
Verslag 
Bijeenkomst Resultaatsturing en inkoop 

26 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.  

  
Opmerkingen/vragen tijdens presentatie 

 Het gepresenteerde model is nog volledig bespreekbaar. Het gepresenteerde model is met 
name ook bedoelt om concreter te  maken waaraan gedacht kan worden. De uiteindelijke 
keuze, verdere uitwerking en wijze van financiering is onderwerp van gezamenlijke 
vervolgstappen. Het gaat er nu om een andere focus met elkaar te krijgen.  

 Trajectfinanciering of bedrag per maand? Moet nog worden bepaald. 

 Waarom veranderen? => komt voort uit afspraken vanuit Denk en Doe 
conferentie/past binnen visie sociaal domein/transformatie.  

 Waarom dit model terwijl er talloze andere modellen zijn. Dit model past bij visie 
sociaal domein; cliënt en wat cliënt wilt bereiken centraal.  

 Wat houden de termen en de beschrijvingen in dit model nu in? Goed om de invulling 
met de aanbieders te bespreken. Ook de voorwaarden moeten goed met elkaar 
besproken worden. => Dat gaan we doen. Het is opgeknipt om het behapbaar te 
maken. Ook met de cliëntenraden gaan we het bespreken.  

 Hoe staan de gemeenten hierin=> Commitment vanuit de regio gemeenten om dit 
samen te doen. Formele besluitvorming bij de individuele gemeente (het is een 
informele samenwerking). 

 Hoe ligt de budgetverantwoording bij verhuizing cliënt binnen regio naar andere 
gemeente? => gezamenlijk budget? Afspraken? Hoe pakken we dit op? Voorwaarde: 
gaan we met elkaar of niet => gezamenlijk budget en financiering. 

 Gepresenteerde resultaatgebieden veel omvattend; Onder wonen valt ook iemand die 
dakloos is tot iemand die zijn huis niet goed schoon kan houden. Dat kan niet altijd 



door één organisatie opgepakt worden => samenwerking is idd vaak handig, wordt op 
deze wijze gestimuleerd. 

 Het is niet het voornemen van de regio om te gaan bezuinigen of tarieven te verlagen. 

 Horen graag andere manieren van werken met resultaatsturing => laat het ons weten 
o Tilburg: pilot resultaat gestuurd inkopen, afgeleide model West-Brabant-west en 

Amsterdam. Financiele limieten helder. Zorg rondom wordt ook geregeld..  
o Middel IJssel midden Veluwe. Apeldoorn. Twee jaar geleden gestart met dit model. 

Na een jaar stil => leren van ervaringen => advies 
  

  



Terugkoppeling flipovervellen: 
 
Welke kansen leveren resultaatsturing op? 

 Doelgerichter 

 Bewuster naar doelen werken samen met de cliënt. Van cliënt wordt ook inspanning 
verwacht (explicieter benoemen voorwaarden. Bijv contract met client) 

 Bewuster zijn/worden van gewenste resultaten en daarnaar toe werken. Bijv 
Stappenplan 

 Optimaliseren van juiste middelen die ingezet worden (=maatwerk met cliënten) 

 Efficiënter werken door meer samenwerking en netwerk benutten (waar zit de 
kwaliteit) 

 Regievoering door hoofdaanbieder benoemen 

 Expertise is leidend ipv grootste organisatie 

 Ontschotten van leeftijdsgrenzen. Mn 18+. 

 Begrenzing is nodig bij zeer complexe situaties (familie/zorgverleners) 

 Kleine aanbieders/ZZP' ers krijgen hierdoor meer mogelijkheden door bekender 
worden/samenwerking 

 Meer methodisch werken. Meer duidelijkheid voor cliënt en professional 

 Stimuleert samenwerking & integraal werken 

 Geeft meer mogelijkheden om anders/verdieping te krijgen naar cliënt 

 Vereenvoudiging administratieve lasten zorgaanbieder 

 Vereenvoudiging financiering (bijv maand of trajectfinanciering) 

 Sneller kunnen schakelen als problematiek ernstiger/breder is en ook bij afschalen 

 Echt de vraag van cliënt centraal stellen en daarbij ketensamenwerking 

 Meer carrièreperspectief voor medewerker (meer generalistisch). Zelfstandiger en 
breder kunnen werken 

 Client autonomer. Meer regie hebben over eigen leven 

 Kwaliteit zorgaanbieder omhoog doordat je luistert naar cliënt en hem centraal stelt 

 Verbinding met informele netwerk vergroot door loslaten van uren. Stimulans om 
breder in te zetten 

 Voorwaarde: hoe zien schakels eruit buiten de financiën van de gemeenten (ivm 
ketensamenwerking, totaalbeeld vanuit leefbaarheid van de cliënt en vanuit jeugd 
bijvoorbeeld schakel met passend onderwijs) 

  
Welke gevolgen heeft werken met resultaatsturing voor jouw organisatie? 

 Simpeler model => beschrijven interpretatie, eenduidigheid, begrippenkader? 

 Hoe weet je of resultaat behaald wordt? 

 Specialistische jeugdzorg: uitdaging hoe formuleer je resultaat en hoe doe je 
resultaatsturing? 

 Meer zelf in de hand: op de ene cliënt verdien je, op de andere verlies je financieel gezien.  

 Processen efficiënter 

 Client is uitgangspunt: resultaten goed beschrijven om cliënt goede toegang tot juiste zorg te 
geven 

 Verwachtingsmanagement tussen gemeente, zorgaanbieder en cliënt 

 Waar en door wie wordt resultaat behaald, duidelijkheid nodig 

 Nadenken over samenwerking met partners 

 Verhouding hoofd/onderaannemer: juridisch/financieel => extra administratieve lasten, 
contracten op casusniveau? 

 Resultaatsturing moet voertuig inhoudelijke samenwerking zijn => gemakkelijker 

 Voorkant simpeler, achterkant voor zorgaanbieder lastiger 



 Alle zorgaanbieders gericht op samenwerking of toch individueel? 

 Bedrijfsmatig beter trajecten te plannen 

 Rol wijkteams? Extra schakel voor zorgaanbieders 

 Blijf als professional scherp. Wat heeft cliënt nodig? => goed gekwalificeerde medewerkers 

 Gedwongen om als zorgaanbieder over eigen grenzen na te denken =>positief 

 Welke doelgroepen => keuzes maken. Wat is het grijze gebied. Welke kwaliteit kan ik als 
zorgaanbieder leveren? 

 Samenwerking met andere zorgaanbieders 

 Casemanagement afstemmen? 

 Lastig om bij jeugd vooraf plan te maken. Hoe maak je hierop resultaat afspraken? 

 Tijd. Goed stil staan bij, nadenken over: 
o Administratief 
o Juridisch 
o Samenwerken 
o Definities 

 Inhoudelijk proces verandert niet veel 

 Leer van modellen in het land die er al zijn. 
 

Wat wil je nog meer weten/wat heb je nog nodig? 

 Waarborging privacy 

 Definitie resultaat 

 Makkelijke afstemming zorgaanbieder: Gemeente en andere verwijzers:  
o Opschalen 
o Afschalen 
o Van individu naar systeem 
o Bijstellen 

 Heldere overzichten: Bij wie moet ik zijn? 
o Contactpersonen kernteams 
o Contactpersoon financiën 
o Etc 

 Hoe plaats je de SGGZ/JB/JR in crisiszorg en de andere resultaatgebieden? (lokaal/regionaal) 

 Nazorg 

 Wat doe je met maatwerk 

 Verantwoording zorg (gemeente/zorgaannemer, onderaannemer) 

 Kwaliteitseisen 

 Hoe komt de financiering tot stand? 

 Loslaten grens 18- en 18+ 

 Hoe ga je monitoren? 

 Hoe meet je resultaat? 

 Pilots uitvoerbaar ruimte wet/ruimte voor innovatie (financiële prikkels)JGZ/participatie 
wet/onderwijs) 

  
  



Wat kan concreet opgepakt worden in een volgende verdiepingssessie? 

 Tijdspad invoering 

 Communicatie plan 

 Splitsen WMO/Jeugd in sessies 

 Monitoring:  
o hoe ga je bepalen of een resultaat bereikt is? 
o Meetbare eenheden/indicatoren 
o Aansluiten bij andere modellen 
o Wat willen we inzichtelijk hebben? 

 Meer uitleg over model 
o Specifiek de resultaatgebieden definiëren 
o Meerdere modellen vergelijken 

 Wat is een resultaat 

 Wat is resultaatsturing 

 Prikkels: 
o Positief: 

 Zwaar => licht 
 Meer integraliteit 

o Negatief:  
 Adverse selection; voorkeur voor ‘makkelijke’ cliënten  
 Teveel focus op 1 resultaat 

 Integraal aanbod: 
o Ruimte scheppen 
o Arrangementen 
o Hoe ga je om met maatwerk 
o Zorgketen 
o Acute zorg gbjggz- sjggz 

 Voorwaarden aanbesteding: 
o Financiering/tarieven hoe bepalen? 
o Hoe vormgeven 

 Client centraal 
o Hoe zet je de client centraal? 
o Wat is de client in de context van resul;taatsturing? 

 Shared savings: 
o Zorgverzekeraars 
o Financieringsvormen 
o Ketensamenwerking 

 Informatie/declaratie stroom 
o Aparte werkgroep 
o Relatie met CAK 
o Administratie proces 

 Eenduidigheid in regio: 
o Financiering 
o Aanpak 
o Vormgeven samenwerkingsafspraken/voorwaarden 

 Borgen: 
o Innovatie 
o Preventie 

 Rechtspraak en jurisprudentie meenemen in proces 

 Toegang: 
o Hoe georganiseerd 



o Proces/afstemming 
o Toelichting wie bepaalt budget? 

 


