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Startnotitie ontwikkeltafel Resultaatsturing  
 

 

Inleiding 
 
In de vier fysieke sessies van de eerste ronde van OT’s in maart 2016 is door de 

gemeentebestuurders, zorgaanbieders, beleidsmedewerkers en medewerkers van de toegangsteams 

een lijst met onderwerpen opgesteld die in het vervolgtraject aan de orde moeten komen. Deze 

onderwerpen zijn vertaald in vier thema’s: 

a. Arrangementen jeugd: Kwaliteitseisen/innovatie/differentiatie/koppeling cliëntprofielen 

b. Arrangementen Wmo: Kwaliteitseisen/innovatie/differentiatie/koppeling cliëntprofielen 

c. Resultaatsturing/ontschotting/kwaliteitsmonitoring  

d. Bekostiging: jaargrensproblematiek/kostprijzen/uniforme tarieven/loslaten referentiejaren 

2012/2013/verfijning huidige bekostigingssystematiek 

 

Voor ieder thema is een aparte werkgroep ingesteld. In de bijlage is een tabel opgenomen met de 

onderwerpen verdeeld naar deze werkgroepen.  

 

Een centrale vraag hierbij voor alle werkgroepen is hoe de uitkomsten van de werkgroepen vertaald 

dienen te worden in de contractuele afspraken voor het jaar 2017. 

 

Net als in de voorgaande jaren vinden fysieke ontwikkeltafels plaats en kunnen belanghebbende 

aanbieders daarnaast via de virtuele ontwikkeltafel via de website www.sociaaldomein-maastricht-

heuvelland.nl eveneens input leveren. Naast de ontwikkeltafels wordt het nodige werk verricht in 

werkgroepen. De voorstellen uit de werkgroepen worden in de ontwikkeltafels breed voorgelegd. 

 

Samenhang tussen de werkgroepen 
Voor de werkgroep resultaatsturing is er een grote samenhang met de werkgroepen arrangementen 

jeugd en arrangementen Wmo. De uitkomsten van deze werkgroepen bepalen voor een deel waarop 

gestuurd moet worden; de resultaatdefiniëring. Ook met de werkgroep bekostiging is enige 

samenhang, op het moment dat de mogelijkheden van resultaatsturing langs de kant van financiële 

prikkels besproken worden.  

De uitkomsten van deze werkgroepen zullen elkaar onderling beïnvloeden. Voorkomen moet worden 

dat hierdoor werk dubbel wordt gedaan of dat blinde vlekken ontstaan. Aansluiting wordt tot stand 

gebracht door coördinatie tussen de kartrekkers van de werkgroepen enerzijds en deelname van 

personen in meerdere werkgroepen anderzijds. 

 

2. Uitgangspunten  

Het doel van de decentralisaties van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet, is (zo 

zelfstandig mogelijke) deelname aan de samenleving voor iedereen mogelijk te maken. Wanneer 

iemand ondersteuning nodig heeft, gebeurt dit op maat, vanuit het perspectief van het huishouden 

waar deze inwoner toe behoort. De regie blijft bij de inwoner zelf en/of de directe omgeving, tenzij dit 

niet mogelijk is. Daarbij wordt het systeemdenken vanuit de verschillende beleidskaders, wet- en 

regelgeving losgelaten.  

 

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/


2 
 

De transformatie is het proces dat: 

 erop gericht is om iedereen in de samenleving ongeacht leeftijd, afkomst, sociale 

omstandigheden of beperking in staat te stellen mee te doen; 

 uitgaat van de kracht van mensen en de mens centraal zet op het moment dat deze niet 

(geheel) in staat is om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving; 

 gebaseerd is op het verbinden van en het vertrouwen op de kwaliteiten van inwoners en 

professionals. Dit vraagt om een beduidende vermindering van bureaucratie. 

 
 

Algemene beleidsuitgangspunten Wmo 
Gemeenten dienen personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale 

problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving te ondersteunen in hun zelfredzaamheid, 

participatie en het bieden van beschermd wonen en opvang. De maatschappelijke ondersteuning 

dient - in volgorde van prioritering - gericht te zijn op bevordering, behoud en compensatie. Als 

outcome gaat het om welzijn en welbevinden en langer thuis kunnen wonen. Dit wordt langs 4 lijnen 

gerealiseerd: 

1. Versterken van de individuele eigen kracht in de samenleving.  

2. Versterken van de collectieve eigen kracht in de samenleving.  

3. De burger en zijn directe omgeving staan centraal, niet het systeem.  

4. We blijven mensen ondersteunen die tijdelijk of permanent geen regie over hun eigen leven 

kunnen voeren en/of een chronische beperking  

 

We willen, waar mogelijk, 3 bewegingen realiseren:  

a)  Van individuele begeleiding -> (integrale) thuisondersteuning 

b) Van begeleiding groep -> algemeen toegankelijke dagbesteding / ontmoeting 

c)  Van beschermd wonen -> (begeleid) zelfstandig wonen 

Het arrangement kortdurend verblijf vraagt daarbij om bijzondere aandacht. 

 

Algemene beleidsuitgangspunten Jeugd 
Onze visie gaat uit van de kracht van de samenleving en een positief opvoedklimaat rond jongeren. 

Jongeren, ouders en hun omgeving staan centraal, waarbij veilig opgroeien en ontwikkelen 

uitgangspunt is. Ouders zijn hiervoor de eerste verantwoordelijken. Maar ook het bredere netwerk 

levert een belangrijke bijdrage. De  overheid komt pas in beeld als opvoeden en opgroeien niet 

vanzelf gaat. Daarbij houden wij vast aan het principe “zorg waar nodig en niet meer dan nodig”.  

 

Wij willen, waar mogelijk, 3 bewegingen realiseren: 

a) Van intramuraal naar ambulant 

b) Van ambulant bij de aanbieder naar ambulant bij het gezin 

c) Van ambulant bij het gezin naar eigen / samenkracht 

Tevens willen we meer ervaring op doen met de beweging ‘van niet vrij-toegankelijke voorzieningen 

naar vrij-toegankelijke voorzieningen’. 
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3. Uitgangspunten voor resultaat- en outcomesturing 
De hoeveelheid outcome-indicatoren die mogelijk voor hulpverlening en ondersteuning te 

formuleren zijn, is groot. Vooralsnog is in de OT kwaliteit 2015 voorgesteld de indicatoren te 

beperken tot drie, te weten:  

1. Uitval 

2. Cliënttevredenheid 

3. Doelrealisatie 

Onder doelrealisatie wordt verstaan:  

o Burger kan zonder hulp verder/de zorgvraag is stabiel/erger wordt voorkomen;  

o Er is geen nieuw hulpverleningstraject;  

o Problemen zijn afgenomen, zelfredzaamheid is toegenomen;  

o De doelen van het ondersteuningsplan zijn gerealiseerd.  

 

Belangrijke aspecten die de kwaliteit van de dienstverlening bepalen zijn:  

 Er is sprake van integraliteit in de dienstverlening; 

o Er is sprake van samenwerking tussen alle betrokken partijen;  

o   Mantelzorgers en informele zorg, de mate waarin men deze inzet, betrekt bij het proces, 

en opvangt als er sprake is van (dreigende) overbelasting;  

o  Cliëntregie; in hoeverre is de cliënt naar vermogen zelf aan het stuur? Wordt deze 

serieus genomen en gehoord?;  

o  De mate van participatie in de samenleving, uiteraard naar vermogen;  

o  Vraaggericht werken en gevolgen voor de dienstverlening.  

 Beperkte administratieve lasten, dit betekent:  

o  Een set aan indicatoren die voor jeugd en wmo identiek is;  

o  Zoveel mogelijk uitgaan van gegevens die al geregistreerd worden (o.a. ten behoeve van 

de monitor Sociaal Domein);  

o  Zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande contact- en rapportagemomenten, zoals de 

kwartaalgesprekken. Doel kwartaalgesprekken is niet het gesprek over cijfers sec, maar 

vooral het gesprek over welke bijdrage eenieder levert om de beleidsdoelstellingen van 

de gemeenteraden te bereiken (de doorontwikkeling van de zorg en het bereiken van de 

doelen van de transformatie-opgave ).  

 Benutten van ervaringen op casusniveau en het vertalen hiervan naar maatschappelijke 

resultaten op gemeentelijk niveau.  

 We gaan op casusniveau uit van het kwadrant:  
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4. Welke deelvragen moet de werkgroep resultaatsturing beantwoorden? 
 

Op basis van de uitkomst van de ontwikkeltafels van vorig jaar (zie bijlage 1), de bestuurlijke en 

ambtelijke input en de uitkomst van de 1e ontwikkeltafel 2016 (bijlage 2) komt de werkgroep 

resultaatsturing tot de volgende opgave: 

 

De werkgroep resultaatsturing zal verder uitwerken hoe je op de onder Jeugd en Wmo beschreven 

resultaten stuurt en hoe je de voortgang hier kunt monitoren. Dit op basis van vertrouwen en 

partnership. Ook moet gekeken worden welke gevolgen deze werkwijze heeft voor het kader voor 

high trust, high penalty en de kwaliteitsaudits. 

Dit willen we bereiken aan de hand van een aantal deelvragen: 

 

1. Kunt u zich vinden in de wijze waarop we resultaat definiëren? 

2. a Welke parameters (in welke vorm) moeten voorhanden zijn om van de bestaande 

    situatie stappen te zetten richting outcome/resultaatsturing?  

b  Wat is nodig om deze te implementeren? 

c Hoe geven we de parameters vorm met partijen uit het kwadrant? 

d Hoe betrekken we de verschillende vormen van en verplichtingen tot het meten van 

klantervaringen en klanttevredenheid hierbij, om hier een objectief oordeel over te 

krijgen? 

e Is het binnen de huidige werkwijze mogelijk om afspraken te maken over hoe qua 

bekostiging om te gaan met niet-behaalde resultaten, maar ook met beloningsprikkels? 

f  Vraagt dit om aanpassingen in de dvo voor 2017, en zo ja, welke? 

 

3.   Hoe gaan we afspraken over kwaliteit verder borgen en naleven?  

 

5. Werkwijze 
Na vaststelling en goedkeuring van de startnotitie worden vanuit de werkgroep resultaatsturing 2 

subwerkgroepen vastgesteld: 

 

cliënt en 
omgeving 

gemeentelijke 
toegang 

aanbieders van 
hulp en 

ondersteuning 

samenwerkings-
partners en 

maatschappelijk 
middenveld  
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a  Werkgroep resultaatsturing 
Deze werkgroep start met twee subwerkgroepen (Jeugd en Wmo) die later samengevoegd worden 

om tot 1 set aan indicatoren op hoofdlijnen te komen, dit om tegemoet te komen aan de wens van 

ontschotting. De beide subwerkgroepen hebben 1 gezamenlijke voorzitter die zorgt voor tussentijdse 

afstemming. Feitelijk betreft het hier de uitvoering van de opgave transformatie kwaliteit die vorig 

jaar door de ontwikkeltafel kwaliteit is geformuleerd. De notitie hierover van einde 2015 is dan ook 

de onderlegger voor deze werkgroep. 

 

b  Werkgroep kwaliteitsborging 
Deze werkgroep ziet toe op de borging van de afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van kwaliteit 

en de naleving ervan. Het gaat dan onder meer over de afspraken met de inspectie gezondheidszorg 

(jeugd) en de toezichthoudend ambtenaar Wmo, maar ook om een verdere implementatie van de  

afspraken die in de DVO voor 2016 zijn gemaakt. Dit i.c.m. toepassing High Trust, High Penalty en 

audits. Ook de invoering Wkkgz (wet kwaliteit klachten en geschillen zorg wordt daarin 

meegenomen.  

Deze werkgroep is vooral een operationele; indien de werkgroep aanleiding vindt tot noodzakelijke 

aanpassingen in de DVO voor 2017 wordt dit in de derde ontwikkeltafel in september besproken. 

 

Deze sub-werkgroepen zullen worden aangevuld met personen van zorgaanbieders en gemeentelijke 

toegangen om werkbare verbeteringen te definiëren. Daarnaast zal de werkgroep bekostiging ieder 2 

weken bij elkaar komen om de voortgang te bespreken en ervoor te zorgen dat de oplossingen op 

elkaar gaan aansluiten. 
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Bijlage 1: Ontwikkeltafel kwaliteit 2015 
Vanuit de deelnemers van de ontwikkeltafel kwaliteit zijn in 2015 drie werkgroepen geformeerd. 

Deze werkgroepen zijn in de afgelopen periode aan de slag gegaan met de volgende thema’s: 

 Minimale kwaliteitseisen 

Dit betrof vereisten op het gebied van kwaliteitsmanagement-systemen (KMS) en 

kwaliteitsnormen, op het gebied van de borging van de kwaliteit en deskundigheid van 

personeel, de rol van de inspectie en de toezichthoudende ambtenaar beschreven en privacy 

en burgerrechten. Deze vier onderdelen hadden vooral als doel om een ieder van gelijke 

informatie te voorzien en om te weten wat we bedoelen als we over deze thema’s praten. In 

de DVO voor 2016 zijn een aantal kwaliteitseisen aangescherpt.  

 High trust-high penalty  

Een eerste uitwerking van high trust-high penalty en procesvoorstel om dit nader uit te 

werken. 

 Transformatie 

Uitgangspunten en procesvoorstellen om te gaan werken met outcome-indicatoren, waarbij 

de vraag centraal staat hoe ervaringen op casusniveau worden vertaald naar maatschappelijke 

resultaten op het gemeentelijk niveau.  

Het instellen van een werkgroep Transformatie richting outcomesturing met vier kwadranten 

(cliënt en omgeving, gemeentelijke toegang, samenwerkingspartners en maatschappelijk 

middenveld en aanbieder zorg en ondersteuning) einde 2015 is nog niet gerealiseerd. 

 

De opdracht van de sub-werkgroep kwaliteit luidde als volgt: Welke parameters (in welke vorm) 

moeten voorhanden zijn om van de bestaande situatie stappen te zetten richting outcomesturing?  

De volgende aspecten worden bij de beantwoording van de vorengenoemde opdracht betrokken:  

 klanttevredenheidsonderzoeken (QC-I);  

 inzet vrijwilligers en mantelzorgers;  

 innovatie;  

 ketensamenwerking;  

 kwaliteit relatie met gezinnen.  

 

Onderstaand wordt het proces beschreven om te komen tot besluitvorming met betrekking 

transformatie kwaliteit. 

  

Inleiding  
De samenwerkende gemeenten en de zorgaanbieders hebben besloten toe te willen werken naar 

een vernieuwd aanbod van kwalitatief goede en betaalbare hulpverlening en ondersteuning. Deze 

transformatie zal langere tijd in beslag nemen. Het is van belang dat dit proces gemonitord wordt, 

zodat geleerd kan worden van successen en fouten en tijdig bijgestuurd kan worden. De monitor 

richt zich op de te behalen maatschappelijke resultaten uitgedrukt in outcome-indicatoren. De cijfers 

uit de monitor spreken niet voor zich, maar dienen altijd besproken te worden.  

 

Leren werken met outcome-indicatoren is geen doel op zich. Betere of steeds betere 

maatschappelijke resultaten, daar gaat het om. Om dit niet te vergeten, zou dit het leidende motto 

moeten zijn: het is geen meten om te weten, maar om te verbeteren.  
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De hoeveelheid outcome-indicatoren die voor hulpverlening en ondersteuning te formuleren zijn, is 

groot. Vooralsnog is voorgesteld de indicatoren te beperken tot drie, te weten: uitval, 

cliënttevredenheid en doelrealisatie. Onder doelrealisatie wordt verstaan:  

 burger kan zonder hulp verder/de zorgvraag is stabiel/erger wordt voorkomen;  

 er is geen nieuw hulpverleningstraject;  

 problemen zijn afgenomen, zelfredzaamheid is toegenomen;  

 de doelen van het ondersteuningsplan zijn gerealiseerd.  

 

Uitgangspunten  

 Belangrijke aspecten die de kwaliteit van de dienstverlening bepalen zijn:  
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o er is sprake van integraliteit in de dienstverlening: 1gezin1plan;  

o er is sprake van samenwerking tussen alle betrokken partijen;  

o mantelzorgers en informele zorg, de mate waarin men deze inzet, betrekt bij het 

proces, en opvangt als er sprake is van (dreigende) overbelasting;  

o cliëntregie; in hoeverre is de cliënt naar vermogen zelf aan het stuur? Wordt deze 

serieus genomen en gehoord?;  

o de mate van participatie in de samenleving, uiteraard naar vermogen;  

o vraaggericht werken en gevolgen voor de dienstverlening.  

 Beperkte administratieve lasten, dit betekent:  

o een set aan indicatoren die voor jeugd en wmo identiek is;  

o advies: start met twee werkgroepen die later samengevoegd worden om tot 1 set 

aan indicatoren op hoofdlijnen te komen en zorg tussentijds voor afstemming tussen 

de beide werkgroepen;  

o zoveel mogelijk uitgaan van gegevens die al geregistreerd worden (o.a. ten behoeve 

van de monitor Sociaal Domein);  

o zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande contact- en rapportagemomenten, zoals de 

kwartaalgesprekken. Doel kwartaalgesprekken is niet het gesprek over cijfers sec, 

maar vooral het gesprek over welke bijdrage eenieder levert om de 

beleidsdoelstellingen van de gemeenteraad te bereiken (de doorontwikkeling van de 

zorg).  

 Benutten van ervaringen op casusniveau en het vertalen hiervan naar maatschappelijke 

resultaten op gemeentelijk niveau.  

 We gaan op casusniveau uit van het kwadrant:  

Cliënt en zijn omgeving  Gemeentelijke toegang  

Samenwerkingspartners en 

maatschappelijk middenveld  

Aanbieder van zorg en ondersteuning  

 

Centrale vragen 

1. Hoe verzamelen we ervaringen op casusniveau? 

2. Het vertalen we deze verzamelde ervaringen naar maatschappelijke resultaten op 

gemeentelijk niveau? 

Aandachtspunten 

1. Werkgroep werkt door en wacht niet cyclus ontwikkeltafel af. 

2. Beperk de metingen. We gaan niets vragen waar we niets mee doen. 

3. Wat is nodig, wat kan losgelaten worden? Harmoniseer waar mogelijk, wees specifiek waar 

nodig. 

4. Blijven volgen landelijke ontwikkelingen en mogelijk aansluiten bij landelijke pilot (zie VNG site). 

5. Ontwikkel eigenaarschap over indicatoren. Richt de komende jaren het thema outcome-sturing 

zo in dat er eigenaarschap ontstaat over de indicatoren, zowel bij gemeente, branches, 

beroepsverenigingen, management als bij de uitvoering. Zorg er daarbij voor dat de indicatoren 

verankerd zijn in het primaire proces: ze sluiten aan bij de evaluatiewijzen en –momenten die de 

professionals hanteren of horen te hanteren. Ze spelen ook een rol in de kwaliteitsgesprekken in 

teams. 
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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 Arrangementsyste
matiek 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 
productbeschrijvin
g en resultaat-
beschrijving, zodat 
iemand niet op de 
verkeerde plek 
terecht komt . 
Nauwe relatie met 
one size fits all. In 
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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) 
 

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 
Jeugd 

Arrangementen 
Wmo 

Resultaat-sturing/ 
ontschotting 

Bekostiging Toelichting 

Wat moeten we versterken 

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 
accountantscontro
le etc betreft of 
ook 
kwaliteitsverantw
oording? 

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  Resultaatbeschrijvi
ng 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. 
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Uitvoering: 
hulpmiddel om 
ondersteuningspla
n te realiseren. Zie 
hiervoor t.a.v. 
resultaatbeschrijvi
ng en verfijning 
arrangementen 

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

 Arrangementen 
Jeugd 

Arrangementen 
Wmo 

Resultaat-sturing/ 
ontschotting 

Bekostiging Toelichting 

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   

 
 


