
Overlegtafel 3 Wmo
Inkoop Midden-Limburg 2018

Toegang, sturen op resultaten en 
monitoring

11 juli 2017



 Sturen op resultaten in toegang:
 Schets toegangsproces

 Benoemen resultaten in klantproces

 Monitoring:
 Monitoring resultaten

 Monitoring overig

 Verantwoording

> Definitief advies: wel/niet invoering landelijke coderingen

Agenda Overlegtafel 3



 Doel inzet professionele ondersteuning: 
Zelfredzaamheid en participatie verbeteren d.m.v. 
doelmatige en doelgerichte interventies

 Producten geen doel op zich, maar middel om 
effecten op klantniveau (en groepsniveau) te 
krijgen

 Sturen in klantproces door: vooraf beschreven 
resultaten en activiteiten, evaluaties en monitoring

Focus: Sturen op Resultaten





 Handhaven basis (met evt lichte aanpassingen): 

 www.leudal.nl: Knop Info voor aanbieders Wmo en Jeugdhulp 
ML/Informatie voor gecontracteerde aanbieders/Verantwoording 
en codes:

 Ondersteuningsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Midden-Limburg gemeente <……> vanaf 1 oktober 2015

 Toelichting en instructie aangepast ondersteuningsplan per 1 oktober 
2015

 Oost: werkwijze in toelichting = ondersteuningsplan, tenzij….

 West: vanaf 2018 àltijd ondersteuningsplan, is formeel onderdeel 
beschikking (aanpassing toelichting nodig)

Ondersteuningsplan



Resultaten en activiteiten

 Benoemen van resultaten en activiteiten

 Uniforme taal tussen klant, gemeenten en aanbieders

 Ingebouwd in werkproces: keukentafelgesprek, 
onderzoeksverslag, ondersteuningsplan, beschikking, 
opdrachtverstrekking aan aanbieder (301-bericht), 
evaluaties, monitoring

 Start 2018, mogelijk gefaseerd

 Gevolgen voor aanbieders?
 …

 …







Wmo = couleur locale, ook in uitvoering. 

 Overgangsperiode

 Verschil profielen en producten

 Verschil in organiseren overgang (fasering in tijd/klantgroepen)

 Verschil in omgang herindicaties

 Regulier:

 Lokale uitvoering (wijkteams, inrichting werkprocessen, 
inrichting organisatie, inrichting systemen, aansturing)

Wél streven naar zoveel mogelijk uniformiteit.

Lokale verschillen



Ontwikkeltraject Kwaliteit

1. Beëindiging/uitval

 Alleen bij uitval

 Niet passend genoeg

 Wel in dossier

2. Cliënttevredenheid: ‘Geef met een schoolcijfer van 1 tot 10 hoe 
tevreden u bent over het nut/effect/resultaat van de 
ondersteuning" (1=volkomen nutteloos,  10=uitstekend):

 Wens: eigen uitvraag klantniveau,  maar past nog niet in systemen 
voor managementinfo (spiegelinformatie CBS?)

 Wel al in werkprocessen

Monitoring van resultaten: KPI’s (1)



 Doelrealisatie:

 Subresultaat behaald, deels behaald, niet behaald

 Oordeel afhankelijk van:

 inschatting vooraf (volledige zelfredzaamheid/participatie 
mogelijk, verbetering mogelijk of richten op stabiliteit)

 evaluatie/onderzoek

 Wens: eigen uitvraag, maar past nog niet in systemen 
voor managementinfo

 Wel al in werkprocessen 

Monitoring van resultaten: KPI’s (2)



 Overige: 

 Klachten: aanlevering vanuit aanbieders, basis  Uitvoeringsovereenkomst

 Financiën (budget-uitnutting, realisatie, omzet), trajectinformatie (duur 
en soort trajecten), wachttijden/wachtlijsten: uit Berichtenverkeer

 Rechtmatigheid van zorg: bewijs van levering ondersteuning

 Algemene Verordening Gegevensbescherming: 
verwerkersovereenkomst met audit

Bespreking via:

 Klantmanagers: resultaten klantniveau

 Contractmanagers/projectleiders/beleid: resultaten op 
gebiedsniveau/productniveau/aanbiedersniveau

 Contractmanagers: overige monitoringsaspecten

 Business controllers: rechtmatigheid van zorg

Monitoring overig 



Nu 

 Accountantsverklaring (> €125.000) of 
bestuursverklaring (< €125.000) met een 
productieverantwoording.

 Aanlevering productverantwoording voor 1 maart

 Aanlevering verklaring voor 1 april

+ mogelijke review

Verantwoording



 Toets aanbieders

 Resultaten

 Monitoring

 Verantwoording

 Randvoorwaarden

 Gevolgen aanbieders

 Verdere ontwikkeling

Conclusies en adviezen



Planning overige overlegtafels

Overlegtafel 3 11 juli 2017 • Toegangsproces
• Sturen op resultaten
• Monitoring 

Werkgroepen 18 juli 2017
25 juli 2017

Werkgroep producten en 
tarieven Wmo
Werkgroep profielen en 

beprijzing Jeugd en Wmo
Overlegtafel 4 1 augustus 2017 • Social Return on 

Investment
• Tarieven

Overlegtafel 5 22 augustus 2017 • Conclusies en adviezen 



Afsluiting


