
 

 
Pilot 7 december 

Dialoogtafel 4 
 
 

Dialoogtafel 4: vrije pitch doorontwikkeling stelsel 
 
Tijdens deze dialoogtafel is er ruimte voor (zorg)aanbieders om een vrije ‘pitch’ te doen 
over pilot ideeën. Het doel van deze tafel is om ideeën in te brengen over pilots die niet 
direct passen bij de andere dialoogtafels die thematisch voorbereidt zijn door de 
regiogemeenten. 

 
Het kader voor de pilot discussie is gebaseerd op de dimensies voor doorontwikkeling en 
innovatie, zie onderstaand figuur. Met name de onderste drie taartpunten: Aanbieders 
markt, financiën en logistiek. 

 
De pilots hebben als doel te leren over de inzet van inkoopinstrumenten en hoe deze 
kunnen bijdragen aan het verkrijgen van meer grip op kosten in balans met kwaliteit van 
zorg en zorgprocessen op het gebied van Wmo/Jeugd in de zes regiogemeenten. Door de 
projectgroep zijn een aantal uitgangspunten benoemd waaraan de pilots idealiter gaan 
voldoen. 

 
Belangrijk uitgangspunt bij de keuze, opzet en uitvoering pilots is om dat dit in 
samenspraak met aanbieders tot stand komen en ook in gezamenlijkheid worden 
uitgevoerd. 

 
 
 

 
 

Figuur : dimensies voor doorontwikkeling en 
innovatie. 

 
 

Uitwerking pitches voor mogelijke pilots 
Alle aanwezigen bij deze gesprekstafel kunnen hun ideeën pitchen. Er zijn in totaal 
11 pitches oftewel ideeën gedeeld tijdens de gesprekstafel. Hieronder staan alle 
pitches uitgewerkt. 



 

 
 

 
 
Pitch 1: ‘Samenwerkingsverband kleine (lokale) zorgaanbieders’ 
Pitch: Samenwerkingsverbanden creëren met meerdere kleine (lokale) zorgaanbieders. 
Doelgroep is breed, jeugdigen en volwassenen. Voor de aanbieders die deze pitch doen 
ligt de focus met name op jeugd. 
Door een samenwerkingsverband aan te gaan kunnen zij efficiënter gaan werken, ook is 
geeft het voordelen vanuit cliëntenperspectief, aangezien er één aanbieder is, 
waarbinnen er verschillende expertises aanwezig zijn die elkaar kunnen aanvullen vanuit 
zorgvragen die binnen komen bij hen. 
Deze aanbieders staan er open voor om na te gaan hoe zij efficiënter samen kunnen 
gaan werken. Voor hen is het dan ook geen probleem om gezamenlijk te gaan werken 
met één penvoerder. Belangrijk hierbij is om ervoor te zorgen dat de cliënt de best 
passende zorg zo snel mogelijk kan gaan ontvangen. Voorkant is prima in organiseren, 
zorginhoudelijk, maar achterkant roept vragen op, de administratieve en 
organisatorische vraagstukken die dit met zich meebrengt. 
Voorstel is om niet te gaan werken vanuit hoofd- en onderaannemerschap, maar 
gewoon gezamenlijk als verschillende kleine aanbieders onderling afstemmen. Delen 
van informatie met elkaar is iets wat één van de aanbieders tegenhoudt om verder nog 
samen te gaan als organisatie. 

 
Vraagstukken en opmerkingen bij deze pitch: 

- Vraagstuk hierbij is wel hoe gaat dit met de financiering? 
- Meer administratieve rompslomp voor aanbieders, dit vraagt aandacht. Eventueel 

kan de gemeente hierin wat faciliteren. 
 
 

Pitch 2: ‘Wachtzorg’ 
 
Pitch: Wat opvalt binnen de zorg is de wachtlijstenproblematiek, de invulling van de 
‘wachttijd’ is een aandachtspunt. Maar ook het formuleren van een goede zorgvraag 
is belangrijk om te komen tot zo snel mogelijke inzet van de best passende zorg. 
Voorbeeld hiervan is Wmo keukentafelgesprekken, waarbij men in korte tijd dient te 
komen tot een beslissing voor passende hoeveelheid en type hulp en ondersteuning 
voor een client. 

 
Voorstel is om een voortraject te gaan aanbieden. Waarin focus ligt op goede triage en 
ook bieden van hulp en ondersteuning tijdens een wachtlijstperiode. Met als doel 
voorkomen dat problemen verergeren, eventueel afvangen van problemen, maar ook het 
aanscherpen van de hulpvraag en het zoeken naar de best passende expertise. 
Goede ‘wachtzorg’ vraagt ook om goede overdracht naar vervolg traject. 
Het betreft hier een voortraject tussen nulde- en eerstelijnszorg. Waarbij je kunt 
denken aan een contractduur van 3 maanden tot maximale verlenging naar 6. 
 
 
 
 
 

 
Vraagstukken en opmerkingen bij deze pitch: 



 

- Er lijkt overlap te zitten in de werkwijze van SOH-ers 
(specialistische ondersteuner huisartsen) of POH-ers (al dan niet 

jeugd). Maar de pitch betreft een bredere doelgroep dan alleen de vraagstukken 
voor een ggz traject. Ook bij maatschappelijke hulp en ondersteuning en/of 
ambulante zorg en begeleiding kun je hiermee versterken. 

- Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: efficiënt op- en afschalen, 
door ketensamenwerking aangevuld met gedegen 
triage/vooronderzoek. 

- Goed voorbeeld regio Foodvalley, gemeente Rhenen vanuit Life coaching, 
Gemeente Wageningen vanuit zelfde noemer, klantmanagers 

- Bij ’s Heerenloo loopt al een pilot die hierop lijkt. 
 
 
 

Pitch 3: ‘Elkaar kennen in de keten’ 
Pitch: Elkaar leren kennen in de keten! Om te weten wat iedereen doet, waar 
ieders expertise ligt. Door elkaar te kennen kun je samen het 
hulpverleningsproces gaan aanscherpen, waardoor een cliënt zo snel mogelijk 
op de juiste plek komt (ieder zijn specialisme kan gaan inzetten). Oftewel 
ketensamenwerking stimuleren. Voorstel is dat de gemeente dit faciliteert. 

 
 

Pitch 4: ‘Proeftuinen om de cliënt centraal te stellen, taakgericht’ 
Pitch: Eerst aandacht voor een gedeelde visie, het hoofddoel en gemene deler voor alle 
aanwezigen hier is goede ondersteuning voor cliënt. Oftewel denken vanuit de inwoner. 
Graag aandacht voor vraaggericht en niet aanbodgericht werken en organiseren. Maar 
ook denken vanuit positieve gezondheid en preventie. 
Idee voor regio Rivierenland, ga kijken naar reeds bestaande en succesvolle proeftuinen 
in Nederland. Een goed voorbeeld is de Proeftuin Blikveld, die uitgerold is in de regio 
Ruwaard (gemeenten Cuijk, Den Bosch, etc.). Die proeftuinen zijn echt erg effectief en 
interessant voor de regio Rivierenland om ook over te nemen. Meer informatie: 
www.proeftuinruwaard.nl. In deze proeftuin zetten ze de cliënt centraal èn professionals 
in hun kracht. In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en 
organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar 
kunnen gaan doen. Uiteindelijk streven zij naar hun ideale toekomstbeeld: “Ruwaard is 
een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) 
gezondheid ervaren.” 
De proeftuin van regio Ruwaard bevat ook een proef met populatie/taakgerichte 
bekostiging. Janneke de Schut wil ook graag meedenken vanuit deze denkwijze en kan 
ook goede voorbeelden delen met deze regio. 
 
 

 
 
 
 

Pitch 5: ‘Scheiden aanpak voor mono en multi’ 
Pitch: Klein aantal aanbieders dat hulpverlening biedt voor de doelgroep waar Yes we 
can clinics zich op richt. Daarbij wordt deze zorg wordt in een enorm tempo uitgekleed 
op basis van landelijke doelstellingen. Yes we can clinics is een landelijke organisatie en 
is in heel Nederland betrokken bij de ontwikkeling binnen het sociaal domein. 
Wat opvalt is dat kennis in deze regio (lokaal) wegvloeit, zoals psychologen etc. Behoudt 
van beschikbaarheid van expertise op lokaal niveau is een aandachtspunt voor het 
leveren van kwalitatieve zorg en ondersteuning voor inwoners. 
Concreet idee is voorbeeld te nemen aan de aanpak van Eindhoven. In Eindhoven zijn ze  

http://www.proeftuinruwaard.nl/


 

 
 
 

 
 
een onderscheidt gaan maken in de organisatie van zorg naar mono en multi 
(eenvoudige en meervoudige) problematieken. 
Gedachte hierbij is dat bij meervoudige problematieken je elkaar (verschillende 
organisaties/experts/professionals) juist keihard nodig hebt, waarin meerdere 
organisaties ingezet moeten worden en samen moeten werken. Hierbij komen ook de 
uitdagingen van de gedegen triage, effectief en efficiënt op- en afschalen, 
ketensamenwerking ieder inzet op zijn specialiteit. Goede triage en vooronderzoek is in 
de aanpak bij Eindhoven de meest belangrijke stap. Omdat deze stap ervoor kan zorgen 
dat daarna de best passende zorg direct wordt ingezet, met bijbehorend zorgpad 
(overdracht en wisselwerking tussen verschillende professionals/zorgvormen plus op en 
afschaling). 

 
Pitch 6: ‘Inhuisplaatsingen en datagestuurd werken’ 
Pitch: Project ‘Inhuisplaatsingen’ (Gemeente Veenendaal). Waarbij zorg in brede 
basis belegd wordt. Snel opgeschaald kan worden wanneer kortdurend nodig is. 
Kracht van dit project zit hem met name in de nauwe samenwerking met het lokaal 
team, gecombineerd met datagestuurd werken. 
Aanvragen van nieuwe zorgtrajecten worden ingepland in een systeem dat goed 
gemonitord wordt vanuit meerdere facetten. Daardoor krijgt men duidelijker in beeld hoe 
de zorginzet plaatsvindt. Gecombineerd met data en uitgangspunten voor kwaliteit van 
zorg kun je gaan bijsturen, met als doel efficiënter gaan werken en kwalitatieve zorg te 
leveren, wat vervolgens ook een kostenbesparing met zich meebrengt. (maar deze 
werkwijze biedt ook de mogelijkheid en informatie om bepaalde keuzes en kosteninzet 
steviger te verantwoorden). 
Marcel Koedijk is bereidt om meer informatie te sturen of mee te denken. 
 
 
Pitch 7: ‘Indicaties onderwijs-zorg’ 
Pitch: Meer samenwerking aan de voorkant is ook zeker vanuit ‘belangrijk. Zo ook 
in de samenwerking met onderwijs. Pitch om een pilot te starten om indicaties te 
regelen vanuit onderwijs-zorg perspectief. Zorg in de klas, concreet pilot idee naar 
voorbeeld van lopende pilot van in samenwerking met Stichting Hulphond. 

Pitch 8: ‘Vroegsignalering bevorderen en normaliseren hulpvraag’ 
 
Pitch: focus op zorg mijden en vroeg signalering, voorkomen van problemen door ze 
eerder als vraag te laten fungeren. 
Ook binnen cultuur van de regio kijken hoe de vragen eerder gesteld kunnen worden, 
preventief. Zorgen voor laagdrempelige mogelijkheden om vragen eerder te kunnen 
laten stellen. Denk aan bijvoorbeeld aanwezigheid op basisscholen, waardoor 
vroegtijdiger vragen kunnen worden ondervangen. Doelstelling zo vroeg mogelijk erbij 
zijn om problemen te voorkomen en dat de cliënt de meest passende zorg krijgt, maar 
ook zo snel mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Pitch 9: ‘Arrangement denken en taakgerichte bekostiging’ 
Pitch: Arrangement denken, met 1 indicatie verschillende soorten zorg kan verlenen. 
Waardoor de client een aanbod krijgt, zonder telkens van de ene aanbieder naar de 
andere aanbieder te moeten gaan. Hierbij kan populatiebekostiging oftewel taakgerichte 
bekostiging een passend inkoopinstrument zijn. 
Santé partners denkt graag mee bij een doorontwikkeling op dit idee. 

 
Vraagstuk: Polulatie- of taakgerichte bekostiging 
De centrale vraag die nog voorligt is welke ervaringen er zijn met 
populatiebekostiging oftewel taakgerichte financiering? 
Wat zijn de ervaringen met taakgericht financieren bij het volgende voorbeeld: Waarbij 
een groep aanbieders een bedrag krijgen om samen de zorg te organiseren. Dit vraagt 
wel een goede voorbereiding en ook samenwerking/vertrouwen in elkaar. 

 
Er zijn goede voorbeelden in het land waarbij dit inkoopinstrument is ingezet. Een 
voorbeeld is een samenwerking in Zuid-Kennemerland, waarbij 33 kleine/zzp aanbieders 
en 3 grote partijen een samenwerkingsverband, coöperatie zijn geworden. Hierbij krijgen 
de aanbieders ook compensatie voor de administratieve organisatie van dit verband. Het 
is tevens ook een manier om kleine zzp-ers en aanbieders met veel expertise lokaal te 
kunnen blijven borgen. Deze kleine aanbieders en de grote aanbieders zijn beide 
essentieel om de juiste zorg beschikbaar te kunnen stellen, ze hebben elkaar nodig. Meer 
informatie: Koelenco.nl 

 
De deelnemers aan de gesprekstafel geven aan dat het belangrijk is dat er altijd 
ruimte is voor dialoog/gesprek tussen alle partijen en gemeenten. Dit is van belang 
voor elke vorm van inkoopstrategie. 

 
Alle aanwezigen zijn er principieel op tegen voor de keuze om over te stappen op 
één aanbieder. Dit soort processen lopen volledig verkeerd af. Grote problemen 
worden met deze inkoopconstructie ervaren. Echt een fiasco. 

Losse aandachtspunten: 
- De gemeenschappelijke deler is de burger/client. 
- Wmo komt weinig aan bod, ervaring is dat focus erg ligt op jeugdhulpaanbod. 
- Als kleine zelfstandige professional voelt men zicht als een kleine vis tussen alle 

grote vissen, vooral bekeken vanuit de wens van regio om naar minder 
contracten te gaan. Maar de wens van de regio Rivierenland om naar minder 
contracten te gaan betekend niet per definitie dat deze contracten naar m.n. 
grotere aanbieders gaan. 
De balans in het beschikbaar stellen van de best passende zorg en expertise is 
juist van belang. 

- Volgen van ontwikkelingen in Nijmegen en hoe deze ontwikkelingen de keuzes 
in regio Rivierenland beïnvloeden. De ontwikkelingen in Nijmegen worden 
gevolgd, op bepaalde beleidsonderdelen wordt al samengewerkt. Maar regio 
Rivierenland volgt vooralsnog een eigen koers met betrekking tot de invulling 
inkoop jeugd/wmo. 

- Oproep: Waarborgen dat expertise en kennis lokaal niet verloren gaat. Behoefte 
aan meer psychologenpraktijken lokaal waar goede onderzoeken en diagnoses 
kunnen worden gedaan. Goede triage om zo snel mogelijk de juiste zorg in te 
zetten. Eerst goede uitvraag.  
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