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In de ontwikkeltafel resultaatsturing is allereerst de werkwijze en het proces geschetst van 

bestuurlijk aanbesteden en de rol van de ontwikkeltafels hierin. Het tijdpad voor 2016 om te komen 

tot contractering voor het jaar 2017 is toegelicht. Aangegeven is dat voor deze ontwikkeltafel een 

breed palet van zorgaanbieders is uitgenodigd op het gebied van Wmo en jeugd, die de verschillende 

zorgvormen en doelgroepen in de breedte vertegenwoordigen. 

Omdat de verschillende ontwikkeltafels nauw met elkaar samenhangen is een toelichting gegeven op 

hetgeen besproken is in de ontwikkeltafels “arrangementen Wmo” en “arrangementen jeugd”. 

Hierbij hebben de aanwezigen enkele opmerkingen geplaatst die betrekking hebben op: 

 

- de schaal van samenwerken en wat het voor zorgaanbieders die voor meerdere gemeenten en 

regio’s betekent dat de wijze van uitvoeren verschilt; 

- het belang van goede afspraken over wie in een casus de regie heeft; 

- het benutten van ervaringen op het gebied van bijvoorbeeld het werken met cliëntprofielen 

die in andere regio’s is opgedaan. 

 

De startnotitie voor deze ontwikkeltafel is grotendeel gebaseerd op wat vorig jaar in de 

ontwikkeltafel kwaliteit is besproken. Hierop moet dit jaar worden doorgepakt. Verder zijn de input 

en de benoemde thema’s vanuit de eerste ontwikkeltafel van dit jaar ook meegenomen. Deze 

ontwikkeltafel behandelt het drieluik resultaatsturing – ontschotting – kwaliteitsmonitoring. Deze 3 

thema’s zijn besproken aan de hand van de vragen uit de startnotitie. 

 

Resultaatsturing 
De deelnemers aan de OT geven mee dat er een goede SMART- definiëring van resultaat moet 

komen om ervoor te zorgen dat we het over hetzelfde hebben. De definitie moet er recht aan doen 

dat aanbieders met verschillende doelgroepen met een verschil in doelperspectief werken. Dit kan 

de uitkomst en het resultaat immers beïnvloeden. 

De drie outcomecriteria pijlers (uitval, cliëntervaring en doelrealisatie) vormen een goede basis voor 

resultaatsturing. De doelrealisatie moet daarbij echter niet alleen over het eindresultaat gaan, maar 

ook over wat is gedaan om dat te bereiken en de doorlooptijden. Uitblijvend resultaat betekent 

immers niet per definitie dat de inspanning onvoldoende of ondoelmatig is geweest. 

Best practices kunnen gevonden worden in de afspraken met en KPI’s van onder meer de 

zorgkantoren en zorgverzekeraars, maar ook van branche-organisaties. Branche-organisaties 

benchmarken ook. Aanbeveling richting werkgroepen is te beginnen met een inventarisatie van wat 

al gemeten wordt en hoe dat gemeten wordt om nieuwe aanvullende uitvragen naar de 

zorgaanbieders te voorkomen. 

Belangrijke randvoorwaarden voor het meten van de doelrealisatie zijn een goede nulmeting 

(“startfoto”, het SMART maken van de gezins- en ondersteuningsplannen) in combinatie met een 

goede doeldefiniëring en instructies voor de uitvoeringsteams, zodat deze doeldefiniering ook zo 

uniform als mogelijk toegepast wordt.  



2 
 

De zorgorganisaties hebben de cliënt als corebusiness. De aanbieders kunnen op cliëntniveau de 

resultaten en hoe men dit heeft bereikt ook heel goed inzichtelijk maken. Daarbij is het ook van 

belang te weten hoe de cliënt zelf zijn/haar kwaliteit van leven ervaart. 

 

De ontwikkeltafel doet de volgende aanbevelingen voor uitwerking in de werkgroepen: 

1 Focus voor 2017 op het cliëntniveau: Hoe ervaart die cliënt zijn kwaliteit van leven? De 

werkgroepen wmo en jeugd werken uit hoe hier inzicht in verworven kan worden en hoe dit 

gebruikt wordt in de resultaatsturing door gemeenten. Deze werkgroepen worden gevormd 

door aanbieders, gemeenten incl. toegang, een deelnemer vanuit cliëntperspectief en een 

deelnemer vanuit het maatschappelijk middenveld.  

2  Zorg voor een goede verhouding tussen kwantitatieve en kwalitatieve informatie: 

gegevens/cijfers en verhalende informatie (het verhaal achter de cijfers).  

3  Vul de randvoorwaarden die nodig zijn in. Nodig is een goede startfoto, een goede 

doelbeschrijving t.b.v. het groepsplan/ondersteuningsplan en informatie over de 3 

outcomecriteria indicatoren. Dat vraagt ook om een nauw samenspel met de toegang. 

4 Verdeel de werkzaamheden zo dat gemeenten duidelijke doelen meegeven vanuit de toegang 

en aan de achterkant de gegevens van aanbieders naar het niveau van maatschappelijke 

doelen tillen. 

5 Bepaal hoe deze informatie onderwerp van gesprek is tussen gemeenten en aanbieders in 

bijvoorbeeld kwartaalgesprekken. 

6 Geef bij de terugkoppeling tijdens de extra OT op 17 juni aan wat dit betekent voor de 

contractafspraken in 2017. 

 

Ten aanzien van de vraag of het binnen de huidige werkwijze mogelijk is om afspraken te maken over 

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

wordt voor nu nog ontkennend geantwoord. De  ontwikkeltafel stelt, dat er nu onvoldoende sprake 

is van een “even level playing field”. Pas als dat het geval is kan er met een systeem van financiële 

prikkels gewerkt worden. 

  

Kwaliteitsmonitoring  
De werkgroep moet de afspraken ten aanzien van kwaliteit en de naleving hiervan borgen. Deze 

werkgroep zal vooral een operationele zijn. Men moet goed bekijken wat er ligt en of dit goed op 

elkaar is afgestemd. Aandachtspunt vanuit de OT voor de werkgroep is het feit dat er vanuit 

brancheorganisaties en keurmerkinstituten ook de nodige kwaliteitsnormen gelden. Het behouden 

van een keurmerk en het voldoen aan de normen van brancheorganisaties vraagt al om een forse 

inspanning van aanbieders, extra eisen vanuit de gemeenten zijn niet realistisch. 

 

De volgende aanbevelingen worden vanuit de OT gedaan: 

1 Dit onderwerp in eerste instantie ambtelijk oppakken en indien daar aanleiding toe is, 

noodzakelijke aanpassingen in de DVO doorvoeren en dit eventueel op 17 juni 2016 te 

bespreken.  

2 Het is toereikend informatie over branche-benchmarks en keurmerken in de uitvraag naar 

aanbieders op het gebied van kwaliteit te verwerken.  

3 Verdieping van kwaliteitseisen op het gebied van de Wmo vraagt  wel de aandacht. 
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Ontschotting 
Ontschotting is in de eerste ontwikkeltafels door verschillende aanbieders genoemd. In de 

ontwikkeltafel wordt gezocht naar wat hierover concreet dit jaar kan worden opgepakt. 

Aangegeven wordt dat op het gebied van de jeugdwet al veel ontschotting heeft plaats gevonden. 

Schotten worden vooral nog ervaren tussen de verschillende wetten. Met name Wlz vs. Wmo, Wmo 

vs. participatiewet, eigen-bijdragebeleid dat tussen verschillende wetten verschilt en onderwijswet 

vs. passend onderwijs. Schotten worden ook ervaren in de levensloop: tussen 18- en 18+ 

bijvoorbeeld. Ook worden schotten tussen gemeenten door een verschil in werkwijze genoemd. 

De volgende aanbevelingen worden vanuit de OT gedaan: 

1 Voorkom schotten tussen de arrangementen en de verschillende wetten waarmee de 

gemeente werkt en bekwerkstellig dat de eigen regelgeving van gemeenten niet voor schotten 

zorgt. 

2 Geef vanuit de aanbieders het signaal af dat de inkoop van de Wmo bij de verschillende 

gemeenten ook veel schotten opwerpt. Daar ligt een opdracht voor de gemeenten om met 

elkaar in gesprek te blijven. Ontschotting en beperking van de administratieve last zorgen 

ervoor dat men meer naar de kwaliteit en de zorg voor de cliënt kan kijken.  

3 Geef aan de werkgroep mee nader te onderzoeken of in het gezinsplan iets over de 

ontschotting moet worden opgenomen zodat men op schotten kan anticiperen (levensloop, 

veranderingen in problematiek). 

4 Onderzoek bij de doelformulering of deze ontschot kan worden. 

5 Prikkels op ketensamenwerking kan bijdragen aan ontschotting. Onderzoek deze prikkel.  

 


