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Ouderkerk aan de Amstel, 20 november 2018 
 
 
Geachte college, 

 

Betreft: advies inzake uitgangspuntennotitie Aanbesteding Begeleiding 

 

Allereerst spreken we onze waardering uit dat we in de gelegenheid zijn gesteld mee te kunnen denken 

tijdens een bijeenkomst van afgevaardigden van de adviesraden van de UO-gemeenten.  

 

Op de volgende punten willen we u graag advies geven: 

 

 Van de aanbieder wordt gevraagd indien nodig de begeleiding van de cliënt met “warme hand” door te 

geven, waar de cliënt zo min mogelijk hinder van ondervindt. Graag zouden wij de cliënt centraal zien 

staan, waarbij het aanbod zich aanpast aan de cliënt binnen de gestelde indicatie.  

 De aanbieder wordt gevraagd flexibele begeleiding te bieden die afgestemd is op de vraag en creatief kan 

inspelen op de behoeften. Hierbij willen we u meegeven, dat een aanbieder die tevens leerbedrijf is 

getuigt van een positieve visie en opvatting ten aanzien van vernieuwing. 

 In de notitie wordt aan de aanbieders gevraagd of zij “resultaatgericht werken willen bevorderen en 

resultaatgericht denken willen stimuleren”. Wij gaan ervan uit dát aanbieders resultaatgericht werken en 

daarop worden geëvalueerd en bij achterlopende resultaten worden aangesproken. 

 Naast de bekende vormen van begeleiding worden twee nieuwe vormen van begeleiding aangeboden aan 

de inwoners, te weten woonbegeleiding en huishoudelijke begeleiding. Deze nieuwe vormen van 

begeleiding vragen ook om afstemming met aanbieders zoals de thuiszorgorganisaties en stelt hogere 

eisen (competenties) aan de begeleiders. Wij willen u hierbij adviseren te bewaken dat het aanbod goed 

afgestemd is en blijft en niet te complex wordt. 

 

Wij hopen hiermee een positieve bijdrage te hebben geleverd aan de voorbereiding van de aanbesteding. 

 

Met vriendelijke groet,  
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Ouder Amstel 
Ellen Forbes, voorzitter 
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