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NOTITIE RESULTAATSTURING EN KWALITEITSEISEN WMO 
Ten behoeve van de ontwikkeltafel op 25 augustus 2017 

 

1. Inleiding 

Reeds in de ontwikkeltafels van 2016 zijn de eerste verkennende stappen gezet op het gebied van het 

thema resultaatsturing. De uitkomsten van deze OT-bijeenkomsten hebben geleid tot een uitvraag in 

pilotvorm, gerelateerd aan uitval en cliëntervaringen, onder een selecte groep van gecontracteerde 

zorgaanbieders. Deze uitvraagthema’s komen voort uit de criteria zoals aangedragen door het 

Nederlands Jeugd Instituut (NJI).  

Deze thema’s zijn: 

1) uitval 

2) cliëntervaring  

3) doelrealisatie 

Met betrekking tot doelrealisatie is voor de periode 2017-2018 een doorontwikkeling aan de orde, met 

als stip op de horizon 1-1-2019. 

 

2. Resultaatsturing 

De werkgroep resultaatsturing Wmo heeft, net zoals de werkgroep resultaatsturing jeugd, de afgelopen 

maanden onderzocht hoe verdere invulling aan dit onderwerp kan worden gegeven.  Hierbij zijn 

ontwikkelingen in het land bekeken waarbij onder andere de Handreiking ‘Werken met resultaten’ van 

de samenwerkende Drentse gemeenten interessante inzichten wist te verschaffen.  

De regio heeft de afgelopen jaren een duidelijke route gekozen waarin de arrangementenstructuur 

centraal staat. De werkgroep is van mening dat in de zoektocht naar de verdere invulling van 

resultaatsturing, zeker op korte termijn, geen (grote) invloed moet hebben op de huidige structuur. We 

willen geen systeemwijziging bewerkstelligen.   

 

3. Uitwerking 

Om verdere stappen te maken op het thema resultaatsturing wil de werkgroep aan de ontwikkeltafel 

een aantal vervolgacties voorleggen. 

1 Randvoorwaarden 

Bij het vervolgonderzoek is de werkgroep geconfronteerd met diverse vraagstukken rondom 

resultaatgebieden en doelen waarbij afstemming en samenwerking tussen gemeentelijke toegang en 

zorgaanbieder veelvuldig aan bod komt. Op dit moment is het nog niet helemaal helder hoe invulling 

dient te worden gegeven aan de meest relevante randvoorwaarden. Er bestaat behoefte om zaken als 

privacy, bevoegdheden en informatieomvang (hoe diep, hoeveel en met welk doel?) in kaart te 

brengen. 

 

 

2 Wat is reeds voorhanden? 

Om aansluiting te vinden bij de resultaatparameters op het onderdeel doelrealisatie worden 2 acties 

uitgezet: 
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Actie 1 

Uitvragen welke instrumenten aanbieders gebruiken om de voortgang op doelen en resultaten 

inzichtelijk te maken. 

Actie 2 

Door middel van een dossieronderzoek in kaart brengen wat er reeds allemaal voorhanden is. In het 

dossieronderzoek zal gekeken worden naar opbouw en inhoud van de dossiervorming waarbij de focus 

ligt op doelen en resultaten. Deze verkenning moet ons inzicht geven in wat en hoe er in dossiers 

gerapporteerd wordt. 

Betrokken gemeenten  Maastricht  

Vaals  

Gulpen-Wittem 

Betrokken aanbieders  RIBW-Levanto 

Altracura 

Wonen+ 

Radar 

Privacy De betrokken aanbieders vragen de betrokken cliënten om toestemming  

Aantal dossiers Gestreefd wordt naar 15 dossiers Vaals-Gulpen-Wittem en 30 dossiers 

Maastricht, waarbij voor Maastricht de verdeling Begeleiding-Beschermd 

wonen 50 % -50 % is. Er kan met minder dossiers volstaan worden als dat 

lagere aantal het benodigde inzicht geeft.  

Termijn De betrokken partijen koppelen de resultaten op 20 september terug in de 

werkgroep resultaatsturing Wmo.  

Vraagstelling Worden in de ontvangen ondersteuningsplannen resultaten en doelen 

benoemd? Welke? 

(Hoe) wordt de voortgang gemonitord door toegang, aanbieder, cliënt? 

Hoe verhoudt zich dit tot de in de werkgroep geformuleerde doelen en 

resultaten?  

Welke tips en tops volgen hieruit, zowel op het gebied van de te 

formuleren doelen en resultaten als op het gebied van de procesgang? 

 

3 Testfase 

Alvorens een werkwijze op het gebied van resultaatsturing te implementeren, willen we een testfase 

inbouwen met een beperkt aantal gemeenten en aanbieders. Hiertoe wordt de volgende actie uitgezet: 

Actie 3 

In de testfase worden de nog nader te stellen criteria door zowel aanbieder(s) als gemeente(n) 

gebruikt.  
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Betrokken gemeenten  Maastricht  

Vaals  

Gulpen-Wittem 

Betrokken aanbieders  RIBW-Levanto 

Altracura 

Wonen+ 

Radar 

Termijn 12 oktober Beschrijving pilot gereed  

1 november  Testomgeving gereed 

1 november - 15 

maart 

 Testperiode  

31 mei Evaluatie pilot gereed 

31 juni Besluitvorming structurele aanpak 

1 juli- 31 

december  

Implementatiefase  

Vraagstelling De gemeentelijke toegang van de genoemde gemeenten geeft bij nieuwe 

cliënten van de genoemde zorgaanbieders in het ondersteuningsplan de 

realiseren doelen per resultaatgebied weer.  

- Is deze werkwijze behulpzaam in het formuleren van de opdracht 

naar de aanbieder toe? 

- Is deze werkwijze ook werkbaar voor de aanbieder? 

 

Tot dusverre zijn de volgende resultaatgebieden en doelen geformuleerd: 

Resultaatgebieden Doelen 

Zelfredzaamheid Een veilige en toereikende huisvesting , met een regulier 

huurcontract en autonome huisvesting  

Financiële zelfredzaamheid en in staat het geld te beheren 

Weten welke instanties er zijn, waarvoor ze zijn en hoe ze te 

benaderen.  

Inwoner heeft voldoende regelvermogen, besluitvaardigheid en 

initiatief om zelfregie en dagstructuur te ontwikkelen en te 

behouden. 

De inwoner kan zelfstandig zorgdragen voor een schoon en leefbaar 

huis. 

Meedoen De inwoner is in staat om regulier werk (met ondersteuning) te 

verrichten. 

De inwoner is in staat om zelfstandig vrijwilligerswerk te verrichten 

of een opleiding te volgen. 

De inwoner heeft een zinvolle invulling van de dag. 

Er is een gezond sociaal netwerk en inwoner ondervindt steun van 

dit sociaal netwerk. 

De inwoner participeert actief in de maatschappij. 

Gezondheid  De symptomen van de problematiek hebben beperkte invloed op 

het dagelijks functioneren en het functioneren bij diverse 

activiteiten. Er zijn niet meer dan de dagelijkse beslommeringen of 
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zorgen.(ADL) 

Er is geen sprake van middelengebruik dan wel middelenmisbruik. 

Zelfinzicht/gezondheidsvaardigheden 

Voorkomen overbelasting van mantelzorger 

Veiligheid Een veilige huiselijke relatie. 

Een veilige en toereikende huisvesting (voor de persoon zelf en voor 

diens omgeving) 

 

De doelen kunnen bereikt worden op 4 niveaus: 

 Volledig herstel.  

 Het verbeteren van de situatie. 

 Het stabiliseren van de situatie. 

 Het ondersteunen bij het verslechteren van de situatie. 

4 Evaluatie /meetbaarheid  

Na het doorlopen van vorengenoemde stappen willen we stilstaan bij de uitkomsten van de testfase. 

Hiertoe wordt de volgende actie ingezet: 

 

Actie 4 

Inzicht krijgen in wat de test ons daadwerkelijk heeft opgeleverd en welke mogelijkheden we zien om 

een en ander te verankeren waarna eventuele toepassing op grotere schaal kan worden gerealiseerd. 

Daarbij wordt gekeken naar de outcome: 

 Op het vlak van de maatschappelijke resultaten / beleidsdoelen 

 Op het vlak van de situatie van de betrokken burger  

 Meetbaarheid per gemeente/aanbieder  

 

 

5. Kwaliteit 

De kwaliteit van de geleverde hulp en ondersteuning vormen een belangrijke randvoorwaarde in het 

bereiken van de gewenste outcome. In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn dan ook in bijlage 3 

een aantal kwaliteitseisen opgenomen. De werkgroep heeft de huidige DVO vergeleken met de VNG-

handreiking voor gemeenten m.b.t. Kwaliteitseisen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. 

Naar aanleiding van deze vergelijking en na inventarisatie van de huidige bepalingen stelt de werkgroep 

voor bijlage 3 te wijzigen op de volgende onderdelen: 

 Ter aanvulling op het kwaliteitsmanagementssysteem werken organisaties ook met een 

veiligheidsmanagementsysteem (A1). 

 Eis m.b.t. KMS (A1): er zijn organisaties die werken via een ‘koepelcertificaat’. We proberen hier nu 

meer inzicht in te krijgen om te beoordelen of deze aanbieders voldoen aan eis A1 of dat deze eis 

wellicht aangescherpt moet worden om koepelcertificaten te voorkomen. 

 Eis m.b.t. ingroeiperiode KMS (A2): kan vervallen. In 2017 dienen alle organisaties te beschikken 

over een kwaliteitsmanagementsysteem. 

 Toevoegen eis aansprakelijkheidsverzekering. Tekstvoorstel: ‘Aanbieder is gedurende de uitvoering 

van basisovereenkomst afdoende verzekerd tegen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid die 
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voortvloeit uit de overeenkomst. Het verzekerde bedrag dient minimaal 2.500.000,- per 

gebeurtenis te bedragen.’ 

 Toevoegen dat opdrachtnemer ook beschikt over een VOG als het gaat om inhuurkrachten/ZZP’ers 

of als opdrachtnemer zelf een ZZP’er is. 

 Ter aanvulling op de algemene eisen op te nemen dat de organisatie met zorginnovatie 

aantoonbaar bijdraagt aan de doelen van de Wmo gericht op het vergroten van de 

zelfredzaamheid en participatie. Dit ter versterking van de huidige passage, waarin is opgenomen 

dat de aanbieder bereid is mee te denken over en mee te werken aan innovatie (B4).  

 Met betrekking tot de inzet van personeel op te nemen in de dvo dat deskundigheid van 

personeel, zowel betaald als onbetaald, in orde is en dat de mix tussen professionals, 

ervaringsdeskundigen en vrijwilligers optimaal is (C2). 

 Aan de verantwoorde zorgverlening wordt het aspect van continuïteit toegevoegd (D1).  

 Toe te voegen een passage over de wijze waarop cliënten betrokken worden bij en invloed hebben 

op organisatievraagstukken, waaronder beleid, kwaliteit en veiligheid (D11). 

 Bij de ondersteuningsspecifieke eisen inhoudelijke eisen op te nemen op het gebied van het 

invulling geven aan het principe van regie bij de cliënt, de outcome (herstel, stabilisatie/behoud en 

vertragen achteruitgang) en de integrale levensbrede benadering (E1). 

 Het werken met vaste contactpersonen (E2). 

 De werkwijze bij calamiteiten en het melden van lopende onderzoeken bij inspecties cq. 

toezichthoudende instanties (F8 en F10). 

 Toevoegen: Indien opdrachtnemer niet kan voldoen aan de gestelde termijnen waarbinnen de 

ondersteuning dient te starten wordt overleg gevoerd met de regisseur. Indien deze in overleg met 

cliënt beslist dat cliënt bij opdrachtnemer aangemeld blijft, dient opdrachtnemer in de tussentijd 

de best  passende zorg te bieden die mogelijk en noodzakelijk is. Hiervoor kan opdrachtnemer, in 

overleg met de regisseur, ook de samenwerking  zoeken met andere aanbieders. 

 Toevoegen: ‘Opdrachtnemer verplicht zich ertoe de zorgbrede governancecode 2017 toe te 

passen’. 

De formulering zal hiervoor in lijn worden gebracht met de in onze regio geldende uitgangspunten van 

High Trust, High Penalty. 

 

6. Tijdpad 

Resumerend betekent het bovenstaande dat we het onderstaande tijdpad volgen: 

Wat  Wanneer  Wie 

Dossieronderzoek Af 20-9 Betrokken gemeenten en 

aanbieders  

Inventarisatie 

meetinstrumenten bij 

aanbieder; aansluiten bij 

aanpak jeugd 

Af 12-10 Team inkoop 

Pilot testfase: 

Vormgeven 

  

12-10 

Betrokken gemeenten en 

aanbieders 



Bijlage 1 

6 
 

Uitvoeren  

Evalueren 

Besluitvorming 

 

Nov 17 – apr 18  

mei 18 

Jun 18 

 

Evaluatie September 17 

Mei 18 

werkgroep 

Implementeren Jul 18 – dec 18  

  

   
 


