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‘Resultaatgericht (maat)werk’ 

Jeannette Vader - Joost Kortekaas  

17-9-2019 



• Sheet werkproces SWT invoegen.  
Traject arceren.  



Aanleiding pilot 

• Resultaatgericht werken (leergang). 

• Bewust inzetten maatwerkvoorziening 
(afweging) 

• Monitoren voortgang traject 

• Linking pin met de wijk  



Regiestappen 

• 1. Het plan Het SWT schrijft een volledig plan met resultaatgerichte 
doelen. De doelen vloeien voort uit het gesprek met de inwoner 
over wat hij/zij wil bereiken. 
 

• 2. Toestemming Bij ondertekening van het plan vragen we 
toestemming aan de inwoner voor de verstrekking van het plan aan 
de gecontracteerde aanbieder, hierna te noemen ‘begeleider’ 
(vraag wordt opgenomen in het plan en kan aangevinkt worden). 
 

• 3. Plan B Als de inwoner bepaalde informatie uit het plan niet wil 
delen met de begeleider, dan is het mogelijk om via Wizportaal een 
verkorte variant af te drukken (leefgebieden kunnen op n.v.t. gezet 
worden in WIZ). Geen toestemming? Dan is het aan de inwoner zelf 
om het plan wel of niet met de begeleider te bespreken. 



Regiestappen 

• 4. Uitleg procedure De sociaal werker legt de inwoner uit dat er 
tussentijds contact/evaluatie momenten zullen zijn om de 
voortgang en doelen te bespreken. 
 

• 5. Opdracht aanbieder De (I-WMO) opdracht komt samen met de 
doelen en contactgegevens van de sociaal werker bij de begeleider 
via de backoffice. 
 

• 6. Eerste contactmoment De begeleider neemt voordat zij de 
inwoner bezoekt (uiterlijk binnen 10 werkdagen) contact op met de 
sociaal werker. Tijdens het eerste contactmoment vindt een 
overdracht plaats o.b.v. het plan. De sociaal werker stuurt het plan 
per beveiligde mail (Zivver) en bespreekt de te bereiken doelen met 
de begeleider. Het kan zijn dat een warme overdracht (gezamenlijke 
intake) meer passend is.  



Regiestappen 

• 7. Terugkoppeling De begeleider voert een intakegesprek met de inwoner. 
Het kan zijn dat de begeleider o.b.v. de intake een andere inschatting 
maakt of andere prioriteiten ziet. In dergelijk situaties doet de begeleider 
(met toestemming van de inwoner) direct een terugkoppeling en 
bespreekt de situatie met de sociaal werker. 
 

• 8. Start begeleiding De begeleider gaat aan de slag en volgt de werkwijze 
van zijn of haar organisatie. De begeleider schrijft een ondersteuningsplan 
waarin de doelen uit het plan dat het SWT samen met de inwoner heeft 
opgesteld, zijn opgenomen en geconcretiseerd. 

 
• 9. Ondersteuningsplan De begeleider stuurt z.s.m. (uiterlijk binnen twee 

weken, tenzij..) het ondersteuningsplan naar de sociaal werker. Het 
ondersteuningsplan wordt vervolgens (kan telefonisch) besproken door de 
sociaal werker met de begeleider met als doel, gezamenlijk commitment. 



Regiestappen 

• 10. Voortgangsbespreking Halverwege de looptijd van de indicatie vindt een 
tussentijdse evaluatie plaats. Bij voorkeur een drie-gesprek, dus in aanwezigheid 
van de inwoner, maar de vorm van dit gesprek is een bewuste afweging van de 
sociaal werker. 
 

• 11. Eindevaluatie en verslag De begeleider schrijft een evaluatie: welke doelen zijn 
gerealiseerd, welke eventueel nog niet en waarom niet? Als er een verlenging van 
de begeleiding nodig is: wat is er nog nodig (welke doelen, welke aanpak en 
hoeveel tijd denkt begeleider daarvoor nodig te hebben)? De begeleider stuurt het 
verslag zes weken voor de eindtijd van de indicatie naar de sociaal werker. 
 

• 12. Afronding De eindevaluatie wordt (face-to-face) met de inwoner, begeleider en 
sociaal werker besproken n.a.v. het ondersteuningsplan en verslag uit stap 11. De 
sociaal werker bespreekt de resultaten van de begeleiding, wat zij daarvan vindt 
en wat de inwoner daarvan vindt. Als verlenging nodig is, zorgt hij/zij dat helder 
beschreven wordt, welke doelen in de volgende periode gerealiseerd dienen te 
worden. 



Evaluatie 

• Survey medewerkers SWT en begeleiders 
aanbieders 

• Terugkoppeling uitkomst overlegtafel 

• Mogelijke aanpassingen processtappen 

• Onderzoek harmonisatie gemeenten 



Vragen? 

 



 
Invoering abonnementstarief en 
veranderingen iWmo 2020 (1) 

Feiten abonnementstarief 

 Gaat definitief in per 2020; 

 Wordt per 2020 € 19 per maand (ipv nu € 17,50 per 4 weken); 

 Aanlevering werkelijk geleverde zorg van aanbieders aan 

CAK per periode vervalt; 

 Geldt niet voor intramurale BW; 

 In 2020 kan alleen nog met terugwerkende kracht productie 

over 2019 worden aangeleverd. 

 

Nog uit te werken/ beslissen door gemeenten 

 Willen gemeenten nog inzicht werkelijke levering van 

individuele begeleiding en dagbesteding in verband met 

controle levering van de geindiceerde intensiteiten ? 

 En ja, hoe regelen we dat/ spreken we dat af.   
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Invoering abonnementstarief en 
veranderingen iWmo 2020 (2) 

Feiten iWmo 

 Landelijk traject standaardisering; 

 Van F-variant terug naar D-variant 

 In geval van resultaatfinanciering: per 2021 verplicht naar 

per maand (ipv nu per 4 weken); 

 

Nog uit te werken/ beslissen door gemeenten 

 Willen gemeenten al per 2020 over van per 4 weken naar 

maand of houden we het gezien de hernieuwde inkoop 

Wmo 2021 nog even hetzelfde? 

 Indien al per 2020 overgaan op “maand”, dan o.a. vragen: 

 Hoe regelen we facturatie van laatste 2 dagen van 2019; 

 Hoe zetten we het tarieven om ? 

 Voor begeleiding en dagbesteding: zetten we dan ook intensiteiten 

om en zo ja hoe dan (bestaande en nieuwe cliënten) ?   
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Planning decentralisatie  
Maatschappelijke Zorg 

Landelijk verdeelmodel BW:  
 Op 2 juli 2019 heeft het Rijk ingestemd met het 

advies van het expertiseteam MO-BW-BG: 
De invoering van het nieuwe verdeelmodel 

BW & BG gaat vanaf 2022 van start; 
Er wordt een ingroeipad van 10 jaar 

gehanteerd; 
De middelen voor MO blijven vooralsnog bij 

de centrumgemeenten en 4 jaar na start 
verdeelmodel op opnieuw nagegaan of deze 
functie wordt gedecentraliseerd. 
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Planning decentralisatie  
Maatschappelijke Zorg 

Regio Holland Rijnland  
Tot nu toe koerste de regio op decentralisatie 

per 2021 
In september buigen de bestuurders in Holland 

Rijnland zich over de vraag hoe hier mee om te 
gaan.  

Eind 2019 zal hier in ieder geval duidelijkheid 
over zijn 
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Vragen 
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