 
inkoop BW 2023-

2025

Inkoopdocumenten 
gepubliceerd (april 

2022)

5 vragenrondes 
gehad

Wijzigingen 
inkoopdocumenten 
n.a.v. vragenronden 

doorgevoerd

Definitieve 
aanmeldingen 1-09

Beoordelen 
aanbieders op 

volledigheid, kwaliteit 
en financieel

Gegunde aanbieders Contracten opstellen

Schouw locaties 
aanbieders (oktober-

december 2022
Resultaten uitwerken

1 januari 2023: 
Ingangsdatum
overeenkomst



Passende begeleiding
(optimalisatie proces van 

herstel)

Ondersteuning wordt (in 
principe) lokaal geboden

Specialistische voorzieningen

voorhanden

Waar mogelijk ondersteuning 
dichtbij in de eigen 

woonomgeving en in een eigen 
woning

Transformatie Beschermd 
Thuis: evenwichtig

zorglandschap

Meer afstemming lokale Wmo

(effctief op- en afschalen)

Nieuwe werkwijze (intensivering
contactmomenten) Lokale

toegang aan het stuur in- door-
en uitstroom in samenwerking 

met aanbieders

Kunnen meedoen aan de 
samenleving door activiteiten 

en/of werken

Passende hulp krijgen bij het 
regie voeren over hun eigen 
leven en zelfstandig kunnen 

wonen

Ondersteuning op maat krijgen, 
zo kort als mogelijk en zo lang als 

noodzakelijk. Waarbij dient te 
worden opgemerkt dat de 

cliënten die (zeer) langdurig 
begeleiding nodig hebben zijn 

overgegaan naar de Wlz.



Overeenkomst Beschermd Wonen

• Looptijd overeenkomst 36 maanden (optie verlenging
3x 12 maanden)

• Optie periodieke wijzigingen binnen Open House 
(overeenkomst, producten/ arrangement) 
aankondigen 6 maanden van tevoren (2.7 
Aanmeldingsdocument)

• Eisen economische en financiële draagkracht

• Tussentijdse toetreding (aanmeldingsdocument 3.5) 
is een keuzemogelijkheid i.v.m. noodzaak uitbreiding



Nieuwe werkprocesen Beschermd Wonen
Onderdeel: Schouw Woonlocaties 

200 onderzochte locaties 

Groot deel is akkoord

Aandachtspunten zijn gedeeld met aanbieder 

Toegang beschikt over de lijst goedgekeurde 
locaties

We staan open voor het gesprek tot 
doorvoeren verbeteringen

Resultaten 

Deel is niet akkoord. Herstel vaak mogelijk.

Overgangscontract voor zittende cliënten

Proces beschreven in Handboek Beschermd Wonen!



Nieuwe werkprocessen Beschermd Wonen
Onderdeel: Aanmelden en beoordeling 
onderaannemers

Delen lijst goedgekeurde onderaannemers 

Nieuw proces aanmelding en beoordeling: Inhoudelijke en Financiële Toets

Voornemens toelating onderaannemers per 3 maanden

Zie Handboek Beschermd Wonen 



Conversie productcodes & indicaties

Omzetten oude 
productcodes naar 

nieuwe productcodes

Wijziging indicatie

Afgerond; 
problemen? Trek aan

de bel?



Ontwikkelopgaven

Gezamenlijke opgave, bijdrage naar
vermogen

• Dagbesteding en Sociale Activering

• Optimale afschaling BW naar Wmo

• Integraal arrangement bijzondere
doelgroepen; jongeren met 
zwaardere problemen

• Overbruggingsproducten



Samenwerking 
aanbieders & (lokale) 
toegangen

Werkwijze Toegang

Complexe casuïstiek

Werkprocessen zo uniform 
mogelijk 



Communicatie 
Ingangen en communicatie

Voortgangsberichten afdeling CMO- maandelijks

Vast aanspreekpunt contractmanagement 

www.Groningengeeftthuis.nl - doorontwikkeling

contracteringmo@groningen.nl

Toezicht

toezichthouderswmoenjeugdwet@groningen.nl

Toegang: lokaal

Inkoop (Via Mercell-Source-to- contract) 

mailto:contracteringmo@groningen.nl
mailto:toezichthouderswmoenjeugdwet@groningen.nl


Sta tafels- carrousel 

1. Toezicht

2. Transformatie Beschermd Wonen 
naar Beschermd Thuis

3. Schouw nu en straks 
4. Producten

5. Samenwerking met voorliggend veld
6. Samenwerking met (andere) 

organisaties

7. Ideeën/verwachtingen/samenwerkin
g/ontwikkelpunten/spuien!



Bedankt voor uw 
aandacht!

Tijd voor de Thema tafels!


