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Bijlage 2: Lijst van onderwerpen 1e ronde OT’s verdeeld over de werkgroepen  
 Arrangementen 

Jeugd 
Arrangementen 
Wmo 

Resultaat-
sturing/ 
ontschotting 

Bekostiging Toelichting 

Wat moeten we vasthouden 

Gezamenlijk inkopen, schaalniveau 
van inkoop voor Jeugd handhaven en 
voor Wmo vergroten (ook regionaal!)  

Bestuurlijk vraagstuk, geen onderwerp voor de werkgroepen OT’s 

Arrangementensystematiek incl. 
duidelijkheid tarieven 

X X X X Arrangementsystem
atiek zelf staat niet 
ter discussie, wel de 
beschrijving van de 
arrangementen en 
de evt. verfijning 
ervan. Nauwe 
relatie met 
bekostiging en 
resultaatsturing. 

verfijning 
arrangementen en 
doel/  
resultaatbeschrij-
vingen 

verfijning 
arrangementen en 
doel/  
resultaatbeschrij-
vingen 

Uitwerking hoe je 
op de onder Jeugd 
en Wmo beschreven 
resultaten stuurt en 
monitort. 

Consequenies van 
verfijning 
arrangementen en 
hoe dit bijdraagt 
aan uniforme 
tarieven  

Ruimte voor kleine 
aanbieders/keuzeruimte cliënt 

Niet voor OT’s 

Ruimte voor maatwerk/vraagsturing Niet voor OT’s 

Overall regierol gemeente (maar 
gezamenlijk doorontwikkelen) 

Niet voor OT’s 

Keukentafelgesprek, 1 Gezin 1 Plan 1 
Regisseur 

Niet voor OT’s 
 

Vertrouwen (high trust) en 
partnership 

  X  Goede omschrijving 
arrangementen 
noodzakelijk voor 
resultaatsturing en 
monitoring 

Wat moeten we verlaten 

Koppeling arrangement aan 
kalenderjaar, evt. kwartaal of 
maandarrangementen 

   X  

Jaarlijkse tariefafspraken, liever 
meerjarig c.q. cliënttarief op maat 

  X X Koppeling met 
resultaatsturing 

Aanbodgestuurde 
diagnose/indicatiestelling 

    Uitvoering: 
vraagsturing 

One size fits all X x x  Voorkomen door 
doelen en resultaten 
goed te beschrijven. 
Nnauwe relatie met 
de huidige zeer 
globale 
arrangementen en 
de (on)mogelijkheid 
om daarmee een 
goede koppeling 
tussen 
ondersteunings-
vraag en aanbieder 
te maken 

Referentiejaren 2012/2013     X  

Acceptatieplicht van iedere cliënt  X X X  Loslaten kan alleen 
op basis van goede 
productbeschrijving 
en resultaat-
beschrijving, zodat 
iemand niet op de 
verkeerde plek 
terecht komt . 
Nauwe relatie met 
one size fits all. In 
feite: dit 
uitgangspunt niet 
verlaten, maar wel 
werken aan een 
betere toewijzing 

Garantiebudget vervallen 

Late vaststelling tarieven    X Deels ook 
bestuurlijk traject 

Concurrentie op prijs tussen 
aanbieders (i.p.v. samenwerking en 
co-creatie) als gevolg van de 
werkwijze van (sommige) 
toegangsteams 

Niet voor OT’s (uitvoering) 
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 Arrangementen 
Jeugd 

Arrangementen 
Wmo 

Resultaat-
sturing/ 
ontschotting 

Bekostiging Toelichting 

Wat moeten we versterken 

Arrangement als doel Niet voor OT’s (Gevolgeffect van andere maatregelen: Door goed doelen en resultaten te 
beschrijven wordt het arrangement vanzelf een middel) 

 

Arrangementen: 
beschrijving/differentiatie 
/zorgzwaarte/ cliëntprofielen/ 
resultaatbeschrijvingen/ verwijsgids 
(appels zijn geen 
peren!)/problematiek kleine aantallen 

X X X X Kernthema OT’s 
2016 

Naar uniforme tarieven voor 
vergelijkbare arrangementen, 
kostprijsbenadering, aansluiting bij 
doelgroep 

X X X X Aansluiting bij de 
doelgroep leidt 
ertoe dat dit niet 
alleen voor 
Bekostiging, maar 
ook voor A,B en C 
geldt bij 
beschrijving 
arrangementen en 
resultaatsturing 

Kwaliteitseisen i.c.m. toepassing High 
Trust, High Penalty en audits 

  X   

Samenwerking/afstemming tussen 
regio’s over procedures en 
protocollen 

Niet voor OT’s (Uitvoering maar tevens bestuurlijke aangelegenheid) 

Duidelijke kaders: welke eisen aan 
verantwoording/controleprotocol 

  X X  

Concretisering van doelen X X X  Vraag is of het hier 
alleen de 
accountantscontrole 
etc betreft of ook 
kwaliteitsverantwo
ording? 

Zorgsoorten bij elkaar X X X  Zie hiervoor t.a.v. 
resultaat-
beschrijving en 
verfijning 
arrangementen 

Beschikbaarheid long-stayplekken 
(beschermd wonen) 

 X   Zie hiervoor t.a.v. 
resultaat-
beschrijving en 
verfijning 
arrangementen 

Overgang of aansluiting problematiek 
18- 18+ 

X X  X? Overlap Jeugd  
Wmo 

Realistisch beeld van mogelijkheden 
van zelfredzaamheid (i.r.t. het risico 
van te lichte zorginzet) 

X X X  Resultaatbeschrijvin
g dient realistisch te 
zijn als basis voor 
resultaatsturing. 
Raakt ook aspecten 
van de uitvoering 
(indicatiestelling)  

Arrangement als middel X X X  Door goed doelen 
en resultaten te 
beschrijven wordt 
het vanzelf een 
middel. Uitvoering: 
hulpmiddel om 
ondersteuningsplan 
te realiseren. Zie 
hiervoor t.a.v. 
resultaatbeschrijvin
g en verfijning 
arrangementen 

Regeling van vervoer X X  X Trekkers: 
afstemmen met 
Michiel Hartholt 
i.v.m. Omnibus 
aanbesteding 
doelgroepenvervoer
Dient dit voor 2017 
nog onderdeel 
arrangement te zijn 
dan arrangementen 
daarop aanpassen.  

 
 Arrangementen Arrangementen Resultaat- Bekostiging Toelichting 
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Jeugd Wmo sturing/ 
ontschotting 

Wat moeten we vernieuwen      

Nieuwe arrangementen, bijvoorbeeld 
beschermd wonen zonder verblijf,  
huisartsenarrangement (“waakvlam-
arrangement”), arrangement 
diagnose of nazorgarrangement 

X     

Regie bij de professional Niet voor OT’s (=uitvoering?) 

Vervoer (wijze en financiering, binnen 
of buiten arrangement) 

doublure 

Uitgaan van mogelijkheden, niet van 
belemmeringen 

Niet voor OT’s 
Is een algemeen uitgangspunt voor de uitvoering bij de formulering van de ondersteuningsvraag 

Systematiek in uit  in zorg   X X  

Invoering Wkkgz (wet kwaliteit 
klachten en geschillen zorg per 01-07-
2016)  

  X   

 
* Grijs gearceerde blokken zijn de onderwerpen die relevant zijn voor de werkgroep arrangementen jeugd 

 


