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Inhoudelijke resultaten Denk en Doe Conferentie 27 en 28 mei 2015 
 
Inleiding 
Hieronder staan beknopt de resultaten van de uitwisseling tijdens de Denk en Doe Conferentie op 27 
en 28 mei 2015 in Ophemert. Inmiddels zijn deze resultaten de afgelopen twee weken in de 
verschillende vervolgbijeenkomsten alweer verder uitgewerkt. De onderstaande resultaten zijn dus 
enkel een tussenbalans van wat er is uitgewisseld. De resultaten vanuit de vervolgbijeenkomsten 
volgen nog.  

 
1. Opdrachtgever  

 
Wat vraagt het van de opdrachtgever (de gemeenten) om gezamenlijk met aanbieders de 
transformatie te ontwikkelen en te implementeren? 
 

Vanuit de zorgaanbieders is er behoefte aan: 

 Besef dat gemeenten echt de opdrachtgever zijn en niet alleen stimulator/facilitator. 

 De opdrachtgever moet weten wat hij wil en stelt kaders vast: budgettair en inhoudelijk.  

 Visie en kaders zijn leidend voor meerjarenbeleid van de opdrachtgever. Dit schept helderheid en 

een duidelijke koers. 

 Afspraken moeten niet te strak dichtgetimmerd worden: er moet voldoende flexibiliteit zijn om zorg 

op maat te kunnen inzetten; 

 Vanuit de aanbieders is de duidelijke wens uitgesproken dat er één opdrachtgever in de regio 

optreedt voor alle niet vrij toegankelijke zorg. Dus eenduidig optreden vanuit de gemeenten als 

ware zij 1 opdrachtgever. 

 Opdrachtgever is altijd in dialoog met opdrachtnemer. Er is een duidelijk aanspreekpunt in de 

vorm van contractmanager. 

 Opdrachtgever handelt op basis van kennis van zorgtypen en de behoefte/vraag naar deze zorg; 

Consequenties/ voorstellen voor inkoopproces: 

 Regionaal Expertise Netwerk: zet dit door, laat aanbieders meedraaien in wijkteams om 

deskundigheid te vergroten. Financier dit los van de afspraken over volumes. 

 Kwartaalbesprekingen: neem rapportageplicht van aanbieders op in Programma van Eisen. 

Bespreekpunten zijn cijfers, trends, ontwikkelingen en prognoses. 

 Kies voor meerjarige afspraken/contracten. 

 Onderzoek werkbaarheid van trajectfinanciering. De werkbaarheid kan verschillend zijn bij 

verschillende zorgvormen. 

 Laat beoordeling welke zorg wordt ingezet bij zorgaanbieder / zorgprofessional. De professional 

koppelt terug aan wijkteam. ‘Beheersing’ door gemeenten via de kwartaalrapportages en -

gesprekken. 

 

 

2. Vermindering administratieve lasten 

Ideeën uit de brainstorm: (regionaal toepassen) 
1. Eenduidigheid in uitvragen. 
2. Vertrouwen in elkaar vergroten. 
3. Eenduidigheid in toewijzing. 
4. verminderen en vereenvoudigen productcodes. 
5. Vereenvoudigen van de werkwijze rondom beschikkingen. 
6. Verminderen van het aantal beschikkingen. 
7. Met inhoudelijk betrokkenen (jurist, accountant, wet- en regelgevers, etc.) bepalen wat het 

minimum is aan benodigde informatie dat geregistreerd moet worden en daar administratie op 
aanpassen. 
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8. Meer samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars. 
9. Eén gezamenlijk registratie-/facturering- /sturings-/monitorsysteem (Initi8). 
10. Initi8 ontwikkelen tot realtime monitoringsysteem met app voor smartphone of ander device. 
11. Verantwoording van het systeem bij gemeenten: minder bemoeienis van het Rijk. 
12. 'Scrumteam' samenstellen met alle partijen (uitvoerder, jurist, accountmanagers, VNG) en via 

leanmethode  casus uitwerken en daarop systeem inrichten: pilotproject voor VNG. 
13. Factuur vereenvoudigen; bepaal via belrondje wat de minimaal benodigde gegevens zijn en maak 

beknopte, overzichtelijke factuur. 
14. Meerjareninkoop. 
 

Consequenties/ voorstellen voor inkoopproces: 

T.o.v de situatie op 1-1-2015:   20% minder administratie per 1-1-2016 
      40% minder administratie per 1-1-2017 
      50% minder administratie per 1-1-2018 
 
Zichtbaar in inkoopbestek 2016: 
Reductie aantal productcodes: 80%  
 
 

3. Hoe merkt de klant dat hij centraal staat?  
 
Deelnemers komen door gesprek en brainstorm tot het inzicht dat het bedrijfsrisico veel meer bij de 
zorgaanbieder moet liggen in plaats van bij de cliënten of de gemeente om de klant centraal te kunnen 
zetten. 
 
Experiment 
De groep stelt voor om in 2016 hier een experiment voor op te nemen voor de specialistische zorg. 
Met de volgende uitgangspunten: 
 

 Alle 10 de gemeenten doen mee (tenzij …). 

 Het product/werkterrein waarop het experiment plaatsvindt is te bepalen in samenspraak met de 
zorgaanbieders.  

 Het is een voorwaarde dat ook WMO meedoet want dan ontstaan er juist mogelijkheden in de 
zorgketen van intramuraal naar ambulant en vv. 

 Verwijzing is verplicht, maar indicatie niet. 

 Via steekproefsgewijze controle toetsen we de kwaliteit en de uitvoering van het experiment. 

 Prijsafspraken maken op basis van de uurprijs van de professional. 

 In de inkoopnota beschrijven we het ‘experiment’ met een looptijd van 1 jaar en de optie om 1 jaar 
te verlengen. 

 In een vervolgbijeenkomst gaan zorgaanbieders en gemeente hier samen over doordenken, zodat 
ze e.e.a. verder kunnen ontwikkelen voor 2016.  

 Er zijn zeker zorgaanbieders die interesse hebben om mee te doen in dit model. 

 
4. Ketensamenwerking 
 
Definitie ketensamenwerking: 

 Structurele samenwerking van verschillende partijen om een passend aanbod te creëren voor 

cliënten en/of inwoners. 

 Samenwerkingsverbanden van verschillende partijen gebaseerd op gelijkwaardigheid en onderlinge 

afhankelijkheid bij het verbeteren van de zorg/hulp aan de cliënt. 

Consequenties/ voorstellen voor inkoopproces: 

 Voorwaarden in het contract opnemen, zoals ‘partijen moeten bereid zijn om ketenregisseur te zijn’. 

 De deelnemers geven aan dat ze bang zijn dat de ketenregisseur in eerste instantie zal proberen 

om het aanbod binnen zijn eigen organisatie te vinden om ervoor te zorgen dat het budget ook 

binnen de organisatie blijft.  
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 Kleine zorginstanties verwachten dat ze daarom door de grotere zorgaanbieders minder 

ingeschakeld zullen worden.  

 Ketensamenwerking moet dus van bovenaf opgelegd worden, het gaat niet vanzelf. 

 Een simpele/ standaard keten als pilot gebruiken voor ketenfinanciering (NAH). 

 In de uitwerkingsbijeenkomst een ideaalbeeld schetsen (stip op de horizon), met de hiervoor 

genoemde uitgangspunten van ketensamenwerking 

 Ook een realistische manier om ketensamenwerking te stimuleren uitwerken is concretiseren welke 

inkoopvoorwaarden hierbij gehanteerd moeten worden. Overheid stelt de voorwaarden waarbinnen 

de markt zorg en hulp verleent aan de cliënt.  

 

 

5. Wat zijn de minimale eisen van de zorgtoeleiding in Rivierenland? 
 
Gewenste situatie: 

 Situatie in het gebied is (mede) leidend voor de inhoud en voor de samenstelling van de 
toegangspoort 

 De cliënt weet waar hij aan moet kloppen 

 Zorgaanbieders weten waar ze aan moeten kloppen  

 Wijkteams hebben ook duidelijkheid over contact met de specialisten 

 Eenduidigheid in procedures, werkwijzen, methoden formaliseren 

 Bij opschalen afspraken maken over afschaling en andersom 

 Eenduidigheid preventie 

 Op tijd expertise inschakelen 
 
Oplossing: 
We werken met de ZRM (Zelfredzaamheidsmatrix) als inschattingsinstrument en communicatiemiddel 
tussen alle zorgaanbieders. We praten in de matrix niet over de cliënt, maar met de cliënt. Alle 
levensgebieden komen zo aan bod en krijgen een ‘score’. Bij de op en afschaling is deze matrix 
leidend.  
 
Grijze gebied 
Afspraken over inzet van specialistische kennis bij of voor de toegangspoort. En dan met name gericht 
op het ‘grijze gebied’. Hiermee bedoelen we als bv een gebiedsteammedewerker twijfelt over welke 
specialistische zorg er moet worden ingezet en/of er überhaupt specialistische zorg moet worden 
ingezet. 
Hiervoor hebben we twee niveaus vastgesteld: 
1.  ‘Licht advies’ over de telefoon van de specialist. De verantwoordelijkheid blijft liggen bij de 

wijkteam medewerker. Dit is kosteloos.  
2. De wijkteammedewerker wil graag dat een specialist mee het gesprek aan gaat met de cliënt. We 

kwamen niet uit de discussie bij wie de verantwoordelijkheid dan moet liggen. Dit moet juridisch 
nog uitgezocht worden. Want wij heeft er hier de verantwoordelijkheid?  
a. De gebiedsteammedewerker die beslist of hij wel of niet het advies overneemt. 
b. Of bij de specialist vanuit zijn kennis. 
De spanning ligt hier bij angst en vertrouwen. Wel is er bij de gespreksgroep consensus over het 
feit, dat de specialist hiervoor betaald moet worden. 

 
Consequenties/ voorstellen voor inkoopproces: 

 We nemen op in het inkoopbeleid: ‘Als je in Rivierenland zorgaanbieder bent, dan lever je 
bovenstaand licht advies gratis aan de telefoon’.  

 Afspraken maken hoe het advies op niveau 2 wordt georganiseerd.  

 Let op, dus geen apart REN (Regionaal Expertise Netwerk) zoals dat er voor 2015 is. 

 Daarnaast organiseren de gemeenten hiervoor het (financiële) beleid vanuit de huidige budgetten 
voor met name niveau 2.  

 
 

6. Welke resultaatsgebieden kunnen we onderscheiden, waarmee we sturen op 
resultaat en ruimte geven aan de professional? 



 4 

 
Resultaatgebieden: 

1. Wonen 

2. Dagbesteding 

3. Justitieel 

4. Sociaal 

5. Psychisch 

6. Zingeving 

7. Praktisch 

8. Financieel 

9. Opvoeden 

10. Sociaal netwerk 

11. Maatschappelijke overlast 

12. Het systeem 

13. Persoonlijke verzorging 

Versimpeling productstructuur 
Het aantal producten kan drastisch worden teruggebracht. Het terugbrengen van het aantal producten 
zorgt voor minder administratieve lasten omdat op globaler niveau afspraken worden gemaakt over in 
te zetten ondersteuning en zorg. Daarnaast ontstaat meer ruimte voor de professional omdat niet voor 
elke kleine wijziging een nieuwe indicatie aangevraagd hoeft te worden. 
Eerste globale productindeling: 
1. Begeleiding   

a. Individueel  

b. Groep 

2. Behandeling  

a. Individueel 

b. Groep 

3. Pleegzorg 

4. Verblijf 

Aanvullende dimensies op bovengenoemde producten zijn: 

 Specialisme: in categorieën licht, midden en zwaar kan onderscheid worden gemaakt naar de 

mate waarin hoog opgeleid gespecialiseerd personeel ingezet moet worden. 

 Intensiteit: per cliënt kan men bekijken met welke intensiteit zorg en ondersteuning wordt 

ingezet. Bijvoorbeeld 8 uur per week of 5 dagdelen per week. 

Consequenties/ voorstellen voor inkoopproces: 

 Resultaatafhankelijk bekostigen is komende jaar nog niet mogelijk 

 Interessant om trajectmatig te kijken en bekostigen. 

 Sturing op resultaten hoeft niet op cliënt niveau. Gemeenten kunnen met aanbieders ook over 

grotere groepen heen kijken of resultaten worden behaald, waar uitdagingen liggen en waar nog 

geïnvesteerd moet worden. 

 Er is veel informatie beschikbaar bij Stichting Benchmark GGZ. Gemeenten kunnen hier toegang 

tot vragen. 

 

 


