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Inleiding 

Dit document is de leidraad voor de marktdialoog die de gemeente Zwolle houdt ten 

behoeve van de contractering van Goede dagen en perspectief. 

 

Marktpartijen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze dialoog ter 

voorbereiding op de contractering. 
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1 Goede dagen en perspectief 

De gemeente Zwolle wil graag dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. 

Inwoners die daar zorg en ondersteuning bij nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in 

hun dagelijkse leven. Dichtbij huis, in hun eigen vertrouwde omgeving.  

Goede dagen en perspectief willen we natuurlijk voor alle onze inwoners. Als het minder 

vanzelfsprekend voor je 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. 

1.1 Huidige situatie 

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten in het kader van de Wmo 2015 meer 

verantwoordelijkheden gekregen voor de ondersteuning van inwoners bij het participeren 

en zelfredzaam zijn. De gemeente Zwolle heeft per 1 januari 2019 raamovereenkomsten 

gesloten met 23 aanbieders. De looptijd van deze raamovereenkomst liep initieel tot 1 

januari 2020. De gemeente Zwolle heeft gebruik gemaakt van de eerste verlengingsoptie 

van 12 maanden. In het geval de onder §1.3 genoemde planning wordt gerealiseerd, 

worden de huidige overeenkomsten niet langer verlengd, en eindigen ze van rechtswege 

per 31 december 2020.  

1.2 Ontwikkelingen  

De gemeente Zwolle heeft een hervormingsagenda sociaal domein vast gesteld. De 

gemeente werkt toe naar een sociale basis, die beter aansluit bij de behoefte van de 

inwoner.  

https://www.zwolle.nl/hervormingsagenda-sociaal-domein  

 

Ten behoeve van de uitvoering van de hervormingsagenda is een Visiedocument  Goede 

dagen & perspectief 2021 opgesteld. Dit visiedocument is de basis voor de nieuwe 

contractering voor Goede dagen & perspectief. 

1.3 Nieuwe contractering Goede dagen en perspectief 

De Gemeente Zwolle start in het voorjaar van 2020 een nieuw contracteerproces op. 

Doel van dit contracteerproces is dat de gemeente in de loop van 2020 nieuwe 

contractrelaties aangaat met aanbieders die ingaan op1 januari 2021. Op dat moment 

eindigen de huidige overeenkomsten voor Dagbesteding. (NB. In de huidige 

overeenkomst is opgenomen dat partijen in overleg komen tot een zorgvuldige overgang 

van de ondersteuningstaken. De daaruit voortvloeiende afspraken worden vastgelegd in 

een  overgangsregeling.)  

 

Wijzigingen ten opzichte van de huidige contractering 

In het visiedocument  is een differentiatie in cliëntprofielen en benadering geschetst. We 

willen met de sturing en financiering aansluiten op drie verschillende cliëntprofielen. Dat 

betekent dat we gaan voor differentiatie van sturing en financiering waar we dat van 

meerwaarde achten voor de inwoner.  

 

Cliëntprofiel Ouderen (67+) 

Cliëntprofiel Werk (arbeidsmatige dagbesteding) 

https://www.zwolle.nl/hervormingsagenda-sociaal-domein


Consultatiedocument Goede dagen en Perspectief  
blz. 4/6 

 

Cliëntprofiel Sociale activatie 

 

Elk cliëntprofiel krijgt een eigen aanpak en contractering om te komen tot de gewenste 

mogelijkheden voor sturing en financiering. 

 Voor de cliëntprofiel Ouderen en cliëntprofiel Werk zal een inkoopprocedure 

worden opgestart.  

 Sociale activatie zal ondergebracht worden als onderdeel van welzijn en de 

subsidies die daarvoor beschikbaar zijn. 

 
 

2 Marktdialoog  

In lijn met de goede samenwerking tussen de gemeente Zwolle wil aanbieders graag bij 

de voorbereiding van deze contractering betrekken. 

 

Om een geïnteresseerde aanbieders vroegtijdig mee te kunnen nemen in de 

voorbereiding en uitwerking van inkoopdocumenten legt de gemeente het 

Visiedocument  Goede dagen & perspectief 2021.pdf ter consultatie aan u voor. 

 

In dit  Visiedocument is, naast een inhoudelijke uitwerking, de denkrichting ten aanzien van 

de contractering beschreven.  Over dit visiedocument wil de gemeente met aanbieders in dialoog. 

 

Om aanbieders op verschillende momenten en op verschillende manieren in de 

gelegenheid te stellen om mee te denken en bij te dragen aan de voorbereiding, 

organiseert de gemeente schriftelijke en een mondelinge consultatie. 

2.1 Schriftelijke consultatie  

Aanbieders kunnen schriftelijk reageren op het Visiedocument.  

 

Uw input kunt u opgeven in het daarvoor bestemde document “Antwoordformulier 

consultatie GD en P.docx”.  

 

In het antwoordformulier is onderscheid gemaakt in 3 onderdelen 

1. cliëntprofiel ouderen 

2. cliëntprofiel werk (arbeidmatige dagbesteding)  

3. Algemeen  

 

Data 

Van 2 tot en met 16 maart 2020 kunnen aanbieders meelezen en reageren. De deadline 

voor het indienen van een schriftelijke reactie is maandag 16 maart 2020.  

 

Indien u uw schriftelijke reactie voor voor 10 maart 2020 indient, kunnen we deze input 

meenemen in de mondelinge consultatie.  

Uiteraard kunt u ook vragen stellen. Vragen die zijn ingediend voor 10 maart 2020, 

zullen we beantwoorden tijdens de mondelinge consultatie. 
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2.2 Mondelinge consultatie, bijeenkomst 

Naast de schriftelijke consultatie organiseert de gemeente een consultatiebijeenkomst. 

Deze staat gepland op vrijdag 13 maart. De bijeenkomst is gesplitst in 2 sessies: 

 

Cliëntprofiel ouderen 

Vrijdag 13 maart               9.00 uur tot 10.30 uur 

 

Cliëntprofiel werk (arbeidsmatige dagbesteding) 

Vrijdag 13 maart               11.00 uur – 12.30 uur                      

                 

Beide sessies vinden plaats op onderstaande locatie.  

 

Stadhuis gemeente Zwolle, Typhoonzaal 

Grote Kerkplein 15 

8011 PK Zwolle 

2.3 Communicatie  

 

Publicatie en deelnemen aan de dialoog 

Deze marktconsultatie is op 2 maart 2020 gepubliceerd op CTMsolution aanvraagnummer 

234933,  Tenderned en daarna ook op TED. Aanbieders die zich bij de gemeente hebben 

aangemeld als geïnteresseerde en gecontracteerde aanbieders van het huidige 

Dagbesteding contract krijgen een uitnodiging via e-mail. 

 

Indien u aanwezig wilt zijn bij (een van beide sessies van) de mondelinge consultatie 

hoeft u zich niet aan te melden. U bent welkom. 

 

Indien u schriftelijke wilt reageren kan dat via dagbesteding@zwolle.nl of door gebruik 

te maken van ‘Berichten’ in CTMsolution. Wij verzoek u om in het onderwerp te 

vermelden ‘marktconsultatie’. 

 

Informatie en documenten 

Alle informatie die via CTMsolution beschikbaar wordt gesteld, komt ook op de website 

van de gemeente Zwolle. 

 

https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/zorg-en-welzijn/voor-professionals/inkoop-en-

contractering/contractering-goede-dagen 

 

Gedurende de voorbereiding van het contracteerproces houdt de gemeente deze website 

actueel. Hier zijn onder andere verslagen, presentaties en een lijst met antwoorden op 

veelgestelde vragen te vinden.  

2.4 Vervolg na de marktdialoog  

Na deze marktdialoog gaat de gemeente Zwolle verder met de voorbereiding van de 

contractering. Hierin zullen de resultaten van de marktdialoog worden meegenomen. Van 

alle onderdelen van de consultatie wordt een globaal en geanonimiseerd verslag gemaakt 

dat als bijlage bij de definitieve inkoopdocumenten ter beschikking wordt gesteld. 
  

https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/zorg-en-welzijn/voor-professionals/inkoop-en-contractering/contractering-goede-dagen
https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/zorg-en-welzijn/voor-professionals/inkoop-en-contractering/contractering-goede-dagen
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3 Voorwaarden 

 

Gelijke informatie 

De gemeente hecht eraan dat alle marktpartijen toegang hebben tot dezelfde informatie. 

Dit is de reden dat de aankondiging van de marktconsultatie is gepubliceerd op 

CTMsolution, maar ook op TenderNed en daarna op TED en dat de documenten op de 

website van de Gemeente Zwolle beschikbaar zijn gesteld. 

 

Voorbehouden 

Dit marktconsultatiedocument is geschreven in het kader van de marktconsultatie voor 

de contractering van  Goede dagen en perspectief. Dit document kan niet worden 

beschouwd als een uitnodiging om in te schrijven op de aanbesteding waarvoor de 

marktconsultatie als voorbereiding dient of op enkele andere aanbesteding. 

 

De gemeente behoudt zich het recht voor om: 

 de planning zoals in dit document geschetst, aan te passen; en/of 

 de betreffende contractering(en) op andere wijze dan in dit document beschreven, 

uit te voeren of niet uit te voeren; en/of 

 het traject van marktconsultatie en/of de aanbestedingsprocedure tijdelijk of 

definitief te staken. 

 

Door het deelnemen aan de marktconsultatie stemt de deelnemende marktpartij 

onvoorwaardelijk in met hetgeen bepaald is in het voorliggende 

marktconsultatiedocument. 

 

Rechten 

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de informatie die wordt verstrekt in de context van de 
marktconsultatie. Zowel de gesprekken als schriftelijke documentatie moeten worden gezien als 
algemene mogelijkheden/richtingen voor de procedure en de aanpak door de gemeente. 
 
 

4 Bijlagen 

Bij deze marktconsulatie zijn 2 bijlagen als apart document beschikbaar gesteld. 
 

Antwoordformulier consultatie GD en P.docx 

Visiedocument Goede dagen & perspectief 2021.pdf 


