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NOTITIE RESULTAATSTURING  
Ten behoeve van de ontwikkeltafel op 2 september 2016 

 

1. Inleiding 
Tijdens de ontwikkeltafel resultaatsturing van 27 mei jl. zijn aanbevelingen gedaan op het gebied van 

resultaatsturing, kwaliteitsmonitoring en ontschotting. Met deze aanbevelingen in de hand is  een 

drietal werkgroepen van start gegaan, nl.  

 

- werkgroep resultaatsturing jeugd 

- werkgroep resultaatsturing Wmo 

- werkgroep kwaliteitsborging 

 

Tijdens de ontwikkeltafel resultaatsturing van 17 juni jl. zijn de eerste uitkomsten uit de werkgroepen 

besproken. Tijdens de bespreking stonden de volgende vragen centraal: 

 

- Zijn de voorstellen implementeerbaar per 1-1-17? 

- Zijn de voorstellen werkbaar (zijn de bijkomende administratieve lasten beperkt)? 

- Leiden de voorstellen ertoe dat de vragen op het gebied van resultaatsturing ook beantwoord 

worden? 

 

2. Resultaatsturing 
Voor de ontwikkeltafel van 17 juni jl. hebben de werkgroepen de volgende aanbevelingen gedaan: 

 

 Kwartaalgesprekken met aanbieders worden gevoerd op basis van kwantitatieve informatie en 

kwalitatieve informatie op het gebied van resultaten en effecten.  

 Gemeenten en aanbieders ontwikkelen samen een format waarin aanbieders hun resultaten op de 

outcome-indicatoren inzichtelijk maken. Dit format wordt naar 2018 toe doorontwikkeld.  

 We zijn uitgegaan van drie indicatoren:  

 

 uitval 

 cliëntervaring 

 doelrealisatie.  

 

Voor 2017 willen we de focus leggen op uitval, cliëntervaring en doelrealisatie: hoe pakken 

organisaties in hun werkzaamheden de beleidsdoelen op. 
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 De outcome wordt gemeten en besproken na het tweede kwartaal en na het vierde kwartaal. 

 Gemeenten verwerken de outcome informatie in hun meting van de beoogde maatschappelijke 

effecten. Het doel is daarbij: inzicht krijgen en  verbeteren. Het doel is niet: vergelijken van 

organisaties. 

 

In de OT werd aangegeven dat het belangrijk is dat niet alleen naar resultaten gekeken wordt, maar ook 

naar de geleverde inspanning en omstandigheden van de doelgroep. De werkgroep beveelt daarom aan 

om hierover met zorgaanbieders het gesprek te voeren en hiervoor aan te sluiten bij de 

kwartaalgesprekken. In de ontwikkeltafel van 17 juni jl. is afgesproken de uitvraag op het gebied van 

resultaten te beperken tot 2 keer per jaar. Zo voorkomen we een overkill aan uitvragen en sluiten we 

aan bij de cyclus van onder meer het zorgkantoor. 

De werkgroep beveelt aan om een format te ontwikkelen waarmee we al aanwezige informatie op een 

eenvoudige wijze kunnen ontsluiten. Dit format geeft inzicht op organisatieniveau. Een vereiste is dat 

het uitblinkt in eenvoud, maar toch ruimte biedt voor nuances, bijvoorbeeld door een opmerkingenveld 

op te nemen. 

 

Uitwerking 

De werkgroep resultaatsturing jeugd en de werkgroep resultaatsturing Wmo zijn los van elkaar gestart. 

In de laatste bijeenkomsten hebben zij hun inspanningen gebundeld om te komen tot een uniform 

format voor Wmo en jeugd in het kader van de beperking van administratieve lasten en ontschotting. 

1 Format 

De werkgroepen hebben een format ontwikkeld op basis waarvan de outcome informatie aangeleverd 

wordt. De ingrediënten voor dit format vindt u in bijlage 1. 

 

2 Digitale uitvraag 

De uitvraag wordt digitaal gedaan; aanbieders kunnen via inlog op een website de gevraagde informatie 

uploaden/invullen. 

 

3 Gedifferentieerde uitvraag 

Voorgesteld wordt om niet bij alle zorgaanbieders 2 maal per jaar deze uitvraag te doen, maar om de 

volgende indeling te hanteren: 
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Categorie 1: 

Organisaties waarmee de gemeenten frequenter in contact willen treden over resultaten. Zij leveren de 

informatie 2 maal per jaar aan; 

Categorie 2: 

Aanbieders met minder dan 5 cliënten. Zij hoeven de informatie niet aan te leveren; 

Categorie 3:  

De overige aanbieders. Voor hen geldt dat twee maal per jaar een steekproef wordt getrokken waar 

zij deel van kunnen uitmaken. 

 

Voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar wordt uiterlijk 1 december bekend gemaakt welke 

aanbieders in de categorieën 1 en 2 vallen.  

 

4 Tijdpad/termijnagenda 

Als in 2017 gestart wordt met het uitvragen op beleidsdoelen, ontvangen we de eerste informatie per 

Q2 2017. Dit zal in augustus/september 2017 zijn. Dan is het laat om op basis van de eerste ervaringen 

de contractering voor 2018 aan te passen. Vandaar dat de werkgroepen de volgende termijnvoorstellen 

doen: 

 

a) Vraag zowel 2017 als 2018  met betrekking tot de outcome-indicator “doelrealisatie” op 

beleidsdoelen uit. 

b) Gebruik periode 2017-2018 voor een doorontwikkeling van de outcome-indicator “doelrealisatie. 

Laat in deze periode een pilot lopen met enkele aanbieders. In deze pilot wordt op 

organisatieniveau een uitvraag op de realisatie van inhoudelijke doelen van de arrangementen 

gedaan. Met de uitkomsten van deze uitvraag in deze pilot wordt de uitvraag doelrealisatie samen 

met aanbieders  doorontwikkeld in de pilotperiode. Daarbij kan ook onderzocht worden of er een 

bekostigingsprikkel aan gekoppeld kan worden. Voorgesteld wordt om dit te doen met de 

aanbieders die nu in de werkgroepen meedraaien. Een overzicht van deze aanbieders is bijgevoegd 

in bijlage 2. Overige aanbieders zullen in de gelegenheid worden gesteld eveneens aan deze pilot 

deel te nemen. 

c) Per 2019 kan deze doorontwikkelde uitvraag dan breder uitgerold worden.  

 

Daarnaast constateren de werkgroepen dat een ander punt voor de termijnagenda de wijze van 

onderzoeken van cliëntervaring betreft. Momenteel doen zowel gemeenten als zorgaanbieders een 

cliëntervaringsonderzoek. Gemeenten zijn hiertoe verplicht op grond van de Wmo2015 en de 

Jeugdwet. Voor aanbieders maakt het deel uit van hun werkwijze en maakt dit vaak onderdeel uit van 



4 
 

de vereisten voor certificering of vanuit de branchevereniging. Het is tevens een verplichting uit de 

DVO.  

Dit betekent dat de werkgroepen tot medio 2018 actief blijven. 

 

Gevolgen voor de DVO 

Bijlage 3 van de DVO ziet toe op de kwaliteitseisen. In deze bijlage staat onder H4 het volgende vereiste 

genoemd: “Gemeente werkt toe naar resultaatmeting. Opdrachtnemer is bereid mee te werken aan het 

verder uitwerken van het instrument waarmee wordt gemeten en Opdrachtnemer werkt mee aan de 

daadwerkelijke meting”. Hoewel deze formulering toereikend is om het format te kunnen uitvragen, 

voorgesteld om deze formulering te actualiseren.  

 

3. Kwaliteitsborging 

Kwaliteitsmanagement 

De werkgroep kwaliteitsborging heeft een korte analyse gemaakt van de huidige bepalingen in de DVO 

die betrekking hebben op kwaliteitseisen. De meeste eisen hebben betrekking op de inhoudelijke 

zorglevering. Er zijn echter ook een aantal eisen opgenomen die betrekking hebben op de meer 

technische bedrijfsvoeringsaspecten waaraan zorginstellingen moeten voldoen. Daarbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen instellingen met meer dan 5 cliënten en instellingen met minder dan 5 

cliënten.  

Zorginstellingen met meer dan 5 cliënten zijn verplicht te beschikken over een werkend, gecertificeerd 

kwalititeitsmanagementsysteem (inclusief PCDA-cyclus) dat door middel van een onafhankelijke, 

externe audit getoetst wordt aan een (evt. branchespecifiek) normenkader. Bovendien stelt de DVO 

ook eisen over de inzet en kwalificaties van het personeel en eventuele vrijwilligers binnen 

zorginstellingen. De inschatting van de werkgroep is dat de eisen die daarmee gesteld worden aan de 

bedrijfsvoeringsaspecten van de zorginstellingen, voor nu voldoende zijn afgedekt. Daarbij wordt in de 

praktijk nog het verschil opgemerkt van de grotere instellingen die dergelijke systemen al langere tijd 

geïmplementeerde hebben en ook in het kader van andere type hulpverlening (via de WLZ/ZVW) 

ervaring hebben met het opstellen en handhaven van dergelijke systemen, en de kleinere 

zorgaanbieders die hierin nog zoekende zijn. Dit blijft een aandachtspunt voor de toekomst. 

 

Zorginhoudelijke kwaliteitseisen 

Voor wat betreft de zorginhoudelijke kwaliteitseisen ontstaat er een wisselend beeld. Deze eisen 

verschillen nogal, zowel voor wat betreft de reikwijdte als het detailniveau. Een aantal eisen lijken 
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dermate breed geformuleerd dat het lastig is om te bepalen of, en in welke mate, zorginstellingen 

hieraan voldoen.  

Vanuit de werkgroepen arrangementen Wmo en arrangementen jeugd is een nieuwe 

arrangementsindeling gemaakt. Tevens wordt de bekostiging aan deze nieuwe indeling aangepast, 

waarbij ook de jaargrensproblematiek wordt aangepakt en waar mogelijk een uniforme grondslag voor 

de tarieven wordt doorgevoerd. Mogelijk is daarbij een overgangsregeling van toepassing. 

Deze aspecten worden in de ontwikkeltafels van 26 augustus besproken. Na afloop van de 

ontwikkeltafels wordt nog een toets gedaan of de hernieuwde arrangementsindeling en bekostiging 

leiden tot wijzigingen in de bijlagen van de DVO. 

Calamiteiten 

Onderdeel van kwaliteitstoezicht is ook het leren en verbeteren.  Omdat dit onderdeel van de 

kwaliteitstoets pas vanaf 2016 is ingericht, is de verplichting  om calamiteiten nog niet opgenomen in 

de DVO.   Daarom wordt voorgesteld om deze verplichting in de DVO 2017 op te nemen.  

Op het gebied van de Wmo2015 hebben de zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland de GGD Zuid-

Limburg aangewezen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van de Wmo 2015. In 

dit kader worden twee vormen van toezicht gehanteerd: reactief toezicht naar aanleiding van een 

calamiteit en proactief toezicht op basis van een risico-analyse.  Aanbieders dienen iedere calamiteit die 

zich voordoet in de organisatie en die gerelateerd is aan de Wmo2015 te melden aan de toezichthouder 

en aan de betreffende gemeenten. 

Binnen de Jeugdwet is deze toezichthoudende rol voorbehouden aan de inspectie. Ingeval de aanbieder 

bij de inspectie een melding doet van een calamiteit, dan dient de aanbieder de calamiteit tevens te 

melden bij de gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden en bij het inkoopteam van de 

gemeente Maastricht. De gemeente Maastricht informeert vervolgens de gemeente waar de jongere 

verblijft en de gemeente waar ouders ingeschreven staan (woonplaatsbeginsel)” 

 
 

 

 

 



6 
 

4. Ontschotting 
Zoals al eerder aangegeven is het thema ontschotting volgens de werkgroep een thema dat in breder 

verband opgepakt dient te worden. Het raakt alle werkgroepen en gaat ook verder dan alleen inkoop. 

Een prikkel op ontschotting is in dat kader dan ook niet aan de orde voor 2017. 

 

5. Aanpassingen DVO 
Aan de ontwikkeltafel resultaatsturing worden de onderstaande aanpassingen in de DVO voorgesteld.  

Plaats Tekst  

Bijlage 3, 

H4 

“Gemeente werkt toe naar resultaatmeting. Opdrachtnemer is bereid mee te werken aan 

het verder uitwerken van het instrument waarmee wordt gemeten en Opdrachtnemer 

werkt mee aan de daadwerkelijke meting”. Opdrachtnemer levert hiertoe gegevens aan 

Gemeente aan in daarvoor door de Gemeente aangereikt format resultaatsturing en 

conform overeengekomen momenten.  

Voor de meetmomenten worden aanbieders in onderstaande categorieën ingedeeld: 

Categorie 1: 

Organisaties waarmee de gemeenten frequenter in contact willen treden over resultaten. 

Zij leveren de informatie 2 maal per jaar aan; 

Categorie 2: 

Aanbieders met minder dan 5 cliënten. Zij hoeven de informatie niet aan te leveren; 

Categorie 3:  

De overige aanbieders. Voor hen geldt dat twee maal per jaar een steekproef wordt 

getrokken waar zij deel van kunnen uitmaken. 

Voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar wordt uiterlijk 1 december door de gemeenten 

bekend gemaakt welke aanbieders in de categorieën 1 en 2 vallen. Dit wordt 

gepubliceerd op www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl”. 

Bijlage 3, 

F8 

De zes gemeenten in Maastricht-Heuvelland hebben de GGD Zuid-Limburg aangewezen 

als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van de Wmo2015.In dit kader 

worden twee vormen van toezicht gehanteerd: reactief toezicht naar aanleiding van een 

calamiteit en proactief toezicht op basis van een risico-analyse. Aanbieders melden iedere 

calamiteit die zich in de organisatie voordoet en die is gerelateerd aan de Wmo2015, aan 

de toezichthouder (GGD ZL) en de gemeenten. 

 

Bijlage 3, 

F9 

‘Ingeval de aanbieder bij de inspectie een melding doet van een calamiteit met 

betrekking tot Jeugdhulp, dan dient de aanbieder de calamiteit tevens te melden bij de 



7 
 

gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden en bij het inkoopteam van de 

gemeente Maastricht. De gemeente Maastricht informeert vervolgens de gemeente waar 

de jongere verblijft en de gemeente waar ouders ingeschreven staan 

(woonplaatsbeginsel)” 

 

Ook vanuit de ontwikkeltafel jeugd/bekostiging is overigens een wijziging aan de orde in bijlage 3. Deze 

wijziging heeft betrekking op bijlage 3, E1, het ondersteuningsplan. Ook bij toeleiding/verwijzing door 

(huis-)artsen of medisch specialisten is een ondersteuningsplan vereist. Aan de client wordt gevraagd 

og het ondersteuningsplan gedeeld mag worden met de desbetreffende gemeentelijke toegang. 

Jaarlijks wordt middels accountantscontrole bij steekproef nagegaan of het de ondersteuningsplannen 

aanwezig zijn bij de aanbieder (dit laatste wordt opgenomen in bijlage 4 bij de DVO). 

6. Vraagstelling ontwikkeltafel 
1. Kunt u instemmen met het voorgestelde format en voldoet het format aan de vereisten 

a.  werkbaar (beperkte administratieve lasten) 

b.  implementeerbaar per 1-1-2017 en  

c. geeft antwoord op vragen met betrekking tot outcome? 

2. Kunt u zich vinden in de voorgestelde differentiatie in de uitvraag? 

3. Kunt u aangeven of uw organisatie mee wil werken aan de pilot doelrealisatie? 

4. Zijn de voorgestelde aanpassingen in de DVO akkoord? 

5. De notitie stelt voor om 3 onderwerpen op een termijnagenda voor 2017-2018 te plaatsen. kunt u 

hiermee instemmen? Het betreft: 

a. Doorontwikkelen uitvraag outcome-indicatoren informatie en pilot onderdeel 

doelrealisatie 

b. Onderzoeken mogelijk uniformeren cliëntervaringsonderzoeken 

c. Ontschotting 
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Bijlage 1 Format resultaatsturing 

1 Uitval 

Cijfers: 

Wij verzoeken u een bestand te uploaden, waaruit de volgende informatie te genereren is: 

Jeugd 

- Voor de 18 gemeenten in Zuid-Limburg1 per gemeente aangeven het aantal en percentage cliënten: 

- Beëindigd volgens plan (01) 

- Voortijdig afgesloten: in overeenstemming (02) 

- Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de cliënt (03) 

- Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder (04) 

- Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden (05) 

- Nog in zorg 

- Indien het aantal in een categorie 0 is, hoeft u deze niet in te vullen 

- Voor de bepaling in welke categorie een cliënt valt, hanteert u de definities van het CBS 

(www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg) 

 

Wmo 

Voor de 6 gemeenten in Maastricht-Heuvelland2 per gemeente aangeven het aantal en percentage 

cliënten: 

- Beëindigd volgens plan (01) 

- Voortijdig afgesloten: in overeenstemming (02) 

- Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de cliënt (03) 

- Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder (04) 

- Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden (05) 

- Nog in zorg 

- Indien het aantal in een categorie 0 is, hoeft u deze niet in te vullen 

- Voor de bepaling in welke categorie een cliënt valt, hanteert u de definities van het CBS 

(www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg) 

 

                                                           
1 Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, 
Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal 
2
 Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul 

http://www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg
http://www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg
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Wmo-beschermd wonen 

Voor de 10 gemeenten waarvoor de gemeente Maastricht de rol van centrumgemeente vervult3 per 

gemeente het aantal en per organisatie het percentage cliënten: 

- Beëindigd volgens plan (01) 

- Voortijdig afgesloten: in overeenstemming (02) 

- Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de cliënt (03) 

- Voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder (04) 

- Voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden (05) 

- Nog in zorg 

- Indien het aantal in een categorie 0 is, hoeft u deze niet in te vullen 

- Voor de bepaling in welke categorie een cliënt valt, hanteert u de definities van het CBS 

(www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg) 

 

Toelichting: 

Wij verzoeken u hier een nadere toelichting te geven op de uitval in de categorieën (3) en (4): bij welke 

arrangementen doet deze zich voor en wat zijn nadere verklaringen voor deze uitval? U kunt hier 

tevens, indien gewenst,  een nadere toelichting geven op de verstrekte cijfers. 

2 Cliëntervaring 

Toelichting: 

1 Heeft u de afgelopen periode uw clienten bevraagd op hun ervaringen met uw organisatie en 

de ingezette hulp? 

2 Hoe heeft u onderzoek gedaan? (Is er sprake geweest van externe toetsing?) 

3 Kunt u beschrijven op welke aandachtspunten uit het onderzoek u actie onderneemt? 

4 Kunt u de reactie van uw clientenraad weergeven op het onderzoek? 

5 Kunt u beschrijven hoe u uw clienten en hun omgeving hebt betrokken bij: 

 - het bepalen van de wijze waarop u de klantervaring heeft getoetst? 

 - de wijze waarop u heeft bepaald met welke aandachtspunten uit het onderzoek u aan de slag 

gaat? 

6 Hoe laat u als organisatie uw clienten mee-bepalen welke kwaliteitsaspecten zij belangrijk 

vinden? Hoe gaat gaat u met deze input om? 

 

                                                           
3
 Beek, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul 

http://www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg
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Cijfers: 

U kunt hier de rapportage van uw cliëntervaringsonderzoek uploaden en eventuele relevante 

documenten van uw cliëntenraden. 

3 Realisatie beleidsdoelen 
U kunt onderstaande tabel invullen en vervolgens uploaden. 

Jeugd  Hoe werkt u aan de genoemde beleidsdoelen? Waar ziet u kansen en 
mogelijkheden? Waar loopt u tegenaan? 

Van intramuraal naar 
ambulant 

 

Van ambulant bij de 
aanbieder naar ambulant bij 
het gezin 

 

Van ambulant bij gezin naar 
meer eigen/samenkracht 

 

Van niet- vrij toegankelijke 
voorzieningen naar vrij 
toegankelijke voorzieningen  

 

Wmo  

Versterken eigen kracht  

Beweging richting 
voorliggende veld via inzet 
vrijwilligers en 
mantelzorgers 

 

Van niet- vrij toegankelijke 
voorzieningen naar vrij 
toegankelijke voorzieningen  

 

Blijvend ondersteunen  

Beschermd wonen  

Van Beschermd wonen met 
verblijf naar (begeleid) 
zelfstandig wonen 

 

Van begeleiding groep naar 
algemeen toegankelijke 
dagbesteding 

 

Beweging richting 
voorliggende veld via inzet 
vrijwilligers  
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Bijlage 2  Deelnemers werkgroep resultaatsturing  
 

 Radar 

 Xonar 

 VirenzeRiagg 

 CoachSter 

 Active4you 

 Wonenplus 

 Daelzicht 

 Koraalgroep 

 

 

   

 


