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Introductie
Pilotspoor inkoopstrategie



Regio Rivierenland werkt aan een nieuwe 
inkoopstrategie voor WMO Jeugd. Eén van 
de sporen is het ‘pilotspoor’.



De pilots hebben als doel te leren over 

en hoe deze kunnen bijdragen aan 
de inzet van inkoopinstrumenten

verbeteren van de kwaliteit
tegen beheersbare kosten



5 Pilots
Pilotspoor inkoopstrategie

Binnen het pilotspoor zijn 5 concrete pilots benoemd:

1. Jeugdzorg intramuraal 
Voorkomen dat jeugdigen onnodig lang in een verblijf zitten

2. Productarrangement zorgpaden ‘eetstoornissen bij jongeren’ 
Eerder signaleren dat er sprake is van een eetstoornis en aanbod creëren dat gericht is op 
preventie

3. Wmo
Laagdrempelige mogelijkheden om aan activiteiten deel te nemen / onnodig zware 
indicaties maatwerkvoorziening terugdringen

4. Jeugdzorg extramuraal
Aan de voorkant van het proces beter bepalen welke zorg nodig is, zodat aanbieders 
gezamenlijk een aanbod kunnen doen

5. KDV+ / BSO+ 
Jeugdigen van 4 tot 12 jaar met een hulpvraag zoveel mogelijk op de reguliere KDV en BSO



Kaders
Pilots

Inhoudelijk Financieel Randvoorwaarden

• Leefwereld cliënt centraal
• Minimaal één pilot gericht op taakgerichte 

bekostiging
• WMO: ondersteuning gericht op integraal aanbod 

voor ouderen
• Jeugdhulp extramuraal inrichten op 

defragmentatie (integraal, maatwerk, 
vraaggerichte inzet)

• Jeugdhulp intramuraal inrichten op ontwikkelen 
vraaggericht aanbod en betere samenwerking 
aanbieders

• Goed uitgewerkte business case
• Met aanbieders (financieel, projectcapaciteit, 

eigenaarschap, gedeelde verantwoordelijkheid)

• Starten: voor eind 2024 (mogelijk in 2022). Duur: 
minimaal 2 jaar.  Afsluiten: vóór 2025 (meenemen 
in inkoop 2027)

• Leren van ervaringen andere regio’s
• Ontwikkeling op basis van data
• Minimaal 2 gemeenten
• Business Case / PvA (incl. capaciteit)
• Projectleider
• Meting KPI’s
• Contractering na succesvolle pilot bij alle 

gemeenten

Voor de pilots zijn enkele inhoudelijke kaders, financiële kaders en randvoorwaarden opgesteld. 
Deze zijn hieronder weergegeven.



Begrijpen Bedenken Uitwerken

• Kick-off gesprek
• Deskresearch
• Workshop per pilot (intern)

• Workshop per pilots met aanbieders • Uitwerking workshops (intern)
• Opstellen verslag

Aanpak
Overzicht

We doorlopen 3 stappen om tot de pilotomschrijvingen te komen: begrijpen, bedenken en
uitwerken. Hieronder is per stap aangegeven welke activiteiten ondernomen worden.



Interne workshop
Pilot Eetstoornissen



• Corinda Koster Gemeente Neder-Betuwe

• Bianca Tofihr Gemeente Buren

• Judith Mangel Gemeente West Maas en Waal

• Maartje Libbers Gemeente Neder-Betuwe

• Peter Schieven Regio Rivierenland

• Gabriëlle van der Zalm Gemeente West Betuwe

• Esther Hermans Gemeente Buren

• Meindert Willems Braining the Future

Deelnemers
Interne workshop pilot Eetstoornissen



Op 6 april vond een interne workshop plaats om de pilot

Eetstoornissen aan te scherpen. De uitkomsten hiervan zijn

weergegeven op de volgende pagina’s. Dit diende als input

voor de workshopmet de aanbieders op 21 april.



Hoe kunnen we de druk op de zorg verminderen door (a)

dat er mogelijk sprake is van een eetstoornis, en (b)

eerder te signaleren

een aanbod te creëren gericht op preventie 
(voorkomen of verminderen van het beroep op gespecialiseerde jeugdzorg)?



Doelgroep & aanbod



Doelgroep
In de basis richt deze pilot zich op jeugdigen met een eetstoornis. Tijdens de workshop 
dienen we te bespreken of de focus op eetstoornissen moet liggen of dat we moeten kiezen 
voor een ruimere doelgroepomschrijving (denk aan risicogedrag dat zich uit in 
eetstoornissen, zelfmutilatie of suïcidaal gedrag). 

Ter illustratie enkele kenmerken van deze doelgroep:

• De doelgroep is vaak tussen de 12 en 18 jaar en nog thuiswonend. Hoewel zij zowel laag 
als hoog opgeleid zijn, zijn ze vaak heel handig in het verdoezelen van wat er precies aan 
de hand is. 

• Eetstoornis is (vaak) een uiting van een andere achterliggende problematiek. Dat kan 
bijvoorbeeld zijn dat een kind sociaal niet goed op school mee kan en weinig vrienden 
heeft. De achterliggende problematiek kan echter ook bij de ouders liggen (zoals 
schulden, psychische problemen, verslaafdheid, echtscheiding, etc.). Gevolg is 
bijvoorbeeld ook dat het kind school vermijdt en/of zich moeilijk kan concentreren. 

• De achterliggende (vaak moeilijk zichtbare) problematiek vertaalt zich in risicogedrag, 
waaronder eetstoornissen. Ander risicogedrag is bijvoorbeeld overmatig drinken of 
snijden in polsen. 

Doelgroep & aanbod
Korte omschrijving

Aanbod
Bij de behandeling van eetstoornissen (en achterliggende oorzaken) zijn vaak verschillende
partijen betrokken. Lokaal zijn dit bijvoorbeeld de huisarts, een diëtiste, de GGZ en het
wijkteam.



Probleemstelling & doelstelling



Probleemstelling
Tijdens de interne workshop zijn o.a. de volgende problemen omschreven:

• De exacte oorzaak van een eetstoornis is vaak onduidelijk (vaak zijn er ook meerdere 
oorzaken). Dit zorg er voor dat de vraagstukken complex zijn en dat er verschillende 
hulpverleners betrokken zijn. Cliënten ervaren het ook wel dat zij ‘van het kastje naar de 
muur’ gestuurd worden. 

• Omdat er nauwelijks regie wordt gevoerd (er is geen 
vertrouwenspersoon/probleemmanager), komen signalen vanuit de verschillende 
dienstverleners vaak te laat bij elkaar (‘hokjesdenken’).

• Zodra er sprake is van een crisissituatie (bijvoorbeeld wanneer de client in het ziekenhuis 
beland), dan is er vaak alleen nog aandacht voor de behandeling van de eetstoornis.  De 
daadwerkelijke oorzaak wordt onvoldoende behandeld. 

• De wachttijden voor behandeling van een eetstoornis zijn lang. 

Doelstelling
Met deze pilot wordt de volgende doelstelling nagestreefd:

• Een betere samenwerking tussen aanbieders, inclusief een duidelijke regiefunctie,
waardoor (a) de oorzaak van de eetstoornis aangepakt wordt, (b) de client niet van het
kastje naar de muur gestuurd wordt, en (c) escalaties naar crisissituaties afnemen.

Aanpak

• Aanbieders gezamenlijk een aanbod voor behandeling laten doen, waardoor een team
ontstaat dat het kind én de familie kan begeleiden. Binnen het team wordt iemand
aangewezen die de regiefunctie op zich neemt.

• De doelstelling is dat hiermee ook een lokaal kennisnetwerk ontstaat en dat aanbieders 
elkaar sneller weten te vinden.

• Deze aanpak sluit aan op de aanpak van de ‘wijk GGZ’, maar dan voor de doelgroep 
‘jeugdigen’.

• Hierbij past een nieuwe systematiek van financieren, bijvoorbeeld door voor het 
gezamenlijke aanbod op basis van een ‘lumpsum’ te vergoeden. 

Probleemstelling + doelstelling
Korte omschrijving



• Signaal vanuit bijvoorbeeld school  of een 
mentor (vaak niet vanuit ouders)

Probleemstelling
Schematische weergave

Jeugdige vertoont afwijkend gedrag Reguliere behandeling Behandeling in crisissituatie

• Behandeling door huisarts, psycholoog, diëtiste, 
etc.

• Wordt ervaren als “van het kastje naar de muur”
• Geen eenduidige regie

• Behandeling bijvoorbeeld in ziekenhuis
• Focus alleen op eetstoornis (niet op 

achterliggende oorzaak)
• Lange wachtlijst voor eetbehandeling

o Wachttijd verkorten
o Andere zorg tijdens wachten

Op de vorige pagina’s is de probleemstelling omschreven. Deze is hieronder schematisch
weergegeven. De pilot focust zich op probleemgebied 1.



Aannames



Aannames
Gewenste situatie

In de hiervoor omschreven probleemstelling worden (expliciet en impliciet) enkele aannames 
gedaan. Enkele aannames worden hieronder weergegeven, zodat deze besproken kunnen 
worden met de aanbieders tijdens de workshop van 21 april.

1. Een betere samenwerking tussen aanbieders, inclusief een duidelijke regiefunctie, kan 
leiden tot: 

(a) een aanpak die meer gericht is op de oorzaak van de eetstoornis, 

(b) een duidelijker behandelplan, waardoor de client niet van het kastje naar de muur 
gestuurd wordt,

(c) minder escalaties naar crisissituaties.

2. Behandeling moet gericht zijn op het krijgen van een stabiele situatie die ‘werkt’ voor 
jongere, waarbij nazorg vanwege terugval gedurende langere tijd (ook in volwassen 
leeftijd) nodig is.



Data & KPI’s



Data & KPI’s
Welke data kunnen we gebruiken?

Data
De analyse is gebaseerd op kwalitatieve waarnemingen. Om inzicht te krijgen in de exacte 
potentie is het de behoefte om deze analyse aan te vullen met enige cijfermatige 
onderbouwing. 

1. Hoeveel jeugdigen hebben (binnen de regio Rivierenland) te maken met een eetstoornis 
(of ander risicogedrag waarvan de achterliggende oorzaak vergelijkbaar is, zoals 
bijvoorbeeld overmatig drinken of snijden in polsen)?

2. Hoeveel jeugdigen worden hier momenteel regulier voor behandeld?

3. Hoeveel jeugdigen komen hiervan in behandeling crisissituatie?

KPI’s voor pilot
Het succes van de pilot kan o.a. gemeten worden op basis van de volgende indicatoren (in 
een latere fase te vertalen in concrete KPI’s):

• Afname van aantal jeugdigen in behandeling crisissituatie



Externe workshop
Pilot Eetstoornissen



• Marcel Koedijk Samen

• Marjolein Gmelig Meyling Samen

• Annemarie Mussche FACT Team Jeugd

• Annet van Steensel Brouwer Psychologen

• Irene Hegeman Karakter

• Gabriëlle van der Zalm Regio Rivierenland 

• Peter Schieven Regio Rivierenland 

• Meindert Willems Braining the Future

• Lisa Richardson Braining the Future

Deelnemers
Externe workshop pilot Eetstoornissen



Aannames



We zijn gestart met het toetsen van
de aannames. De uitkomsten zijn
weergegeven op de volgende sheet.



Aannames
Toetsing

Aanname Eens (want) Oneens (want)

1a. Een betere samenwerking tussen aanbieders, 
inclusief een duidelijke regiefunctie, kan leiden tot een 
aanpak die meer gericht is op de oorzaak van de 
eetstoornis.

• Het is belangrijk dat partijen in de keten dezelfde taal leren 
spreken.

• Vooral wanneer de aanpak op het hele gezin (systeem) gericht is.

• Niet de samenwerking maar kennis.

1b. Een betere samenwerking tussen aanbieders, 
inclusief een duidelijke regiefunctie, kan leiden tot een 
duidelijker behandelplan, waardoor de client niet van het 
kastje naar de muur gestuurd wordt.

• Het probleem is dat cliënten van het kastje naar de muur 
gestuurd worden.

• Het probleem is niet het behandelplan.
• Het gaat niet om het behandelplan maar om het verbeteren van 

de verbindingen in de zorgketen.

1c. Een betere samenwerking tussen aanbieders, inclusief 
een duidelijke regiefunctie, kan leiden tot minder 
escalaties naar crisissituaties.

• Vooral wanneer de aanpak op het hele gezin (systeem) gericht is.

2.  Behandeling moet gericht zijn op het krijgen van een 
stabiele situatie die ‘werkt’ voor jongeren, waarbij nazorg 
vanwege terugval gedurende langere tijd (ook in 
volwassen leeftijd) nodig is.

• De pilot zou zich moeten richten op het hele netwerk.
• De pilot zou zich kunnen richten op zowel preventie als nazorg.

• De potentie van preventie is groter.



• Het grootste probleem is dat cliënten momenteel van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd 
worden en dat de problematiek vaak te laat wordt onderkend waarbij de focus ligt op de 
behandeling van de eetstoornis.

• De verwachting is dat een betere samenwerking tussen aanbieders, inclusief een 
duidelijke regiefunctie en kennisdeling met toegang (wijkteams en huisartsen/POH) en 
voorliggend veld leidt tot een aanpak die: 

o Meer gericht is op de achterliggende oorzaak van de eetstoornis, zeker wanneer de 
aanpak gericht is op het het hele gezin (‘systeem’). 

o Vooral resulteert in minder escalaties naar crisissituaties (en dus aanspraak op 
zwaardere zorg), maar ook leidt tot een efficiënter nazorgtraject.

• De pilot zou zich vooral moeten richten op het verbeteren van de verbindingen in de 
zorgketen (en bijvoorbeeld niet de manier waarop het behandelplan tot stand komt).

Aannames
Conclusies



Pilot Eetstoornissen



Het voorstel is om met deze pilot aan te sluiten bij een initiatief van Karakter:

• Versnipperd aanbod - In regio Rivierenland is er veel vraag naar zorg voor 
eetstoornisproblematiek. Het aanbod is echter beperkt en versnipperd, waardoor de zorg niet 
optimaal georganiseerd wordt. Karakter is één van de weinige aanbieders met specialistisch 
GGZ aanbod in de regio en is er weinig aanbod in de eerste en tweede lijn. Karakter kan niet alle 
vraag op zich nemen en zoekt hierin uitbreiding en aansluiting. 

• Netwerkbijeenkomst & MDO - Om de behoefte rondom de zorg voor eetstoornissen te 
inventariseren, heeft Karakter een netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij vele 
netwerkpartijen zijn aangesloten. In navolging op deze bijeenkomst wordt een MDO met 
verschillende betrokkenen opgezet om de samenwerking en het zorgaanbod in regio 
Rivierenland te verbeteren en bestendigen. 

• Doelstelling - Doelstelling is elkaar leren kennen en gezamenlijk een eerste stap zetten in het 
versterken van het netwerk rondom eetstoornissen in Rivierenland. Waardoor we waar mogelijk 
gezamenlijk de ernst van de eetstoornis kunnen verminderen en/of vroegtijdig te signaleren

• K-EET - Het initiatief sluit daarmee ook aan bij de missie van K-EET (Ketenaanpak 
Eetstoornissen):  

Kinderen en jongeren (0-25) met een (potentiële) eetstoornis worden steeds eerder herkend, beter 
begrepen en eerder en beter behandeld. Over 10 jaar is er een significante daling van het aantal 
ernstig zieke, met de dood bedreigde kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Pilot Eetstoornissen
Initiatief Karakter



Uitgangspunten
• De pilot focust op het verbeteren van de verbindingen in de zorgketen voor eetstoornissen. 
• De doelgroep zijn de jeugdigen met een eetstoornis, waarbij nadrukkelijk naar het hele systeem 

gekeken wordt (‘Family Based Treatment’).
• De pilot is gericht op (a) het samenstellen van een regionaal Multi Disciplinair Overleg (MDO), en (b) 

het vergroten van het lokale netwerk rondom het MDO.

Multi Disciplinair Overleg

Samenstelling
Het MDO start met een klein aantal deelnemers (gedurende de pilot kan deze groep uitgebreid worden): 
• Kinderarts
• Zorginstelling (Karakter) 
• Huisarts
• Wijkteam
• Vertegenwoordiger Regio Rivierenland en/of gemeente(n)
• Data-analist (regio of Karakter)

Activiteiten
Het MDO komt maandelijks bij elkaar en onderneemt de volgende activiteiten:
• Houden van intakes van nieuwe cliënten.
• Stemmen af hoe behandeling en begeleiding op elkaar aangesloten kunnen worden
• Bieden van consultatie voor zorgverleners (bijvoorbeeld huisartsen en ambulante zorgverleners).
• Inrichten van een protocol en al lerende aanpassen.
• Verspreiden van kennis over eetstoornissen naar lokaal netwerk.

Pilot Eetstoornissen
Omschrijving

Netwerk rondom MDO
Naast het MDO wordt gewerkt aan een steviger lokaal netwerk.
• Doelstelling is om het lokale netwerk te voorzien van kennis over eetstoornissen. 
• In het netwerk is aandacht voor de ontwikkeling van preventieprotocollen voor 

voorliggend veld (onderwijs) en eerstelijns zorg.

Pilot – Fase 1
Het voorstel is om de eerste fase van de pilot (bijvoorbeeld het eerste jaar) de volgende 
activiteiten uit te voeren:
• Analyseren van 5 casussen uit het afgelopen jaar om op basis daarvan met eerste 

verbetervoorstellen te komen.
• Monitoring met behulp van data van Karakter/kinderartsen
• Het behandelen van 20 lopende casussen om op basis daarvan bij te sturen.
• Het opzetten van een lokaal netwerk en dat continue te laten groeien.
• Het lokale netwerk te voorzien van kennis over eetstoornissen.
• Ontwikkelvoorstel voor fase 2 - komen tot een gezamenlijk aanbod van begeleiding 

en behandeling (combinatie van 2 productcodes/stapeling): nieuw product 
(voorbeeld Wageningen).



De opzet van de pilot is hieronder schematisch weergegeven.

Pilot Eetstoornissen
Algemene omschrijving

Signaal vanuit bijvoorbeeld school  of een 
mentor (vaak niet vanuit ouders)

Jeugdige vertoont afwijkend gedrag Reguliere behandeling Behandeling in crisissituatie

• Behandeling door huisarts, psycholoog, diëtiste, 
etc.

• Wordt ervaren als “van het kastje naar de muur”
• Geen eenduidige regie

• Behandeling bijvoorbeeld in ziekenhuis
• Focus alleen op eetstoornis (niet op 

achterliggende oorzaak)
• Lange wachtlijst voor eetbehandeling

o Wachttijd verkorten
o Andere zorg tijdens wachten

0

Vergroten lokale kennis over 
eetstoornissen

Inrichten Multi Disciplinair Overleg

Minder druk op zwaardere zorg
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Kosten
In deze pilot dient o.a. rekening te worden gehouden met de volgende kosten:

• Projectleider (neutraal) die het MDO en het lokale netwerk vormgeeft

• Ontwikkelruimte (bijvoorbeeld om uren voor deelnemers aan MDO te bekostigen)

Financiering
Financiering bijvoorbeeld door:

• Innovatiegelden 

• K-EET (voor kennisontwikkeling en verspreiding)

• Ontwikkelbudget Regio Rivierenland

Pilot Eetstoornissen
Kosten



De verwachting is dat deze pilot leidt tot de volgende resultaten:

• Afname van het aantal crisissituaties (en daarmee de druk op de zwaardere zorg)

• Kortere maar intensievere zorg van de voorbehandeling

• Een hogere clienttevredenheid (client ervaart minder ‘kastje naar de muur’ sturen)

• Een hogere tevredenheid bij huisartsen, diëtisten en andere zorgverleners (voelen zich beter gesteund)

• Beter inzicht in welke problemen zich waar in de zorgketen voordoen

• Mogelijk een toename van de druk op de voorkant van het proces

Pilot Eetstoornissen
Verwachte resultaten



Conclusies
Pilot Eetstoornissen



Pilot Eetstoornissen

Doelgroep
De doelgroep zijn de jeugdigen met een eetstoornis, waarbij nadrukkelijk naar het hele systeem 
gekeken wordt (‘Family Based Treatment’). De doelgroep is vaak tussen de 12 en 18 jaar en nog 
thuiswonend. De eetstoornis is (vaak) een uiting van een andere achterliggende problematiek. 
Deze (vaak moeilijk zichtbare) problematiek vertaalt zich in risicogedrag, waaronder 
eetstoornissen. Ander risicogedrag is bijvoorbeeld overmatig drinken of snijden in polsen. 

Probleem
Het grootste probleem is dat cliënten momenteel van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd worden. 
Het zorgaanbod is gefragmenteerd en de regiefunctie wordt vaak onvoldoende ingevuld. De 
aanpak is vaak onvoldoende  gericht is op de achterliggende oorzaak van de eetstoornis. 

Omschrijving pilot
De pilot focust op het verbeteren van de verbindingen in de zorgketen voor eetstoornissen. De 
pilot is gericht op (a) het samenstellen van een regionaal Multi Disciplinair Overleg (MDO), en (b) 
het vergroten van het lokale netwerk rondom het MDO. 

Het MDO komt maandelijks bij elkaar. Het MDO: (a) houdt intakes van nieuwe cliënten, (b) stemt 
af hoe behandeling en begeleiding op elkaar aangesloten kunnen worden, (c) biedt consultatie 
voor zorgverleners, richt een protocol in en past al lerende aan, en (d) verspreidt van kennis over 
eetstoornissen naar lokaal netwerk. Het MDO start met een klein aantal deelnemers (kinderarts, 
zorginstelling (Karakter), huisarts, wijkteam, vertegenwoordiger Regio Rivierenland en/of 
gemeenten en een data- analist. Vooraf wordt bepaald hoe het MDO mag/kan werken (mandaat) 
(vergelijkbare ontwikkeling met expertteam).

Conclusies
Business Case

Kosten
In de Business Case dient rekening te worden gehouden met de volgende kosten
• Ureninzet data-analist
• Kosten van een (neutrale) projectleider die het MDO en het lokale netwerk vormgeeft.
• Ontwikkelbudget voor deelnemers aan het MDO. 

Baten
In de Business Case kan rekening gehouden worden met de volgende baten:
• Afname van het aantal crisissituaties (en daarmee de druk op de zwaardere zorg)
• Kortere maar intensievere zorg van de voorbehandeling
• Een hogere clienttevredenheid (client ervaart minder ‘kastje naar de muur’ sturen)
• Een hogere tevredenheid bij huisartsen, diëtisten en andere zorgverleners (voelen 

zich beter gesteund)
• Beter inzicht in welke problemen zich waar in de zorgketen voordoen
• Mogelijk een toename van de druk op de voorkant van het proces

Voor de financiering kan bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt worden van innovatiegelden, 
waaronder K-EET (voor kennisontwikkeling en verspreiding) en beschikbaar budget vanuit 
SPUK-middelen en BOEG.



Aandachtspunten succesvolle pilot

Tijdens de workshops zijn ook enkele generieke punten benoemd die belangrijk zijn voor een 
succesvolle pilot. 

Projectcapaciteit - Zorg voor voldoende capaciteit, bijvoorbeeld door een projectleider aan te nemen.

Betrokkenheid aanbieders - Borg de betrokkenheid van aanbieders. Uit de workshops is gebleken dat 
aanbieders graag meedenken. Tegelijkertijd blijft het belangrijk om de verwachtingen te managen. 
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat aanbieders meedenken en straks geen rol in de uitvoering kunnen 
krijgen. Bijvoorbeeld doordat (a) de pilot niet doorgaat, of (b) de gemeente waar de aanbieder 
gevestigd is besluit niet mee te doen.

Houd het klein - Het is verleidelijk om meteen groots te denken. Een pilot is echter bedoeld om te 
leren wat wel en wat niet werkt. Het kan dus zo zijn dat de pilot niet oplevert wat vooraf gehoopt 
werd. Houd de pilot daarom klein, bijvoorbeeld door investeringen in locaties beperkt te houden, het 
aantal locaties klein te houden, te starten met een klein aantal cliënten. Schaal pas op wanneer het 
succes van de pilot is aangetoond.

Wet- en regelgeving - Heb aandacht voor conflicterende wet- en regelgeving. Dit betreft met name de 
inzet van personeel. Zoek naar creatieve oplossingen.

Aanbod pilot versus aanbod reguliere zorginkoop - In de uitwerking dient inzichtelijk te worden 
gemaakt hoe de pilot zich verhoudt tot de reguliere zorginkoop. Kunnen cliënten bijvoorbeeld 
switchen? Of maken aanbieders bijvoorbeeld minder kans om zorg te leveren als ze niet aan de pilot 
meedoen?

Scenario ‘Pilot niet succesvol’ - Natuurlijk hopen we dat elke pilot succesvol verloopt 
en daarom structureel doorgevoerd wordt. Bij het opstarten van de pilots dient echter 
ook rekening gehouden te worden met het scenario dat deze niet succesvol is en 
daarom beëindigt wordt. Breng daarom in kaart wat de gevolgen daarvan zijn. Hoe 
gaan we dan bijvoorbeeld om met cliënten die meedoen aan de pilot? Hoe gaan we 
dan bijvoorbeeld om met investeringen die bijvoorbeeld door aanbieders zijn gedaan?

Communicatie - Besteed veel aandacht aan communicatie, bijvoorbeeld om:

• Cliënten te informeren over de pilots: wat kunnen zij verwachten als ze wel of juist 
niet meedoen? Hoe verloopt het proces en met wie krijgen ze te maken? Wat 
gebeurt er als de pilot tussentijds afgerond wordt? Waar kunnen cliënten terecht 
wanneer zij klachten hebben? 

• Alle stakeholders in de zorgprocessen te informeren over de pilots, zodat zij weten 
dat zij ook van dat aanbod gebruik kunnen maken.

• Alle andere stakeholders te informeren, zoals bijvoorbeeld de politiek. Laat 
bijvoorbeeld de colleges van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraden 
in gesprek gaan met aanbieders om daarmee meer begrip te creëren rondom de 
uitdagingen van de verschillende pilots. Of laat ze een bezoek brengen aan de 
verschillende zorglocaties en daar in gesprek gaan met aanbieders én cliënten.
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