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Vooraf 
We hebben het vaak over de ‘verschuiving van zwaardere zorg naar lichtere ondersteuning in het 
voorveld’. Onder het voorveld verstaan we alle activiteiten, vrijwilligers, voorzieningen, onderwijs, 
(welzijns)organisaties, stichtingen en netwerken in een buurt, wijk of stad die helpen bij het welzijn van 
inwoners. Dat klinkt breed en dat is het ook. Voor een deel van dit voorveld zijn wij opdrachtgever, een 
gedeelte wordt zonder tussenkomst van ons georganiseerd door bewonersgroepen en partners in de 
stad. We geloven in wijken waar zorg- en ondersteuningsvragen op tijd worden gezien en opgepakt. 
Waar mensen contact met elkaar hebben en er toegang is tot laagdrempelige ondersteuning in het 
normale leven, bij opvoeden en opgroeien, bij ouder worden, bij leven met een handicap of ziekte. Met 
meer aandacht voor de wisselwerking tussen mensen en hun omgeving, soms als deel van het probleem 
maar soms ook als onderdeel van de oplossing. Dat noemen wij een sterke sociale basis. Wij zien het als 
onze rol om te helpen overzichtelijk te maken wat er al is in onze wijken en om bestaande initiatieven te 
verbinden waar dat meerwaarde heeft. We sturen op wat er onvoldoende of juist te veel is en op wat er 
nog gaat komen door (demografische) ontwikkelingen.  

Maatschappelijk voorveld: ook wel voorliggend veld. Het geheel van (gesubsidieerde) 
welzijnspartijen en organisaties in de gemeente die ten doel hebben inwoners met behulp van 
vrijwilligers en op vrijwillige basis te ondersteunen en/of te begeleiden bij activiteiten. 
 
Uit de Hervormingsagenda Gemeente Zwolle 2020 

1 Waarom Goede Dagen & Perspectief (voorheen dagbesteding) 
Anderen ontmoeten maakt gezond. Het vermindert depressies, is een buffer tegen stress, zorgt voor 
een lagere bloeddruk en hartslag en een hogere levensverwachting. Datzelfde geldt voor bijdragen 
aan de samenleving. Dat vergroot het gevoel van eigenwaarde, verlaagt stressgevoelens, zorgt voor 
toename van eigen regie en geeft voldoening en betekenis aan het leven. Ouderen die 
vrijwilligerswerk doen, leven langer dan ouderen die dat niet doen. 
Zorgen voor anderen geeft zingeving en voldoening en versterkt de onderlinge relatie. Maar 
overbelasting bij mantelzorgers kan leiden tot stress, slecht ervaren gezondheid en symptomen van 
depressie. 
Wij gaan voor het welzijn van al onze inwoners en willen daarom dat er in onze wijken voldoende 
plekken zijn om makkelijk binnen te lopen, elkaar te ontmoeten en jezelf te ontwikkelen.   
Wij denken dat Zwolle op dit moment al een rijk aanbod van plekken heeft waar dat mogelijk is. 
SamenZwolle biedt een (digitaal) overzicht van alle mogelijkheden. 
Als het minder vanzelfsprekend is om anderen te ontmoeten, een netwerk op te bouwen, zelf te 
herstellen vanuit een heftige gebeurtenis, (sociale) vaardigheden op te doen, achteruitgang te 
stabiliseren of te ontdekken wat wel en wat niet (meer) lukt, dan is er de mogelijkheid voor 
ondersteuning. Ook als je mantelzorger bent en behoefte hebt aan ontlasting van je zorgtaken 
overdag, kan Goede Dagen & Perspectief een uitkomst bieden. 
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Hervormingsagenda 
De gewenste beweging die we in Goede Dagen & Perspectief willen maken, sluit aan bij de vier bewegingen 
uit de hervormingsagenda die we in het gehele sociale domein voor onze inwoners wensen. 
 
A Van apart naar gewoon 
We kijken niet naar wat mensen mankeert, maar naar wat ze wél kunnen en wat ze nodig hebben om mee 
te doen in de samenleving. We hebben oog voor talent in plaats van de beperking. Maar dit betekent ook 
letterlijk dat we mensen niet apart gaan ondersteunen. We gebruiken juist de eigen omgeving om tot 
oplossingen te komen om weer mee te doen. We gaan ervan uit dat iedereen ertoe doet en iets te geven 
heeft. 
 
B Van deelprobleem naar totaaloplossing 
We hebben oog voor de vraag achter de vraag. We lossen niet alleen een deelprobleem op, maar kijken 
ook naar wat er speelt op de andere leefgebieden. Vervolgens maken we één plan, stellen we prioriteiten 
en werken we samen met de inwoner, zijn netwerk en eventueel met partners aan oplossingen.  
 
C Van zorgen voor naar zorgen dat 
We betrekken veel meer de persoon en zijn sociale omgeving. We bedenken niet op voorhand wat de 
ander nodig heeft, maar bevragen dat en sluiten aan bij de persoonlijke behoefte. Zo zorgen we ervoor dat 
de ander zelf weer aan het roer komt of aan het roer blijft, vanuit een gelijkwaardige benadering. 
 
D Van individuele zorg naar samenbrengen van vragen  
Door slimme verbindingen zorgen dat vragen die nu individueel invulling krijgen, meer in groepen worden 
beantwoord. Dat is nog steeds maatwerk, maar dan met de bonus van de wisselwerking met de groep. 
Want deelnemers kunnen elkaar versterken en doen wellicht nieuwe sociale contacten op. 

 

2 Voor wie 
Goede dagen en perspectief willen we natuurlijk voor al onze inwoners. De beschikbare extra 
ondersteuning is bedoeld voor mensen die door bijvoorbeeld hun beperking, leeftijd of ziekte (nog) 
niet kunnen werken of naar school gaan. Het is ook voor ouderen met een beperking met als doel: 
actief blijven, onder de mensen zijn en/of om de mantelzorger te ontlasten.  
We onderscheiden drie cliëntprofielen: Goede dagen (67+), Werk en Sociale activatie & herstel.  

3  Wensbeeld voor zinvolle daginvulling 
Zwolle kent in elke wijk één of meer plekken waar inwoners die daar behoefte aan hebben terecht 
kunnen voor ontmoetingen, het opbouwen van een netwerk, uiteenlopende activiteiten, het leren 
van (sociale) vaardigheden en begeleide vormen van werk. Op deze plekken is ondersteuning op 
meerdere leefgebieden te vinden, waaronder dus de zinvolle invulling van ieders dag. Deze plekken 
zijn divers met elk hun eigen inrichting en invulling, afgestemd op de betreffende wijk. Deze plekken 
dragen bij aan het welzijn van de mensen die daar komen. Door tijdige aandacht en ondersteuning 
en doordat mensen ook elkaar ondersteunen, kan zwaardere ondersteuning voorkomen worden. 
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Deze plekken kunnen mensen zelf en zonder verwijzing opzoeken. SamenZwolle kan ook meekijken 
als mensen niet weten waar ze terecht kunnen. Dat kan digitaal, telefonisch of persoonlijk. Zij aan zij 
met de vraagsteller kijkt SamenZwolle wat aansluit bij de interesse, persoonlijke (leer)doelen en 
begeleidingsbehoefte. Als er meer begeleiding nodig is dan op deze plekken kan worden geboden, 
wordt in afstemming met het Sociaal Wijkteam geschikte begeleiding gevonden en onderweg steeds 
gekeken hoe het gaat en of er nog veranderingen nodig zijn in het belang van de inwoner. 
Ondersteuning wordt afgebouwd als de inwoner zelf weer verder kan. Voor iedereen willen we het 
zo makkelijk mogelijk maken om zich te ontwikkelen, maar ook als er een terugval is, maken we die 
overgang zo soepel mogelijk. 

4  Relatie andere onderdelen Sociaal Domein 

Participatiewet 
Om het makkelijk wisselen tussen en variëren van verschillende vormen van daginvulling te stimuleren is een 
goede afstemming met participatie nodig, voor de inwoner moet de grens tussen dagbesteding en 
participatie onzichtbaar zijn. Of het participeren vanuit de Participatiewet of vanuit de Wmo gebeurt moet 
niet uitmaken.  

Beschermd Wonen (BW) 
De beweging van beschermd wonen naar meer ambulante zorg vraagt ook om een (breder) aanbod van 
daginvulling in de wijken. Door de regionale financiering kan deze dagbesteding op dit moment nog niet 
meegenomen worden in dit voorstel, maar in de toekomst zien we wel mogelijkheden om de inwoners die 
beschermd wonen gebruik te laten maken van Goede Dagen & Perspectief. 

Maatschappelijke Opvang (MO) 
In de toekomst willen we de dagbesteding meer integraal gaan bekijken. Dan zou naast de beweging vanuit 
beschermd wonen, ook de dagbesteding van MO meegenomen kunnen worden. Beslissingen die we nu 
nemen, beogen die optie mogelijk te houden.  

Thuisondersteuning  
Het aanbod van Goede Dagen & Perspectief is voorliggend op Thuisondersteuning als het gaat om participatie 
en daginvulling. Binnen Thuisondersteuning worden pilots gedaan, soms ook gericht op een groepsgericht 
aanbod. Dit biedt kansen om dit aanbod uit de maatwerkvoorzieningen te halen en tot onderdeel van Goede 
Dagen & Perspectief of het voorveld te maken op het gebied van meedoen. 

Voorveld 
Vanuit de hervormingsagenda wordt gewerkt aan een sterke sociale basis. Door het versterken van de sociale 
basis op meerdere leefgebieden, is minder beroep op zwaardere ondersteuning nodig. Het onderdeel Sociale 
activatie & herstel zal onderdeel gaan uitmaken van het voorveld.  

5  Geleerde lessen 
 
In 2017 is voor de Gemeente Zwolle een onderzoek uitgevoerd door het bureau Jong & Fris. Zij hebben aan 
de hand van een aantal persona’s in beeld gebracht waar de behoefte ligt van de inwoners. Zij gingen uit van 
vier persona’s. 
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Vanuit de klantreis met de persona’s kwamen zij tot 5 relevante stappen in de dagbesteding 
 

 
 
Met name de trajectbegeleiding in bovenstaand schema blijkt in de praktijk nog onvoldoende geborgd. 
Partners maken wel een plan voor de te leveren ondersteuning, maar hebben onvoldoende overzicht over 
alle (andere) mogelijkheden die er zijn voor de inwoner om tot het beste aanbod te komen. Bovendien is er 
logischerwijs financieel belang om de inwoner bij zichzelf te plaatsen. 
Ook zie we dat de huidige manier van contractering samenwerking tussen partners en het vraaggericht 
werken in het belang van de inwoner nog te weinig stimuleert. Met uitzondering van de partijen die 
samenwerken voor de zinvolle daginvulling van ouderen. Daar zien we dat de pilot heeft geholpen de 
gewenste samenwerking en beweging te laten ontstaan. 
Op het gebied van overzicht van het aanbod is een grote stap gemaakt door SamenZwolle. Het aanwezige 
aanbod is te vinden op de site SamenZwolle.nl en medewerkers kijken met de inwoners mee waar hun vraag 
en interesse ligt. Indien die vraag in het voorveld te beantwoorden is, volgt een zorgvuldige plaatsing. Dit jaar 
experimenteert SamenZwolle ook met iets meer contact en lichte begeleiding waar dat nodig is. 
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Onderstaand nog uit het onderzoek van Jong & Fris: 

 
 

 

6  Wat dat betekent voor Goede Dagen & Perspectief 
 
Om de beweging vanuit de hervormingsagenda te ondersteunen en om de aansluiting met de andere 
onderdelen van het sociaal domein goed te kunnen maken is een aantal leidende principes opgesteld: 

De vraag van de inwoner is leidend voor het beste antwoord 
Er is in de stad op diverse plekken een gevarieerd aanbod zodat er groepsgericht gewerkt kan 
worden. Het aanbod moet aansluiten bij de vragen die er van de inwoners komen, als uit de vragen 
blijkt dat het aanbod onvoldoende aansluit, wordt er op ingespeeld en het aanbod aangepast aan de 
behoeften.  
 
Diversiteit en flexibiliteit in aanbod  
Om aan te sluiten bij de diversiteit aan vragen is er een divers en gevarieerd aanbod nodig, maar dat gaan we 
niet op voorhand bedenken. We maken gebruik van wat er is en partners ontwikkelen bij vraag. Het 
antwoord op de vraag van de inwoner kan bestaan uit verschillende vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld 
een combinatie van vrijwilligerswerk met een aantal dagdelen mét ondersteuning. 
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Dichtbij 
We organiseren de daginvulling dicht bij de inwoner, dus liefst in de eigen wijk. Alleen als de behoefte heel 
specifiek is, kan de daginvulling wat verder weg zijn. Dit betekent niet dat elke wijk alle soorten aanbod 
moeten bieden. Het aanbod in de wijken moet goed aansluiten bij de grootste vraag in die wijk. Meer 
specifiek aanbod kan verdeeld over de stad plaatsvinden. De sterke sociale basis die ondersteuning kan 
voorkomen, is in elke wijk vraaggericht ingevuld. 

Wederkerigheid 
Deelnemers worden uitgedaagd om ook elkaar of anderen te ondersteunen. Het kunnen bijdragen is van 
belang voor alle deelnemers aan Goede Dagen & Perspectief.  

Ontwikkelgerichte aanpak voor arbeidsmatige leeftijd 
De focus ligt op begeleiding en ontwikkeling bij de arbeidsmatige leeftijd. Ondersteuning is gericht op 
vergroten van de zelfstandigheid, maar kan soms ook gericht zijn op stabiliseren of minimaliseren van 
achteruitgaan. De daginvulling vindt zo veel mogelijk plaats bij ‘gewone’ organisaties (stigma voorkomen). 
Wanneer er op korte termijn (binnen twee jaar) uitzicht is op werk is een aanpak vanuit Participatie 
voorliggend. De doelgroep die niet zelf kan participeren en die meer ondersteuning nodig heeft dan vanuit 
participatie kan worden geboden kan gebruik maken van dagbesteding. 
 

Ambitie voor participatie 
Onze ambitie is dat zoveel mogelijk Zwollenaren, nu en in de toekomst, mee doen op de 
arbeidsmarkt. Het bieden van participatie voor alle Zwollenaren, zo veel als mogelijk in de vorm van 
betaalde arbeid. Participatie via een doorgaande lijn van ontwikkelen en werken, zodat mensen zich 
(blijven) ontplooien. Zeker de groep kwetsbare inwoners (veelal laagopgeleid, zwakke positie 
arbeidsmarkt, laag inkomen, slechte gezondheid en/of eenzaam) om te voorkomen dat hun 
kwetsbaarheid duurzaam wordt. 
 
Focus op werk 
We willen dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen aan het 
arbeidsproces. Hiervoor willen we een verschuiving in de huidige dienstverlening van ´Eerst zorg, 
dan werk´ naar ´Werken met zorg en ondersteuning´. Een zorg- en ondersteuningsvraag hoeft niet 
altijd beantwoord te worden met zorg en ondersteuning. Ieder mens wil nuttig zijn en erbij horen. 
Werk kan daarin voorzien, zo ook werk als zelfstandige. 
 
Basisgedachten 

- Drempelloze plekken creëren  
- Eerst plaatsen, dan ontwikkelen 
- Arrangementen in samenwerking met onderwijs en werkgevers  

 

7  Differentiatie cliëntprofielen en benadering 
We willen met de sturing en financiering aansluiten op de verschillende cliëntprofielen. Dat betekent dat we 
gaan voor differentiatie van sturing en financiering waar we dat van meerwaarde achten voor de inwoner.  

Sociale activatie  
Voor inwoners die door een fysieke of psychische oorzaak in een periode van herstel zitten en opnieuw 
moeten ontdekken wat ze wel/niet kunnen. 
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Toegang: vrij toegankelijk, overzicht via SamenZwolle 
Sturing: Wordt onderdeel van het maatschappelijk voorveld en daarom in de subisidierelaties meegenomen 
Belangrijk: Het aanbod voor sociale activatie wordt onderdeel van Spoor 1 van de hervormingsagenda. Het 
aanbod in het voorveld kan uitgebreid worden zodat de doelgroep die nu nog onder het contract 
“dagbesteding” valt hier ook gebruik van kan maken zonder aanvullende financiering.  
Bekostiging: subsidies verstrekken, jaarlijks evalueren. 
 
Sociale activatie wordt geen onderdeel van de aanbesteding die wordt gedaan voor de dagbesteding. De 
uitwerking wordt gedaan in subsidieafspraken, afgestemd met (bestaande) partners en in samenhang met de 
uitwerking van Spoor 1 van de hervormingsagenda. Dat betekent dat een gedeelte van de gelden van wat we 
nu dagbesteding noemen, zal verschuiven naar het voorveld. 
De exacte invulling van deze gelden gebeurt in afstemming met de huidige regiegroep dagbesteding, 
inwoners die er gebruik van maken en partners in het voorveld. 

 

Goede dagen (67+)  
Voor de doelgroep ouderen wordt veel georganiseerd vanuit Welzijn en in het voorveld. De pilot ouderen die 
vanuit goede dagen en perspectief is gestart heeft geresulteerd in het samenwerkingsverband 
SamenOuderen. Vanuit de pilot is geld beschikbaar gesteld om dit aan te jagen. Dit wordt vanaf 2021 geborgd 
met een subsidie en valt niet meer onder de opdracht voor dagbesteding. SamenOuderen heeft de opdracht 
om het aanbod breed te houden in het voorveld en in samenwerking met de aanbieders van de 
“dagbesteding” te organiseren. De activiteiten worden door vrijwilligers geleid. Professionals zijn niet voor de 
begeleiding van de deelnemers, maar voor organisatie en ondersteuning van de vrijwilligers.  
 
Voor de inkoop van dagbesteding voor ouderen gelden de volgende uitgangspunten: 
Doelgroep: leeftijd boven de 67 jaar, dit zal in de praktijk vaak ouder zijn. Op zoek naar actief blijven en 
onder de mensen komen/blijven en niet goed in staat dit helemaal zelfstandig te regelen. Of hun 
mantelzorgers zijn op zoek naar verlichting van de zorg en een adempauze. 
Toegang: Via SamenZwolle, daar kunnen mensen zich melden. Gekoppeld aan SamenZwolle komt een 
ouderenspecialist die zowel naar het voorveld als naar de meer gespecialiseerde plekken kan verwijzen. SWT 
kan ook doorverwijzen naar de ouderenspecialist. 
Belangrijk: Daginvulling is dicht bij de inwoner te realiseren, er is in elke wijk aanbod. Voldoende variatie in 
aanbod (groen, creatief/techniek, sport en cultuur) is aanwezig in de stad. Plekken voor daginvulling zijn zo 
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veel mogelijk bij bestaande organisaties en plekken in de wijk (normaliseren) waar al een aanbod is. 
Beantwoorden van de vraag van de inwoner en aansluiten bij de interesses, staat voorop. Verandering in de 
vragen leiden tot een wijziging van het aanbod. 
Sturing: Zo licht mogelijk starten, doorstromen als er meer ondersteuning nodig is, of ondersteuning 
inschakelen. Wanneer deelnemen aan de activiteiten van voorveld en welzijn niet meer voldoende is en er 
professionele ondersteuning nodig is, wordt die zo licht mogelijk geboden. De aanbieders kijken wat de 
behoefte van de ouderen en/of zijn/haar naasten zijn. Zij zoeken een geschikte plek op een van hun eigen 
locaties of in hun samenwerkingsnetwerk en zorgen voor registratie. Professionals zijn verantwoordelijk voor 
de eerste ondersteuning, vrijwilligers kunnen helpen.  
Bekostiging: populatiebekostiging, constant monitoren, periodiek evalueren. 
De zwaartes zijn niet meer van toepassing. De uitvoerders van de populatiebekostiging moeten wel in staat 
zijn om alle zwaartes, zoals in het huidige contract beschreven onder gemiddeld, + of ++ te kunnen bedienen. 
Uitvoerders dragen zelf zorg om tijdig te kijken of een WLZ-indicatie van toepassing is. De uitvoerende partij 
of samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden over de verschillende 
partners. Deze manier van bekostigen is een mooie eerste stap in ontschotting van budgetten.  
 

 
 

Denkrichtingen ten aanzien van de contractering 

Contractpartner  
Wij willen één inschrijver contracteren zodat we goed partnerschap kunnen opbouwen om een 
invulling te geven aan de opdracht. We willen door één opdracht in te markt te zetten, partijen 
stimuleren om samen te werken. De keuzevrijheid voor inwoners zit in het vrij kunnen kiezen tussen 
verschillende vormen van aanbod en het beschikbaar zijn van een divers palet aan activiteiten en 
doordat de opdrachtnemer vraaggericht moet werken.  

Contractvorm en -duur 
Zwolle is voornemens een overeenkomst aan gaan met één inschrijver. De gemeente Zwolle wil de 
mogelijkheid hebben om een overeenkomst aan te gaan voor een langere tijd. Hierdoor kan 
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continuïteit gerealiseerd worden en is er ruimte om te ontwikkelen. De duur van de overeenkomst is 
2 jaar. Daarna zijn er 3 verlengingsopties van elk 2 jaar.   
De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2021. 

Procedure 
De waarde van de opdracht overschrijdt de Europese drempel van €750.000 die van toepassing is 
voor sociale en specifieke diensten (SAS-diensten). De aanbestedingsprocedure voor SAS-diensten 
passen we toe. 

Opzet  gunningscriteria 
De Gemeente Zwolle wil een overeenkomst afsluiten met een partij die de opdracht ‘het beste’ kan 
uitvoeren. Kwalitatieve gunningscriteria worden bepaald door na te gaan waarop aanbieders zich kunnen 
onderscheiden. Inschrijvers wordt  gevraagd aan te geven op welke wijze zij een bijdragen kunnen leveren 
aan het behalen van de doelen. 

Werk (arbeidsmatige dagbesteding) 
SamenZwolle is de toegang tot de grote verscheidenheid aan activiteiten die mensen kunnen doen om een 
zinvolle daginvulling te hebben. Wanneer er mogelijkheden bestaan om binnen twee jaar aan het werk te 
gaan, kan Tiem ondersteuning bieden. Er is daarnaast een aanbod voor sociale activering en participatie waar 
iedereen gebruik van kan maken.  
Dan blijft een kleine groep over die zwaardere begeleiding nodig heeft en (voorlopig) geen zicht op betaald 
werk.  Deze groep kan onder begeleiding werken aan herstel of stabilisatie. Vaak worden hierdoor de 
mantelzorgers ontlast. Voor deze groep wordt “arbeidsmatige dagbesteding” ingekocht vanuit de volgende 
uitgangspunten: 
 
Doelgroep: Voor inwoners die (nog) niet in staat zijn om onbegeleid (vrijwilligers)werk te doen, maar voor 
wie de invulling van de dag op een arbeidsmatig karakter van meerwaarde is voor een zinvol bestaan.  
Doel: een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij, structuur bieden en ontwikkelstappen zetten, 
danwel stabiliseren. 
Toegang: via SWT, klantreis zo kort mogelijk, bepaalt toegang en afhankelijk van het gekozen model de 
indicatie.  
Belangrijk: Plekken inclusief en zichtbaar (niet verstoppen). Nadruk leggen op werk (het is gewoon dat je 
naar je werk gaat). Aansluiten bij vraag, dus niet alleen standaardplekken bij aanbieders.  Duidelijk plan, 
begeleiding en monitoring. Iedereen krijgt passende zorg en aandacht. Arrangement met begin en eind.  
 
Om de beweging die we het afgelopen jaar hebben gemaakt voort te zetten vinden we het van belang dat 
SamenZwolle een rol houdt in het toeleiden van mensen naar plekken in het voorveld. Pas als daar geen 
geschikte plek is en ook participatie via Tiem of Dock24 niet aan de orde is, kan het SWT een indicatie voor 
arbeidsmatige dagbesteding afgeven. Deze doelgroep zal over het algemeen al in beeld zijn bij het SWT, waar 
periodiek wordt beoordeeld of de daginvulling nog passend is. Deze doelgroep heeft bij de dagbesteding een 
begeleidingsvraag die voor een groot deel door professionals moet worden ingevuld. 

Twee mogelijkheden 
Na overleg met de subgroep arbeidsmatige dagbesteding, die voortkwam uit de regiegroep 
dagbesteding met de huidige aanbieders, zijn we tot onderstaand model gekomen, gebaseerd op 
ZwolleActief. We zien hier als gemeente veel positieve punten in terug, maar hebben ook de vraag of 
de dagbestedingsgroep voldoende overeenkomsten heeft met de groep uit maatschappelijke opvang 
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om dit model succesvol te laten zijn. Daarom hebben we een aanvullend model als optie 
meegenomen. De modellen staan hieronder beschreven met voor- en nadelen. Met de 
marktconsultatie wil de gemeente reacties, voorkeuren en overwegingen van marktpartijen ophalen 
over deze twee modellen, die de gemeente kan meewegen in haar uiteindelijke keuze voor een 
definitief model. 

Optie 1: ZwolleActief als voorbeeld 
Model in het kort: Een partij of een samenwerking van verschillende partijen ontvangt het budget 
voor deze groep.  De opdracht bestaat uit twee onderdelen: 
1. Het leveren onafhankelijke trajectcoaches die met deelnemers een traject op maat inricht en die 

de voortgang monitort en waar nodig voor begeleiding beschikbaar is. 
2. Het leveren en organiseren van trajecten, bestaande uit werkplekken die aansluiten op de 

motivatie en vaardigheden van de deelnemer.   
 De trajectcoaches begeleiden de inwoner naar geschikte plekken om te participeren met professionele 
ondersteuning. Zowel de kosten voor de trajectcoaches als de kosten voor de dagbesteding worden uit de 
populatiebekostiging betaald. Trajectcoaches mogen niet zelf aanbod creëren als zij vraag zien ontstaan. 
Rol SWT: bepaalt of inwoner in aanmerking komt voor plaatsing bij de trajectcoaches. Trajectcoaches bepalen 
vervolgens plek, duur en intensiteit van het traject. SWT houdt integrale procesregie over alle levensgebieden 
cliënt. 
Geschikte plekken: door de trajectcoaches beoordeeld volgens een aantal kwaliteitscriteria. Deze 
plekken hoeven niet meer aan te besteden. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het afsluiten 
van overeenkomsten met de aanbieders van begeleiding. Begeleiding op de plek wordt waar nodig 
reëel gefinancierd met vaste traject- of dagdeeltarieven. 
 
Mogelijke voordelen: 

- Veel regelruimte voor maatwerk bij de professional (trajectcoach). 
- Heel vraaggericht omdat op voorhand geen partijen meer gecontracteerd worden, maar gekeken 

wordt wie de vraag het beste kan bedienen. 
- Beter sturing op beheersing van kosten door bekostiging middels vast budget. 
- Door dynamisch aanbod, kan er direct ingespeeld worden als populatie verandert qua grootte, 

samenstelling of vragen. 
 
Mogelijke risico’s: 

- We willen bewegen van individuele begeleiding naar collectieve begeleiding; kunnen we met deze 
vorm het collectieve aanbod voldoende blijven benutten? Risico dat het meer richting individuele 
ondersteuning gaat. 

- ZwolleActief heeft een doelgroep die soms ook terecht kan in het voorveld, bij Dock 24 of Tiem. In de 
situatie van Goede Dagen & Perspectief zijn de mensen die daarvoor in aanmerking komen, daar al 
geplaats anders zouden ze geen verwijzing krijgen. Wegen de kosten van de trajectcoaches dan nog 
op tegen de winst van hun professionele regelruimte? En levert het niet alleen maar meer kosten op, 
omdat er naast de begeleiding op de plek ook nog een trajectcoach is én een procesbegeleider van 
het SWT? 

- Best veel stappen voor de inwoner; eerst voorveld, dan SWT, dan trajectcoaches. 
- Onzekerheid voor aanbieders over de toeleiding van cliënten 
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Optie 2: SWT als procesbegeleider en contractering één partij of coalitie van partijen 
Optie twee is uitgewerkt om de risico’s van optie 1 te verkleinen en tegelijk een aantal succesfactoren van 
Zwolle Actief zoveel mogelijk in stand te laten.  
Model in het kort: Eén partij of een samenwerking van verschillende partijen beheert het budget voor deze 
groep en zorgt voor de ondersteuning. De kosten voor de dagbesteding worden uit de populatiebekostiging 
betaald.  
Rol SWT: bepaalt of inwoner in aanmerking komt voor arbeidsmatige dagbesteding en bepaalt de 
doelstelling. De gecontracteerde partij bepaalt vervolgens plek, duur en intensiteit van het traject, passend bij 
de doelstelling. SWT houdt integrale procesregie over alle levensgebieden cliënt. 
 
Mogelijke voordelen: 

- Veel regelruimte voor maatwerk bij de aanbieder. 
- Beter sturing op beheersing van kosten door bekostiging middels vast budget. 

 
Mogelijke risico’s: 

- Onzekerheid voor aanbieders over de toeleiding van cliënten. 
- Onzekerheid voor niet gecontracteerde aanbieders. 
- Risico op minder variatie in plekken. 
- Minder trajectbegeleiding dan bij andere optie 
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Denkrichtingen ten aanzien van de contractering bij arbeidsmatige dagbesteding 
De denkrichting voor contractering is voor beide opties hetzelfde. Wij willen één inschrijver 
(samenwerkingsverband of partij) contracteren zodat we goed partnerschap kunnen opbouwen om 
een invulling te geven aan de opdracht. We willen door één opdracht in te markt te zetten, partijen 
stimuleren om samen te werken. De keuzevrijheid voor inwoners zit in het vrij kunnen kiezen tussen 
verschillende vormen van aanbod en het beschikbaar zijn van een divers palet aan activiteiten en 
doordat de opdrachtnemer vraaggericht moet werken.  

Contractvorm en -duur 
De gemeente Zwolle wil de mogelijkheid hebben om een overeenkomst aan te gaan voor een langere 
tijd. Hierdoor kan continuïteit gerealiseerd worden en is er ruimte om te ontwikkelen. De duur van 
de overeenkomst is 2 jaar. Daarna zijn er 3 verlengingsopties van elk 2 jaar.   
De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2021. 

Procedure 
De waarde van de opdracht overschrijdt de Europese drempel van €750.000 die van toepassing is 
voor sociale en specifieke diensten (SAS-diensten). De aanbestedingsprocedure voor SAS-diensten 
passen we toe. 

Opzet  gunningscriteria 
De Gemeente Zwolle wil een overeenkomst afsluiten met een partij die de opdracht ‘het beste’ kan 
uitvoeren. Kwalitatieve gunningscriteria worden bepaald door na te gaan waarop aanbieders zich kunnen 
onderscheiden. Inschrijvers wordt gevraagd aan te geven op welke wijze zij een bijdragen kunnen leveren aan 
het behalen van de doelen. 

8 Onze visie op professioneel partnerschap 
Onze partners mogen van ons verwachten dat wij een voorspelbare opdrachtgever zijn, die partners in staat 
stelt om in te kunnen spelen op veranderingen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het bestaansrecht 
van aanbieders. 
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Wij kiezen waar mogelijk voor het contracteren van één partij of consortium zodat we goed partnerschap 
kunnen opbouwen om een succesvolle transformatie te maken. Door het aantal contractpartijen te beperken 
kan het aanbod ook integraal vormgegeven worden. De keuzevrijheid voor inwoners zit  in het vrij kunnen 
kiezen tussen verschillende vormen van aanbod en het beschikbaar zijn van een divers palet aan activiteiten.  
Wij laten ons voor onze visie en opdracht voeden door de inzichten van onze partners en inwoners. Daarvoor 
organiseren we samenspraak met onze stad. Zoveel mogelijk geborgd in de dagelijks contacten en waar nodig 
in speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomsten. 
Onze financiering volgt de opgaves vanuit de stad en haar inwoners. Partijen die de beste invulling geven aan 
de opgaves en zich herkennen in onze visie, zijn onze (toekomstige) partners. Wij maken altijd een weging op 
basis van kwaliteit, bereik en kosten. Met gebruik van data en de praktijkervaringen van onze partners voeren 
we geregeld gesprekken over de haalbaarheid van de opgaves. 
Onze financiering stimuleert de gewenste bewegingen en/of resultaten. Onvoorziene perverse prikkels 
worden zo snel als mogelijk uit de weg geruimd. We verwachten van onze partners dat ze ons daarop 
attenderen. 
Van onze partners verwachten wij ook dat zij zich meer in coalities organiseren, zodat de inwoner makkelijk 
kan schakelen of doorstromen ten behoeve van zijn eigen ontwikkeling. Bijkomend voordeel is dat het aantal 
aanspreekpunten per gevraagde opgave vermindert. Dit stelt ons in staat om snel te schakelen en bij te 
sturen bij veranderingen en maakt het sociale landschap overzichtelijker. 
 
 
 

 


