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Agenda 
• Inleiding

• Randvoorwaarden

• Minimumeisen



Reeds besproken
24 november

 Uitgangspunten
 Doelstellingen
 Denkrichting segmentering
 Ervaringen uit de markt

8 december
 Voorlopige segmentering

28 januari
 Definitieve segmentering
 Afbakening inhoud en bekostiging
 Selectiecriteria

11 februari
 Randvoorwaarden
 Minimumeisen



Opbouw perceel Wmo (inclusief wonen)
Verschillende segmenten en subsegmenten
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Randvoorwaarden
• Randvoorwaarden zijn voorwaarden waar een aanbieder aan moet 

voldoen bij de start van de overeenkomst of bij uitvoering van de 
dienstverlening. Dit betreffen geen minimumeisen

• Er zijn algemene en (sub)segment specifieke randvoorwaarden 
geformuleerd. De algemene voorwaarden gelden voor het gehele perceel 
Wmo. De (sub)segment specifieke enkel voor het betreffende segment.

De randvoorwaarden ontvangt u van ons op schrift. Mocht u op- of 
aanmerkingen hebben stuur deze dan naar 
inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl met als onderwerp ‘’reactie 
randvoorwaarden Wmo’’

mailto:inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl


Randvoorwaarden

Beschikbaarheid

1. Ondersteuning: de ondersteuning kan worden ingezet binnen 2 weken

2. Logeren: de ondersteuning kan worden ingezet binnen 2 weken, indien 
dringend binnen 2 dagen

3. Wonen: de ondersteuning kan worden ingezet binnen 2 weken. Indien dit 
niet mogelijk is wordt overbruggingszorg ingezet met als doel de cliënt 
voor te bereiden



Minimumeisen
• Minimumeisen kan je alleen beantwoorden met ja of nee.

• Betreffen eisen waaraan een organisatie moet voldoen op moment van inschrijven.

• Er zijn algemene en (sub)segment specifieke minimumeisen geformuleerd. De 
algemene minimumeisen gelden voor het gehele perceel Wmo. De (sub)segment 
specifieke minimumeisen enkel voor het betreffende (sub)segment

• Organisatiekenmerken.



Algemene minimumeisen
• Kwaliteitscertificaat;

• Lidmaatschap branchevereniging;

• Landelijke wet- en regelgeving;

• Zet medewerkers in met een erkende op zorg gerichte opleiding op minimaal MBO-
4 niveau.

• De medewerker op MBO-4 niveau werkt onder supervisie van een medewerker op 
minimaal HBO niveau.

• Bij voorkomende meervoudige problematiek is een opleiding op HBO niveau 
noodzakelijk.

• Maakt gebruik van de expertise van een gedragswetenschapper of andere 
specialist op het gebied van de problematiek van de Cliënt .



Minimumeisen subsegment Ondersteuning
Eisen aan de medewerker:

• Als uitzondering op de opleidingseisen bij de algemene minimumeisen is bij 
enkelvoudige, laagcomplexe problematiek in een groeps-/dagbestedingssetting de 
inzet van een opleiding gericht op zorg op minimaal MBO 3-niveau vereist. 



Minimumeisen subsegment Persoonlijke 
Verzorging
Eisen aan de medewerker:

• Een opleiding met verpleegtechnische vaardigheden op minimaal MBO-3 niveau, 
bijvoorbeeld MBO Verzorgende IG



Minimumeisen subsegment Beschermd Thuis
• Het contact met de cliënt is in principe dagelijks, zo nodig meerdere momenten per 

dag (in een mix van face-to-face, telefonisch en/of digitaal), ook buiten 
kantoortijden. 

• De ondersteuning is 24/7 binnen 5 minuten bereikbaar en dient indien 
noodzakelijk binnen 20 minuten bij de cliënt aanwezig te zijn. De aanwezigheidseis 
mag, zolang dit een adequate en afdoende oplossing biedt, ook telefonisch of via 
beeldbellen ingevuld worden.

Eisen aan de medewerker:

• Er wordt gewerkt met een klein, vast team van medewerkers. 

• De cliënt heeft een vast aanspreekpunt die tevens aanspreekpunt is voor de 
gemeente en het sociaal netwerk (waaronder mantelzorgers).

• De medewerker heeft een op zorg gerichte HBO opleiding en is gespecialiseerd in 
GGZ problematiek.



Minimumeisen segment Logeren
Eisen aan de medewerker:

• Een opleiding met (indien van toepassing) verpleegtechnische vaardigheden op 
minimaal MBO-3 niveau, bijvoorbeeld MBO Verzorgende IG.



Minimumeisen subsegment Beschut Wonen
Eisen aan de medewerker:

• De medewerker heeft een geschikte en op zorg afgeronde opleiding op minimaal 
MBO-4 niveau

• In geval de inzet van medewerkers op MBO-4 niveau, maken deze maximaal 40% 
uit van het aantal fte per locatie; de overige 60% heeft een geschikte en op zorg 
afgeronde opleiding op HBO-niveau.



Minimumeisen subsegment Beschermd Wonen
Eisen aan de medewerker:

• Medewerkers zijn 24/7 uur aanwezig op de locatie en beschikbaar

• De medewerker heeft een geschikte en op zorg afgeronde opleiding op minimaal 
MBO-4 niveau

• In geval de inzet van medewerkers op MBO-4 niveau, maken deze maximaal 40% 
uit van het aantal fte per locatie; de overige 60% heeft een geschikte en op zorg 
afgeronde opleiding op HBO-niveau.



Dank voor uw deelname!

Nabranders of aanvullingen naar aanleiding van deze presentatie kunt u 
sturen naar inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl met als onderwerp 
‘’presentatie 28 januari WMO’’

mailto:inkoop@sociaaldomeinachterhoek.nl

