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Resultaatsturing en 
aanbesteding DFM
Samen investeren in het sociaal domein
Februari 2020  - stand van zaken

Profielen - Perspectiefbenadering

Keuze voor profielen i.p.v. resultaatgebieden
Onderscheid in 3 hoofdprofielen:
1. Verandering en groei
2. Stabiliteit en behoud
3. Welbevinden

* Profiel X (samenloop profielen 1, 2 of 3 of maatwerk)
* Positie HH
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Pilots uitvoeren

Vooronderzoek (1 januari – 1 April)
Uitwerken en invullen (1 Februari – 1 Mei)

1. Schaduwdraaien:
“Droogoefenen” intern (toegang vanaf medio februari)
“Droogoefenen” extern (aanbieders vanaf 1 mei)

2. Resultaatgericht werken:
Praktijk ingericht en toetsen op werking (vanaf 1 Juli)

Betrokkenheid bij Pilots
• Interne medewerkers

– SWT 
– Backoffice
– Kwaliteit en Contractmanagement
– Applicatiebeheer 
– Financiën
– Gegevensbeheer (Monitoring)

• Externe partners
– Sociaal Werk De Kear
– Aanbieders (selectief bij aanvang)

• Klankbordgroep
– Adviesraad Sociaal Domein
– Interne en externe betrokkenen

• Inbreng Cliënten/gebruikers:
– via Adviesraad Sociaal Domein?
– via aanbieders?
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Betrokkenheid aanbieders
Vooronderzoek en Inrichtingsfase: Selectief

– Beperkt aantal deelnemers maakt effectief en efficiënt werken mogelijk
– Vertegenwoordiging vanuit diversiteit:

Groot/klein – Doelgroepen – Kansen op inzet in meerdere profielen
– Vertrouwen en transparantie via Overlegtafel en openbare verslagen waar nodig

Pilot Schaduwdraaien: Selectief
Eventueel meer deelnemende aanbieders (tijdens proces bespreken aan Overlegtafels)

Pilot Resultaatgericht: Selectief
Opnieuw beoordelen welke aanbieders 
Wel/niet betrokkenen bij schaduwdraaien
Klein houden op nieuwe en her-indicaties?

Betrokkenheid aanbieders
Vooronderzoek en Inrichtingsfase: Selectief

– Beperkt aantal deelnemers maakt effectief en efficiënt werken mogelijk
– Vertegenwoordiging vanuit diversiteit:

Groot/klein – Doelgroepen – Kansen op inzet in meerdere profielen
– Vertrouwen en transparantie via Overlegtafel en openbare verslagen waar nodig

Eerste fase – beoogde start woensdag 4 maart:
– Hof en Hiem, Patyna, 
– Scauting
– Van Hien Zorg
– MindUp
– Zorgboerderij Jeltehof
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Betrokkenheid bij Pilots
Doelen

a) Uitwerken aanzet profielen, processen en instrumenten. 
Vaststellen leer- en ontwikkelbehoefte SWT medewerkers (Wat is een concreet resultaat?)

b) Toetsing processen en uitwerking administratieve aanpassingen 
c) Toetsing processen en instrumenten, juridische aspecten, contractuele aspecten
d) Ondersteunen en voorbereiden systeem en vereiste aanpassingen 
e) Uitwerking financiële afwikkeling 
f) Welke informatie is nodig voor monitoring, hoe gegevens opslaan en verzamelen
g) Aansluitmogelijkheden (inhoudelijk en sociale kaart) met voorliggend veld
h) Uitwerken profielen, kostprijzen, vaststellen taken/verantwoordelijkheden/opdracht. 

Uitwerken benodigde instrumenten, gegevensuitwisseling en processen 
i) Inbreng cliënten/burgers en meedenken met ontwikkeling
j) Samenhang en doelstellingen blijvend toetsen en adviseren 

Pilots uitvoeren
Volgens het logische proces van de klantvraag duiden en plaatsen

1. Vraagstelling bij SWT - Onderzoeksfase
2. Vaststellen clientvraag en welke oplossingen lijken passend
3. Verhoudingen eigen kracht/ leefomgeving/voorliggend veld en professionele inzet? 
4. Opstellen ondersteuningsplan: Het WAT 

(welke resultaten wil de burger bereiken)
5. Opdrachtverstrekking : Wat bereiken en inschatting aard inzet, intensiteit, duur
6. Opdracht uitwerking in Zorgplan aanbieder: Het HOE 

(afstemmen aanbieder, burger en SWT over inzet, tijdseenheden en planning)
7. Gezamenlijk vaststellen evaluatiefrequentie en meetwaarden op resultaten

(efficiënt houden: regelmatige interval, passend bij de beoogde doelen)
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Pilots uitvoeren
Volgens het logische proces van de uitvoering van de klantvraag

1. Uitvoering en evaluaties (inhoud en proces)
2. Bijhouden voortgang en monitoring op resultaat (dossiervorming)
3. Tussentijdse bijstelling waar nodig

• Mogelijkheden op afschaling of noodzaak tot opschaling
• Tussentijds ander profiel kiezen
• Tussentijds beëindigen

4. Afronden begeleiding en overdracht waar nodig
5. Administratieve vereisten (berichtenverkeer, etc)
6. Financiële vereisten (declaraties)

Pilot Schaduwdraaien
Onderzoeksfase (Intern en extern): 
• Wat moeten we weten en leren? 
• Welke ruimte ervaren SWT en aanbieder?
• Opleidings- en Leerbehoefte medewerkers? (snappen van de bedoeling en toepassen)
• Informatie over trajecten en clientprofielen

– Veel voorkomende zorgvragen, herkenbare trajecten
– Welke combinaties van zorg, ondersteuning en inzet voorliggend veld (Welzijnsopdracht) 
– Wat zijn herkenbare profielen bij andere gemeenten?

• Procesaanpassingen nodig?
• Administratieve consequenties
• Financiële consequenties
• Technische uitvoerbaarheid
• Juridische context helder? (wetsvoorstel Wmo)
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Pilot Schaduwdraaien
Inrichtingsfase gemeente
• Processen SWT herijken en inrichten op resultaatgerichtheid

• Toepassing Resultaatomschrijvingen in relatie met Voorliggend veld
• Toepassing profielen, Resultaatgebieden, heldere omschrijvingen
• Ondersteuningsplan, dossiervorming, opdrachtverstrekking, beschikkingen inrichten op resultaat

• Profielen verder invullen
• Uitvoeringsmodel inclusief bekostiging invullen
• Informatieverzameling inrichten over trajecten en cliëntprofielen (Monitoring)
• Administratieve consequenties voorbereiden

– Berichtenverkeer aanpassingen?

• Financiële consequenties doorrekenen
• Accountancy en Interne Controle

Pilot Schaduwdraaien
Inrichtingsfase aanbieders
• Processen herijken en inrichten op resultaatgerichtheid

• Toepassing Resultaatomschrijvingen (ook in relatie met Voorliggend veld)
• Toepassing profielen, heldere omschrijvingen hoe doelen te realiseren
• Zorgplan en dossiervorming inrichten op resultaat

• Profielen verder invullen (meedenken/adviseren)

• Uitvoeringsmodel inclusief bekostiging invullen (meedenken/adviseren)

• Informatieverzameling inrichten over trajecten en cliëntprofielen (Monitoring)
• Administratieve consequenties voorbereiden

– Berichtenverkeer aanpassingen?

• Financiële consequenties doorrekenen
• Accountancy en Interne Controle
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Pilot Schaduwdraaien
Droogoefenen (Intern en extern)
• Medewerkers begrijpen doelstellingen en afspraken en leren die toepassen
• Werkt het model? Verbeterpunten verwerken
• Goede informatie vastlegging en informatievoorziening
• Beperken van administratieve belasting
• Welke uitzonderingen blijken wenselijk?

– Op onderdelen P*Q toepassen
– Maatwerkconstructies voor uitzonderlijke vraagstellingen

• Relatie aanbieder en gemeente
– Voorkant: SWT versus aanbieder(s)
– Achterkant: Evaluaties gemeente versus aanbieder – Contractmanagement
– Ontwikkelen Prestatie indicatoren 

Pilot Schaduwdraaien
Toetsing op volledigheid (Klankbordgroep)
• Zijn aanbieders en gemeenten klaar voor de praktijk?
• Wat vraagt nog extra aandacht?
• Inbreng burgers op de plannen

– Is het duidelijk voor burgers wat de werkwijze is:
– Welke inbreng in het proces wenselijk? 
– Rechtszekerheid: “weet ik wat ik ga krijgen?”
– Communicatie in bredere zin

• Kunnen we voldoende met de evaluatie en verantwoording?
• Go or NoGo voor de pilot Resultaatgericht?
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Pilot Resultaatgericht

Hoe werkt het in praktijk? 
• Kloppen de aannames en uitwerkingen
• Wat werkt wel en niet
• Verder Informatie verzamelen over trajecten en clientprofielen
• Administratieve en financiële consequenties
• Etc.

“Indicatie”
– 80% eenvoudig: SWT
– 20% complexer, dialoog met aanbieder

• 80% na onderling overleg, meekijken
• 20% voorindicatie/observatieperiode

– + Knoppen en mogelijke uitzonderingen (bijvoorbeeld vervoer, verblijf, 
crisisinterventie, voorindicatie…)

 HH1 en HH2!
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Bekostiging

• Categorieën binnen de profielen 
– Variabelen: maatwerkvoorzieningen binnen de profielen, 

omvang, aard, duur, setting

• Declareren
– In budgetten

Kladversie transactiemodel
Profiel Ondersteuning                                                                                                                Knop

A 
licht

B 
matig

C 
intensief

D 
meervoudig 

intensief

E 
maatwerk

+

Verandering en groei 
(1)

LG LG
LVB

LG LG

Stabiliteit en behoud 
(2)

LG LG
PSY
LVB

LG
PSY

PSY
LVB

Welbevinden (3) SOM/PG SOM/PG
LG 

LVB

SOM/PG
LG

SOM/PG
LG

LVB

Opmerkingen: 
A tot en met E en de +knop zijn nog niet bepaald 
A tot en met D zijn afkomstig uit het overzicht van het Transitiebureau 
Termen wijken af van 1e fase (intensiteit en aard)
Grondslagen: uit model Transitiebureau
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Bekostigingsmodel
Profiel Ondersteuning                                                                                                                Knop

A 
licht

B 
matig

C 
intensief

D 
meervoudig 

intensief

E 
maatwerk

+

Verandering en groei 
(1) …

Stabiliteit en behoud 
(2)

…

Welbevinden (3)
… 

Bekostigingsmodel
Profiel Ondersteuning                                                                                                                Knop

A 
licht

B 
matig

C 
intensief

D 
meervoudig 

intensief

E 
maatwerk

+

Verandering en groei 
(1)

p*q

max

p*q

max

p*q

max
…

Stabiliteit en behoud 
(2)

p*q

max

p*q

max
…

Welbevinden (3) p*q

max
… 



27-2-2020

11

Overwegingen
• Ambitie
• Profielen goed vertrekpunt
• Stappen 2020-2022

– Beperkt aanbod aanbieders
– Groeien naar juiste budgetten
– Stimulans op innovatie (voor en achterkant)

• Wat geeft de meeste beweging? 
• Inkooptechnische en juridische aspecten bij aanbesteding 


