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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 Jeugdzorg Extramuraal



• Mirjam Vierhuizen Gemeente Neder-Betuwe

• Peter Ariese Gemeente Buren

• Maaike Baggerman Regio Rivierenland

• Lisa Richardson Braining the Future

• Meindert Willems Braining the Future

Deelnemers
Interne workshop pilot Jeugdzorg Extramuraal



Op 31 maart vond een interne workshop plaats om de pilot

Jeugdzorg Extramuraal aan te scherpen. De uitkomsten

hiervan zijn weergegeven op de volgende pagina’s. Dit

diende als input voor de workshop met de aanbieders op 26

april.



Hoe kunnen we aan de voorkant van het proces

zodat aanbieders

beter bepalen welke zorg nodig is

gezamenlijk een aanbod kunnen doen
waardoor niet telkens indicaties hoeven te worden gesteld

voor slechts een gedeelte
van het totale aanbod



Doelgroep & aanbod



Doelgroep
Deze pilot richt zich op jeugdigen met meerdere ondersteuningsbehoeften. Centraal staat 
dat deze jeugdigen gebruik maken van meerdere vormen van ondersteuning, zoals 
begeleiding, behandeling, dagbesteding en/of logeren. 

Hoewel deze doelgroep divers kan zijn, denken wij bijvoorbeeld aan de volgende 
kenmerken:

• Jongeren (tot 18 jaar)

• Client kan vraag vaak niet goed verwoorden

• Lichte tot matige problematiek, zoals (milde vormen van) ASS en ADHD

• Vaak een achterliggende oorzaak, zoals bijvoorbeeld echtscheiding of schulden

Doelgroep & aanbod
Korte omschrijving

Aanbod
Het aanbod is zeer breed:

• Doelgroep heeft meerdere vormen van ondersteuning, waarbij (natuurlijk) verschillende
combinaties mogelijk zijn. Thuissituatie wordt bij de ondersteuning betrokken.



Probleemstelling & doelstelling



Probleemstelling & doelstelling
Korte omschrijving

Probleemstelling
De huidige manier van werken heeft een aantal beperkingen:

• Indicaties worden afgegeven voor slechts een gedeelte van de ondersteuningsbehoefte. 
Dit resulteert in veel administratieve handelingen voor zowel de aanbieders als de 
gemeente.

• Zorgaanbieders werken beperkt samen, wat kan leiden tot onduidelijkheid bij 
bijvoorbeeld de client. 

• ‘Op- en afschalen’ en ‘maatwerk’ is lastig, omdat er primair aanbodgericht wordt gewerkt. 

Pilot
Deze pilot richt zich op het organiseren van combinaties van zorgaanbieders, die onderling
samenwerken en een specifiek, gecombineerd zorgaanbod ontwikkelen voor jeugdigen met
meerdere ondersteuningsbehoeften. Denk hierbij aan jeugdigen die in de huidige
inkoopvorm gebruik maken van diverse producten zoals begeleiding, behandeling,
dagbesteding, en/of logeren.

Daarnaast zijn we benieuwd in hoeverre onderstaande punten toegevoegde waarde zouden
kunnen bieden:
• De zorgaanbieders kunnen betrokken worden bij de toegang/triage en het opstellen van

een plan voor de jeugdige.
• Deze pilot leent zich voor taakgerichte bekostiging, met alle voor- en nadelen die daarbij

horen.



Eén integraal ondersteuningsaanbod

Probleemstelling
Schematische weergave

Triage

Op de vorige pagina’s is de probleemstelling omschreven. Deze is hieronder schematisch weergegeven.

Product aanbieder 1

Product aanbieder 2

Product aanbieder 3

Triage 
(Optioneel met aanbieders)

Product aanbieder 1

Product aanbieder 2

Product aanbieder 3

Nu

Pilot Taakgerichte bekostiging



Aannames



Aannames
Gewenste situatie

In de hiervoor omschreven probleemstelling worden (expliciet en impliciet) enkele aannames gedaan. We 
geven enkele aannames hieronder weer, zodat we ze kunnen bespreken tijdens de workshop van 26 april.

1. Een gecombineerd aanbod leidt tot minder administratieve handelingen

2. Een gecombineerd aanbod leidt tot betere samenwerking

3. Een gecombineerd aanbod maakt op- en afschalen en maatwerk makkelijker

Optioneel:

4. Het is zinvol om de pilot op een doelgroep met een specifieke problematiek te richten

5. Een triage met aanbieders leidt tot een beter aanbod

6. Een taakgerichte manier van bekostigen is van toegevoegde waarde om…



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, zoals:

• Welke combinaties komen vaak voor?

• Indien keuze in specifieke doelgroep – hoe groot is de doelgroep?

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):



Externe workshop
Pilot Jeugdzorg Extramuraal



• Sandra Marcus Mentaal Beter Cure

• Soraja Kranenborg De Brug 

• Henriette van der Kieft Eleos christelijke GGZ

• Ineke de Groot Pro Persona Connect

• Gert-Marijn van Loon VLOD

• Marleen in 't Veld Passend in Zorg

• Harriët Kienstra Kienstra Therapie en Training

Deelnemers
Externe workshop pilot Jeugdzorg Extramuraal

• Meike Rietveld Grandcare

• Bernadet Metzger Stichting Timon

• Sabine Beelen Praktijk IkBen

• Pascal Balijon pmtbijpascal

• Mirjam Vierhuizen Regio Rivierenland

• Lisa Richardson Braining the Future

• Meindert Willems Braining the Future



Aannames



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



Aanname Eens (want) Oneens (want)

1. Een gecombineerd aanbod leidt tot minder 
administratieve handelingen

• Er is niet voor ieder klein onderdeel een indicatie nodig
• Dit leidt tot minder administratieve handelingen bij zowel de 

gemeente als de regio. 
• Er kan gewerkt worden met hoofd- en onderaannemer.
• Eén gezin, één plan. 

• Mogelijk wel voor de gemeente, maar complexiteit voor 
aanbieders zou juist toe kunnen nemen.

• Het is verleggen van administratief belasting of misschien 
zelf vergroten 

• Gecombineerd aanbod en bekostiging vraag veel 
regelzaken bij aanbieders. Aanbieders hebben 
verschillende indicaties en verschillende systemen

• Dit vraagt om extra afstemming tussen aanbieders
• Traject investering is onbekend bij zorgaanbieders 

2. Een gecombineerd aanbod leidt tot betere 
samenwerking

• Eens, elkaar kennen helpt, maar goede regievoering is daarbij 
een randvoorwaarde.

• Eens, maar hoe houdt iedereen zijn/haar keuzevrijheid?
• Eens, maar afstemmen aan de voorkant is dan een 

randvoorwaarde.
• Eens, maar hoe wordt er dan nog samengewerkt met 

aanbieders buiten de groep?
• Eens, maar het kan ook tot veel druk in het proces van de client 

leiden.
• Eens, maar dat vraagt ruimte voor afstemmen (en dat zou ook 

betaald moeten worden). 

• Meer aanbieders, meer mogelijkheden kan verwarrend 
werken.

• Kan tot stilstand van het proces leiden.
• Niet automatisch: een goede casemanager is belangrijk 
• Dit verplaatst het probleem naar aanbieders onderling.
• Duidelijke procesregie en casusregie is noodzakelijk. 
• Kunnen consulenten nog kiezen uit de aanbieders die ze 

willen? Of kunnen ze alleen pakketten bij hen afnemen?

Aannames
Toetsing



Aanname Eens (want) Oneens (want)

3. Een gecombineerd aanbod maakt op- en 
afschalen en maatwerk makkelijker.

• Kortere lijnen en meer opties mits maken op- en afschalen 
eenvoudig.

• Eens, maar ligt ook aan de exacte inrichting en het proces. 
• Eens, mits aanbieders een goede samenwerking hebben. 
• Eens, mits goede regie (kritische) voering. 
• Eens, mits er er niet een te grootschalig aanbod is.

• Een gecombineerd aanbod is daarvoor niet noodzakelijk. 
Dat zou nu ook al makkelijk moeten kunnen wanneer er 
samengewerkt wordt.

• Het tempo van de cliënt moet leidend zijn. 
• Dit is vooral afhankelijk van indicatie of wachttijd.

4. Het is zinvol om de pilot op een doelgroep met 
een specifieke problematiek te richten.

• Optie, maar andere optie: combi van zorgvormen 
• Dit maakt het beter meetbaar.
• Smal beginnen, resultaten toetsen, dan verbreden.
• Eerst bij een specifieke doelgroep toetsen welke factoren 

werken en niet werken. 

• Een pilot gericht op een specifieke doelgroep is te beperkt.
• Extramurale zorg is gericht op meervoudige problematiek. 

Dit vraagt juist om een brede inzet.
• Een specifieke aanpak werkt beperkend. 
• Een pilot op een specifieke doelgroep geeft waarschijnlijk 

te weinig info voor de grote doelgroep.

Aannames
Toetsing



Aanname Eens (want) Oneens (want)

5. Een triage met aanbieders leidt tot een beter 
aanbod

• Ja, zo wordt er meer beroep gedaan op kennis en kunde. 
• Ja, mits flexibel ingezet. 
• Ja, expertise naar voren halen is goed (kan eventueel) ook 

op een iets later moment. 
• Ja, mits aanbieders elkaar de ruimte geven en geen 

financiële prikkel hebben om alles bij één te houden 
(‘Matched care’).

• Ja, maar het is wel ingewikkeld: hoe vorm te geven en in te 
richten, hoe financieel haalbaar maken.

• Ja, maar alleen wanneer er voldoende diversiteit is binnen 
de aanbieders. 

• Het is een aanname dat lokale teams moeite hebben met 
triage. 

• Niet altijd, soms is een beperkt (klein) aanbod voldoende.
• Het risico is dat specialisten niet mee kunnen in dit proces 

en dat zij stoppen.
• Het gaat niet om de triage, maar om het opstellen van een 

gezamenlijk plan. 
• Het ligt er aan of alle zorg inzichtelijk is en er niet gekozen 

wordt voor de makkelijke route. 
• Er moet gekeken worden vanuit een brede invalshoek

6. Een taakgerichte manier van bekostigen is van 
toegevoegde waarde om…

• Dit maakt de hulpverlening concreter.
• Dit stimuleert samenwerking en resultaatgericht werken 

(minder vrijblijvend).
• Dit biedt flexibiliteit om te doen wat nodig is, mits er 

vertrouwen is en het administratief-verlagend werkt. 
• Dit biedt meer vrijheid van handelen voor professional.
• Dit kan onrust weghalen bij cliënt (langdurig).

• Wat willen we hiermee bereiken?

Aannames
Toetsing



Aannames
Conclusies

• Gecombineerd aanbod leidt tot meer administratieve handelingen bij aanbieders - Een gecombineerd 
aanbod leidt wellicht tot minder administratieve handelingen voor de gemeente, maar complexiteit 
voor aanbieders zou juist toe kunnen nemen. Het is het verleggen (of misschien zelfs vergroten) van 
de administratieve belasting.

• Een gecombineerd aanbod leidt tot betere samenwerking - maar dat vraagt ook om ruimte voor 
afstemmen. 

• Kortere lijnen en meer opties maken op- en afschalen eenvoudiger - Een gecombineerd aanbod is 
daarvoor niet noodzakelijk. Dat zou nu ook al makkelijk moeten kunnen wanneer er samengewerkt 
wordt. Van belang is dat procesregie goed moet zijn en dat deze bij de gemeente blijft.

• Een pilot gericht op een doelgroep met een specifieke zorgvraag is te beperkt - Extramurale zorg is 
juist gericht op meervoudige problematiek en dat vraagt om een brede inzet. 

• Een gezamenlijk plan leidt tot een beter aanbod - het gaat dus niet om de triage. Door het opstellen 
van een gezamenlijk plan wordt er meer beroep gedaan op kennis en kunde. Deze expertise naar 
voren halen is goed, maar kan eventueel ook op een iets later moment. 

• Een taakgerichte manier van bekostigen kan van toegevoegde waarde zijn - Het maakt de 
hulpverlening concreter en stimuleert samenwerking en resultaatgericht werken. Dit biedt meer 
vrijheid van handelen voor professional, mits er gewerkt wordt op basis van vertrouwen.



Pilot Jeugdzorg Extramuraal 



Pilot Jeugdzorg Extramuraal
Algemene omschrijving
Inrichting kerngroep
Deze pilot focus zich op het inrichten van een kerngroep. De kern groep bestaat uit aanbieders 
die aan de slag gaan om een passend zorgaanbod te doen voor een jeugdige en zijn gezin. 
Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

• De kerngroep ondersteunt jeugdigen met meerdere ondersteuningsbehoeften in de 
leeftijdscategorie van 0-18 jaar (waarbij opgemerkt moet worden dat de doelgroep ‘kinderen, 
<10 jaar’ (ouders zichtbaar) anders is  dan de doelgroep ‘jongeren 10-18 jaar’ (ouders minder 
zichtbaar)).  

• Centraal staat dat deze jeugdigen gebruik maken van meerdere vormen van ondersteuning, 
zoals begeleiding, behandeling, dagbesteding en/of logeren. Het gaat daarbij niet persé om 
‘lichte’ of om ‘zware’ problemen, maar het vertrekpunt is dat er verschillende problemen zijn.

• De focus van de kerngroep ligt op het systeem (familie en omgeving). De kerngroep maakt een 
analyse van de situatie en stelt op basis daarvan één gezinsplan en het zorgaanbod samen 
(mogelijk worden voor individuele familieleden deelplannen opgesteld, uitgangspunt is 
maximaal 3 aanbieders per client). Er wordt nadrukkelijk samenwerking opgezocht met 
gezinsgerichte interventies (bijv. opvoedingsondersteuning, systeemtherapie). Het 
uitgangspunt is om vroeg in het proces in te grijpen en om te leren van ervaringen.

• Procesregie moet bij de gemeente blijven. Casusregie kan opgepakt worden door de 
aanbieders maar is nog een puntje van aandacht.

• Bij behandeling die primair gericht is op kindfactoren (J-GGZ), wordt de thuissituatie altijd 
betrokken, bijv. middels begeleiding.

De kerngroep is een multidisciplinaire groep
De deelnemers zijn ook de uitvoerende organisatie. De kerngroep bestaat bijvoorbeeld uit:
• Wijkteam (procesregie)
• Jeugd-ggz aanbieder
• Aanbieder jeugd- en opvoedhulp
• Gezinsbegeleiding/systeemtherapie
• Maatschappelijk werk
• Aanbieder dagbesteding
• Vaktherapie

Opstart pilot
Het uitgangspunt is om klein te starten en bij aangetoond succes uit te breiden:
• We starten bij twee gemeenten: 1x stadsgebied en 1x plattelandsgebied 
• Per gemeente betrekken we andere aanbieders
• Het streven is om het eerste jaar ±20 cliënten te begeleiden

Aandachtspunten
Voor deze pilot gelden de volgende specifieke aandachtspunten:

• Impact kleine zorginstanties - Er dient uitgewerkt te worden hoe kleine aanbieders zich kunnen laten 
vertegenwoordigen in de kerngroep. Een mogelijkheid is om een ‘platform’ voor kleine aanbieders 
samen te stellen. Een vertegenwoordiger vanuit dit platform zou deel kunnen nemen aan de 
kerngroep. Er dient uitgewerkt te worden hoe de vertegenwoordiger de hele achterban kan 
vertegenwoordigen (het aanbod van de vertegenwoordiger is immers vaak ‘smaller’ dan het aanbod 
van de helde achterban). 

• Wijkteams - De wijkteams nemen een belangrijke rol in. De wijkteams zouden de samenwerking op 
moeten zoeken met lokale aanbieders.



Pilot Jeugdzorg Extramuraal
Proces

Proces Aandachtspunten

1. Aanmelding • Via wijkteam
(niet via huisarts, kinderarts en zorginstellingen)

• POH-Jeugd (mits gefinancierd door de specifieke gemeente) wellicht in een 
later stadium van de pilot, als uitbreiding.

2. Intake • Wijkteam en/of POH houdt intake met client 
(regulier proces, brede inventarisatie)

• Wijkteam en/of POH doet eerste beoordeling geschiktheid deelname pilot.
• Wijkteam en/of POH stemt met client af of zij interesse hebben om deel te 

nemen aan pilot. 

3. Hulpvraag • Kerngroep maakt analyse en stelt gezinsplan en zorgaanbod samen
• Wijkteam en/of POH koppelen resultaten terug aan ouders
• Wijkteam en/of POH kijken of er een ‘match’ is (mogelijk na enige bedenktijd)

4. Uitvoering • Wijkteam houdt procesregie (dus niet op de inhoud)
• Wijkteam initieert tussentijdse evaluaties met de kerngroep 

(bijvoorbeeld eerste na 6 weken, vervolgens elke 3 maanden). Deelnemers: 
betrokken aanbieders, wijkteam en cliënt). Wijkteam betrekt extra expertise bij 
bijstellen plan. 

• Inhoudelijke afstemming gedurende proces door aanbieders zelf.

Het proces hiernaast omschrijft welke positie de kerngroep 
in het proces inneemt.



Integraal zorgaanbod

Pilot Jeugdzorg Extramuraal
Schematische weergave

Intake met aanbieders
• Eén gezinsplan 

Casusregie

Behandeling

Begeleiding



Kosten/ financieel

Kosten
Voor deze pilot worden aan de volgende kostenposten gedacht:

• Projectleider die pilot vorm kan geven en kan begeleiden

• Uitvoeringsbudget voor kernteam. Hierbij past een taakgerichte vorm van financiering 

(te baseren op aantal te begeleiden cliënten). NB: onderling afrekenen is complex –

mogelijkheid bekijken om hier met regio afspraken over te maken

• Beschikbaarheid van zorglocaties dient geborgd te worden – hiervoor mogelijk 

capaciteit reserveren.

• Post onvoorzien.

Baten
Een gezamenlijke intake om tot één gezinsplan en zorgaanbod (regievoering, behandeling en 
begeleiding) leidt naar verwachting tot:

• Kortere zorgtrajecten

• Minder terugval

• Minder van het kastje naar muur sturen en daarom tot een hogere clienttevredenheid 

• Minder ‘shoppen’ tussen aanbieders (door de client)

• Minder doorverwijzingen naar de  2e en 3e lijn 

• Een meer samenhangend zorgaanbod met een naar verwachting meer duurzaam resultaat

• Meer grip op kosten, maar kosten gaan mogelijk eerst omhoog 

• Meer inzicht in welke doelgroepen wel/niet geschikt zijn

• Specifieke mogelijkheden voor de ‘starter’?

• Specifieke mogelijkheden voor ‘iemand die opnieuw in het zorgproces stapt’?

Pilot Jeugdzorg Extramuraal



Conclusies
Pilot Jeugdzorg Extramuraal



Doelgroep
Deze pilot richt zich op jeugdigen met meerdere ondersteuningsbehoeften in de 
leeftijdscategorie van 0-18 jaar. 

Probleem
In het huidige zorgaanbod worden indicaties afgegeven voor slechts een gedeelte van de
ondersteuningsbehoefte. Dit leidt tot (a) een gefragmenteerd zorgaanbod, en (b) veel
administratieve handelingen voor zowel de aanbieders als de gemeente.

Omschrijving pilot
Deze pilot focus zich op het inrichten van een kerngroep. De kerngroep maakt een 
analyse van de situatie en stelt op basis daarvan één gezinsplan en het zorgaanbod 
samen. Dit betreft zowel de regievoering, de behandeling als de begeleiding.

De deelnemers aan het kernteam zijn ook de uitvoerende organisatie. De kerngroep 
bestaat bijvoorbeeld uit het wijkteam, jeugd-ggz aanbieder, aanbieder jeugd- en 
opvoedhulp, gezinsbegeleiding/systeemtherapie, maatschappelijk werk, aanbieder 
dagbesteding, veiligheid en vaktherapie.

Het uitgangspunt is om klein te starten en bij aangetoond succes uit te breiden. We 
starten bij twee gemeenten: 1x stadsgebied en 1x plattelandsgebied. Per gemeente 
betrekken we andere aanbieders. Het streven is om het eerste jaar ±20 gezinnen te 
begeleiden.

Conclusies

Business Case

Kosten
In de Business case dient rekening gehouden te worden met de volgende kosten:
• Projectleider die pilot vorm kan geven en kan begeleiden
• Uitvoeringsbudget voor kernteam
• Kosten om capaciteit te reserveren en daarmee beschikbaarheid van zorglocaties te borgen
• Kosten voor regievoering, behandeling en begeleiding

Baten
In de Business Case kan rekening gehouden te worden met de volgende baten:

• Kwantitatief:
o kortere zorgtrajecten en minder terugval
o minder van het kastje naar muur sturen en daarom tot een hogere clienttevredenheid 
o minder ‘shoppen’ tussen aanbieders door de client
o minder doorverwijzingen naar de 2e en 3e lijn 

• Kwalitatief
o meer samenhangend zorgaanbod met naar verwachting meer duurzaam resultaat.
o meer grip op kosten, maar kosten gaan mogelijk eerst omhoog 
o meer inzicht in welke doelgroepen wel/niet geschikt zijn

Pilot Jeugdzorg Extramuraal



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.

Pilots



Feedback 

Niet alle aanbieders hebben deel kunnen nemen aan de workshop. Het document is gedeeld met alle 
aanbieders die niet konden deelnemen en alle aanbieders die hebben deelgenomen aan de 
workshop. Onderstaand een aantal reacties die we binnen hebben gekregen. 

Productenboek
• “Het werken met een productenboek werkt gefragmenteerd toewijzen en leveren van zorg in de 

hand. Anders geformuleerd: een inspanningsgerichte bekostiging die zijn basis heeft in nauw 
omschreven producten, zal altijd een uitvoering kennen bínnen de mogelijkheden van dat 
productenboek. Wil je daar uit komen, dan begint dat met het werken zónder productenboek, 
maar uitgaan van de 3 diensten die een zorgaanbieder leveren kan: uren/dagdelen/etmalen. 
Daarbinnen is vrijwel alles mogelijk, op maat bedacht en geleverd, op/afgeschaald wanneer het 
kan en in samenwerking met andere partijen. Het geconstateerde probleem (gefragmenteerd 
zorgaanbod en veel adm.handelingen) wordt dus veroorzaakt door de wijze van inkopen en 
contracteren en vervolgens in de uitvoering ervan (beoordeling hulpvraag, toewijzen, uitvoeren, 
declareren en verantwoorden).”

Vergelijkbare samenwerking constructie 
• “De uitwerking van de voorliggende pilot komt vrijwel volledig overeen met wat er in Wageningen 

momenteel wordt uitgerold. Hierin participeert Entrea lindenhout samen met de gemeente 
Wageningen en 6 andere zorgorganisaties in een vergelijkbare samenwerkingsconstructie. Met een 
vergelijkbare analyse en doelstelling. Het lijkt ons verstandig als de regio Rivierenland met de 
gemeente Wageningen contact legt om elkaars inzichten uit te wisselen en er collectief voordeel 
van te hebben.”

Pilots

Kleine aanbieders 
“Voor ons als kleine aanbieder is het een hele uitdaging om te 
participeren. Het heeft een te grote weerslag op de algehele 
bedrijfsvoering. Dat zal voor meer kleine aanbieders gelden waardoor dit 
soort zaken voorbehouden blijft aan grotere partijen. Dat is de trend die 
ik in alle werkgebieden zie en waar wij wat mee moeten.”

Verwijsindex
• “Verwijsindex is een goed instrument om samenwerking tussen 

zorgaanbieders te stimuleren. Het helpt ons als organisatie te zien wie 
er allemaal betrokken zijn (naast de input die we van de cliënt krijgen). 
Wij zoeken contact met de andere hulpverleners, bepalen wie de regie 
heeft en stemmen af om leemtes en dubbelingen te voorkomen. Wat 
mij opvalt dat gemeenten en ook (grote) zorgorganisaties er vaak geen 
gebruik van maken. Dat is een gemiste kans. Het gebruiken van de 
verwijsindex is vaak een must maar hier meer op toezien (ook op het 
juiste gebruik ervan) door de opdrachtgevers kan ook een deel van het 
effect opleveren dat de pilot van jeugdzorg extramuraal beoogt.”
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