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Agenda

• Doel van de bijeenkomst

• Terugkoppeling stand van zaken 

• Discussie memo

• Vervolg



Doel van vandaag

• Terugkoppeling stand van zaken proces

• Uw input verkrijgen op inhoudelijke thema’s naar aanleiding 
van discussie notitie



Melding bij gemeente

Wmo ambulant
Beschermd wonen & overgang 
naar intensief ambulante wmo

Cliënt met 
ondersteuningsbehoefte

Vraagverheldering Vraagverheldering

Vaststellen beoogd 
resultaat 

Vaststellen leefgebieden 
en beoogd resultaat

Vaststellen producten en 
intensiteiten 

Vaststellen intensiteit 
treden

Maatschappelijke opvang

Onderdak, 
vraagverheldering

Vaststellen 
ondersteuningsbehoefte

Facturatie in 
uren/dagdelen

Vaststellen cliëntvolgend 
budget

Monitoring en 
verantwoording

Monitoring en 
verantwoording

Ingezette uren & 
cliënttevredenheid

Doelrealisatie & 
cliënttevredenheid & uitval

Perceel

Onderzoek door deskundige 
toegang

Scheiden wonen & zorg

Beschikking:
Ondersteunings/perspectief
plan

Contractmanagement & 
herindicatie

Proces voor nieuwe indicaties en 
herindicaties vanaf 2018

! Geleidelijke 
overgang !

! Toegang 
blijft op 

hoofdlijnen 
gelijk !

!Maatwerk! individu

Uitgaande van 
ondersteuningsbehoefte

Witte blokken: bestaande stappen in het proces

Blauwe blokken: nieuwe stappen in het proces

!Toegang versterken!



Monitoring; kwaliteit en outcome

Vier uitgangspunten:

• adm. lasten laag

• Lasten voor cliënt beperkt

• Niet alleen cijfers, ook het verhaal erachter

• Actieve input van alle partijen



doelrealisatie

Monitoring:

• op cliënt niveau 

• op aanbieder niveau

• op gemeente niveau

Reacties?



Cliënttevredenheid & Uitval

Cliënttevredenheid

• Aanbiederniveau

• Gemeenteniveau

Uitval (in relatie tot kwaliteit)

Reacties?



Betaling

Vooraf uitbetaald (evt. deel)

Vaste budgetten per trede

Uitval 



productieplafond

Rijkbudget is werkbudget

Pittige wachtlijsten

Uitvoering geven aan beleidskader opvang, wonen en herstel; 
“zelfstandig thuiswonen versterkt”

Van inkoop van bedden naar inkoop van vraag



Beloning voor resultaten

1.Tariefopslag

2.Getrapt indiceren

3.Langlopend contract 



Vervolg

24 april middag



Vaste tarieven gewogen gemiddelde

Zzp vast tarief

Zzp 1 € 77,20

Zzp 2 € 106,58

Zzp 3 € 125, 32

Zzp 4 € 148,18

Zzp 5 € 159,50

Zzp 6 € 196,22

Het gemiddeld gewogen tarief is berekend op basis van het 

gecontracteerde volume in 2016, dit is het daadwerkelijke volume 

van 2015, met de tarieven van 2017.


