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oefenen met het arrangementen model 
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Agenda 

• Korte terugblik op het arrangementenmodel 

 

• Casusbespreking 

 

• Terugkoppeling 

 

Doel vandaag: meer gevoel krijgen bij het arrangementenmodel 



Resultaatsturing 
arrangementen op basis van resultaatgebieden 

Afrekenen op resultaten en werken met een persoonsvolgend budget. 

 

In de toegang wordt het wat bepaald:  
 

 

 

 

 

Leefgebieden; wonen, veiligheid, financiën, dagstructuur, sociale relaties, opvoeden en 
opgroeien, zingeving, psychische gezondheid en lichamelijke gezondheid 

Cliëntbehoefte Beoogd resultaat 
Leefgebieden 
(9 gebieden) 

Intensiteit 
(budgettreden) 



Kenmerken van het arrangementenmodel 

• Cliëntvraag staat centraal, focus op beoogde resultaat 

 

• Persoonsvolgend budget biedt keuzevrijheid  

 

• Budget vrij te besteden t.b.v. beoogd resultaat 

 

• Acceptatieplicht van aanbieder 

 

• Aanbieder integraal verantwoordelijk 

 

 



Cliëntvolgend budget 

Leefgebied Treden 

Wonen Regie huishouden Zelfstandig groepswonen MO / beschut of 

beschermd wonen 

Veiligheid Beperkt toezicht Middelzwaar toezicht of 

beveiliging 

Intensief toezicht of 

beveiliging 

Financiën Beperkt Middelzwaar Intensief 

Dagbesteding Recreatieve 

dagbesteding 

Arbeidsmatige 

dagbesteding 

Dagopvang 

Sociale relaties Beperkt Middelzwaar Intensief 

Opvoeden & opgroeien Betrekken van CJG 

Zingeving Activeren en aanwakkeren 

Persoonlijk functioneren Beperkt Middelzwaar Intensief 

Lichamelijke gezondheid Beperkt Middelzwaar Intensief 

  € Totaal cliëntvolgend budget 



Melding bij gemeente 

Wmo ambulant Beschermd wonen & overgang 
naar intensief ambulante wmo 

Cliënt met 
ondersteuningsbehoefte 

Vandaag niet besproken 
Vraagverheldering 

Vaststellen leefgebieden en 
beoogd resultaat 

Vaststellen intensiteit treden 

Maatschappelijke opvang 

Onderdak, vraagverheldering 

Vaststellen 
ondersteuningsbehoefte 

Vaststellen cliëntvolgend 
budget 

Monitoring en verantwoording 

Doelrealisatie & 
cliënttevredenheid & uitval 

Onderzoek door deskundige 
toegang 

Scheiden wonen & zorg 

Beschikking: 
Ondersteunings-/ perspectiefplan 

Contractmanagement & 
herindicatie 

Proces voor nieuwe indicaties en herindicaties 

Aandachtspunten:  
- Geleidelijke overgang 
- Proces van toegang blijft op hoofdlijnen gelijk 
- Medewerkers in de toegang versterken 
- Maatwerk: uitgaan van ondersteuningsbehoefte 

 
 

Witte blokken: bestaande stappen in het proces 

Blauwe blokken: nieuwe stappen in het proces 

Perceel 



Uitstel inkoop met een half jaar 

 

Er is meer tijd nodig om:  

•  Meer gevoel te krijgen bij het model  

•  Toegang door te ontwikkelen  

•  Budgetten te ontwikkelen en gevolgen daarvan te overzien 

 
 



Project toegang bw/mo 

• De nieuwe werkwijze samen met de huidige toegangsmedewerkers verder 
ontwikkelen (casemanagers bw en medewerkers bct) 

• het opdoen van ervaring met de resultaatgerichte werkwijze en te onderzoeken 
welke kennis en capaciteit nodig zijn 

• Inhoudelijke en praktische uitwisseling met aanbieders om de nieuwe werkwijze 
gezamenlijk uit te werken 

• De benodigde veranderingen in de administratieve processen in beeld te brengen 
en het in gang zetten van de realisatie daarvan  

• De inrichting van de resultaatsgerichte bekostiging, de beschikking en het 
ondersteuningsplan. 

• Afstemming en samenwerking met regiogemeenten en het betrekken van de 
lopende discussie over de toekomstige regionale samenwerking (na 2020).  

 

 



Rollen in de toegang 

Cliënt centraal 

• Melding: rechtstreeks bij de gemeente, via een zorgaanbieder bij de gemeente of een 
andere weg  

• Onderzoek: wat de beoogde resultaten zijn bepalen we gezamenlijk met de cliënt 

• De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot de maatwerkvoorzieningen en 
heeft een onafhankelijke rol in het toekennen en beschikken 

 

Aanbieders 

Uitgangspunt: Er is vertrouwen in de zorgaanbieder bij het mede voorbereiden en doen 
van het onderzoek. De afspraken rondom deze samenwerking ontwikkelen we samen 
verder.    

Pleidooi voor: minst belastend voor de cliënt, meest efficiënt en effectief voor de cliënt en 
hulpverlening en zo kostenbesparend mogelijk. 



Doel casus langs lat van resultaatgebieden 

Uitgangspunt: Resultaatgebieden en treden zijn relevant voor ondersteuning aan 
de client EN deze zijn voldoende onderscheidend 

 

1. Gevoel krijgen bij het resultaten model; op de stoel van de toegang 

2. scherpere formuleringen 

3. duidelijke instructies ontwikkelen 

 

4. Hoeveel informatie geeft het huidige onderzoek 

 



terugkoppeling 

Terugkoppeling besprekingen 


