
Verslag 
Bijeenkomst Resultaatsturing en inkoop 

19 mei te Culemborg 
 
Organisator: regionale ambtelijke werkgroep zorginhoud regio Rivierenland 
Aanwezig: diverse gecontracteerde aanbieders ondersteuning en zorg Wmo/Jeugd 
(zie bijgevoegd overzicht). 
 
De gegeven presentatie is apart bijgevoegd. 
In deze presentatie staan doel, aanleiding, kader en voorgestelde richting qua 
inkoopafspraken (op zijn vroegst pas vanaf 2018). 
 
Voor de leesbaarheid van het verslag zijn enkele elementen hiervan overgenomen: 
 
Doelen van de bijeenkomst 

 Informatie delen en halen over werken met resultaatsturing in de inkoop van 
ondersteuning en zorg Jeugd en WMO 

 Hoe kunnen we verder met elkaar met dit thema uitwerken. 
  
Waarom deze bijeenkomst 
Denk en Doe conferentie: mei/juni 2015 

o Resultaatsturing en inkoop onderwerp 

 Samenwerkingsverklaring (optie bij inkoop 2016): 
o Resultaatsturing in de inkoop expliciet punt van samenwerken 

 Onderwerp past binnen de visie van het sociaal domein/transformatie/de 
kanteling, het anders met elkaar willen werken en afspraken maken.  

  
Opmerking tijdens kort voorstelrondje 
Cor van de Craats: wil vermeld hebben dat de tarieven waar zijn organisatie hun 
ondersteuning en zorg voor moet leveren als te laag worden ervaren. Hij heeft dit 
gedeeld met de regionale inkoopadviseur en  heeft als opmerking gekregen dat deze 
opmerking nog nooit genotuleerd is geweest en dus ook niet gemaakt is. Daarom graag 
nu notuleren 
   
Opmerkingen die gemaakt zijn naar aanleiding van de presentatie/specifiek 
voorbeeldmodel (laatste sheet): 

 Vraag: model wordt gepresenteerd, dus serieus. Is er nog gekeken naar andere 
modellen? Wat gebeurt er na contract periode. Wat als resultaten niet gehaald 
worden? Consequenties? 

 Dit is een model gebaseerd op model van Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en 
Dongen (invoering 1-1-2015); er zijn meerdere modellen denkbaar en 
bespreekbaar; er is nog geen keuze gemaakt. Als er andere modellen zijn die 
passen binnen het idee van anders afspraken maken dan staat regio er voor 
open. De vragen die daarnaast gesteld worden zijn ook vragen die we in 
gezamenlijk willen uitwerken. 

 Voor jeugdzorg heeft Goirle andere insteek. Dit is alleen WMO 



 Het werk wordt NIET op resultaat gefinancierd. Er zijn per onderdeel 
maandtarieven opgesteld. Die worden bij geleverd werk gewoon betaald, of het 
resultaat uiteindelijk wel of niet gehaald wordt.  

 Goed nadenken over monitoren op  resultaat. Los van deze ontwikkeling willen 
we in de Regio Rivierenland hier een  proef mee draaien; hoe kunnen we 
gezamenlijk monitoren of resultaten voor cliënt behaald worden. 

 Uitkomsten van de tussenevaluatie van Goirle:  
De zorgaanbieders vonden het een intensief aanbestedingstraject (zat ook 
groot onderdeel kwalitatieve toetsing in) en hadden wat meer ondersteuning 
willen hebben bij het doorlopen van de aanbesteding. Zorgaanbieders gaven 
daarbij aan dat deze aanbesteding (Goirle) wel de transformatie gedachte goed 
vorm geeft en dat het hen, prikkelt om anders in hun werk te staan.  

 Richt zich niet op doelgroepen: wat doe je dan met multi problematiek? => 
aandachtspunt 

 Wens: volgende bijeenkomst: ervaringen => bedrijfsvoering generalisten => 
welke keuze bedrijfsvoering is er gemaakt, waarom, en wat is het effect op de 
kwaliteit van zorg  

 Opmerking Vanuit kleinschalige zorg heeft start hiermee gemaakt door samen 
te werken 

  Vraag/opmerking: Hoe ga je om met kleinschalige zorg aanbieders? Hoe ga je 
om met ZORGAANBIEDERS die als intermediairs optreden? Extern ZZP'ers 
inhuren? Sinds januari zijn deze bedrijven aanwezig. Met netwerk ZZP ers die 
afdracht betalen => 50% van zorggeld gaat dan feitelijk niet naar zorg maar naar 
bemiddelingskosten. Dit zijn voor een deel uitwerkingsvragen waarbij ook de 
vraag is hoever je als gemeenten wil gaan over specifieke bedrijfsvoering. 

 Voorbeeld samenwerking Nijmegen: administratieve last, stuurgroep, 
werkgroep etc kost veel tijd. Let hier op bij vormgeven ander inkoopmodel.  

 Zorgaanbieder: Ook bij resultaatgerichte financiering  ga je terug rekenen naar 
uren. Hoeveel zorg kan ik inzetten voor het budget? Wat is het verschil met het 
huidige systeem? 
Zorgaanbieder:Voordeel nieuwe systematiek: middelen van budgetten,  daar 
waar tijdelijk meer zorg nodig is kan zorgaanbieder hier (binnen budget) actie 
op ondernemen. 

 
  



Terugkoppeling Flipovervragen: 
 
Welke kansen leveren resultaatsturing op? 

 Verbeteren samenwerking:  
o zorgaanbieder met verschillende specialismen 
o Resultaat centraal en niet product van de aanbieder 

 Creativiteit van de aanbieder 
o Met "budget" moet je het doen 
o Hoe ga ik hiermee het resultaat bereiken 

 Levert voor cliënt op dat er duidelijk naar een resultaat wordt gewerkt => meer 
maatwerk 

 Voorwaarde: Goed instrument zijn om traject/resultaat te monitoren 

 Administratie facturatie proces eenvoudiger (niet op uren maar op budget per client) 

 Expertise met elkaar delen 

 Client meer regie over zorg => invulling om tot resultaat te komen => invloed 

 Voorwaarde: Hoe de gemeente de resultaatgebieden benoemt en monitort, bepaalt 
de kansen 

    
Welke gevolgen heeft werken met resultaatsturing voor jouw bedrijf? 

 Transparanter: cliënt weet waar hij aan toe is 

 Client mag niet uit het oog verloren raken. 

 Bedrijfsvoering en processen en zorg komt bij elkaar 

 Met andere zorgaanbieders visie delen op hoe zorg te verlenen 

 Als bedrijf wordt je verplicht te bepalen, waar ben ik wel van en waar ben ik niet van 

 Positief: meer werken in netwerken 

 Elke gemeente heeft eigen financieringsvorm => verschillende administratieve lasten 

 CBS, stichting Benchmark GGZ moet klaar zijn om verschillende manieren van 
monitoren te kunnen ontvangen en verwerken 

 Hoe zorgt gemeente voor efficiënte en effectieve manier van monitoren (simpel)? 
Graag afstemmen en vergelijken met andere gemeenten. 

 Gerichte registratie aan elkaar ijken 

 Diversiteit van rompslomp om zorgverlening heen 

 Stress; te snel resultaat willen halen, gezien het bedrag dat betaald wordt aan 
zorgaanbieder (financiële gevolgen). Zorgaanbieder bepaalt de duur van het traject 

 Samenwerking tussen Zorgaanbieder en Zorgverzekeraar en Indicatiesteller. Klopt 
het proces, kunnen of moeten we bijstellen en wat zijn de gevolgen voor de 
financiën, het proces en de afspraken. 

 Op welk niveau wordt afgerekend. (outcome indicatiesteller, cliëntniveau of?) 

 Sommige partijen gaan alleen voor simpele eenvoudige zorgvragen 

 Geen eenduidig beleid/afspraken => tijd 

 Hoge overhead/investeringen 

 Zorgaanbieder gaat kritisch kijken of hij deze zorg wel wil leveren 

 Zorgaanbieder meer voor in het traject (afspraken/monitoring) 

 Eerst meer duidelijkheid vanuit gemeente dan pas zijn de consequenties duidelijk 

 Geen gevolgen/niet veel 

 Contracten minimaal 3-5 jaar afsluiten => continuïteit 



  
 

  



Wat wil je nog weten/heb je nog nodig om te kunnen werken met resultaatsturing? 

 Resultaatgebieden beter definiëren en resultaat (individueel of collectief) 

 !! Hoe monitoren en aansluiting monitor gegevens aanbieders (ECD), criteria 
hoe/wat/structuur, geen dubbele monitors. Accountmanagement is belangrijk 

 Vertrouwen in elkaar! Minimale looptijd contract 3 jaar => 1 contract voor de 
10 gemeenten 

 Wat zijn de gevolgen Jeugd (JGGZ) (Visie op Jeugd, vertaling naar werkwijze) 

 Wie (doelmatigheid, uitval cliënten) bepaalt of het resultaat bereikt is. Ook bij 
demente bejaarden, psychiaterische patiënten, gehandicapten zorg, verslaving) 

 Maatwerk specialisten (bv ADHD - Kinderarts) 

 Financieringsstroom 

 Prikkels: 80% standaard goed? 100%? Zeer goed 110% 

 Onderzoek of het grensoverschrijdend mogelijk is (PPRC => Niels Uenk?) 

 "Ruimte" die de aanbieder krijgt. Financieel, Tijd Hoe en welke 
 
 
Wat kunnen we concreet oppakken in de verdiepingssessies? 

 Inbreng ervaring Kooilust. Voorbeelden van elders inbrengen en gebruiken 

 Syndion + kijk naar lekstroom => veel concreter, heeft aantal niveaus 

 Inbreng lokale zorgaanbieders. Wat zijn goede en slechte? Maakt niet uit of je groot 
of klein bent. Oordeel over zorg en hoe je het organiseert. 

 Zou je Jeugd en WMO moeten scheiden? 

 Model Hart van Brabant=> meer op doelgroepen en zorg zwaar 

 Veel over systematiek, maar weinig over cliënt => veel omvormingskosten, maar kom 
je wel bij resultaatsturing. 

  ZZP, niet vanuit cliënt 

 Wat wil je meten, hoe, zorgaanbieder, cliënt. Je hebt het niet over afzonderlijke 
cliënten via ECD 

 Zorgboeren: doelen bespreken bij aanvang en aan het einde 
 zorgplan: eigenlijk heel simpel. Verbeteren kwaliteit gaat dan vanzelf vs 

onderbuik. Hoe staat je beeldvorming. Losse pols 

 Apeldoorn: model goed, maar uitvoering? 

 Concreet domeinen bespreken, er mist een aantal, waarom niet gekozen voor ZRM, 
waarom deze keuze en niet de ZKM. Opsplitsen van gesprek is dan handiger. 

 Regievoering is essentieel => wie vult dat in. Verschilt heel erg 
 Wat zijn de gevolgen voor de financiering van de regie => 

hoofdaannemer/onderaannemer => bekostiging uitwerken 
 
Samenvatting concrete verdiepingsslag: 
1. Bespreken voorbeelden: Hart van Brabant, Lekstroom, Apeldoorn, mogelijke 

andere voorbeelden via Niels Uenk. 
2. Wat wil je meten/hoe wil je monitoren?  

Oordeel over zorg en hoe je daarmee omgaat 
Wat/Hoe/Client/Zorg aanbieden 
Welke domeinen? ZRM, gesplitste discussie, overgangsmoment 

3. Welke gevolgen heeft financiering voor regie? 


