VOORLOPIG VOORSTEL
Inkoop WMO begeleiding
Binnen de overeengekomen basisovereenkomst ten behoeve van dienstverlening voor Wmo
zullen er deelovereenkomsten rondom nieuwe producten, diensten, processen en systemen gaan
ontstaan. Op basis van gezamenlijkheid en co-creatie wil de Sociale Dienst Drechtsteden deze
innovaties graag faciliteren. Om eerste voorstellen te toetsen is dit format opgesteld.
Dit formulier helpt u om uw idee of project nader te formuleren. Uw antwoorden op de gestelde
vragen geven ons de mogelijkheid om een goed beeld te krijgen van uw projectidee en de
haalbaarheid hiervan.
Hoe concreter en specifieker u dit formulier invult, hoe beter wij u van dienst kunnen zijn. Uiteraard
wordt uw idee door ons vertrouwelijk behandeld.

Aanvrager
Organisatie

SDD

Overige initiatiefnemers
Naam Contactpersoon

Matthé Raven en Anoek Huigen

Telefoon

06-480 700 65

E-mail

contractmanagement@drechtsteden.nl

Projectidee
Projectnaam

Doorontwikkeling resultaatgerichte financiering

Resultaatgebied

Bij welke van onderstaande resultaatgebieden sluit uw projectidee aan?
x Participatie

(Meerdere gebieden

x Zelfredzaamheid

mogelijk)

x Eigen netwerk

Projectomschrijving

Aanleiding en achtergrond:
Beschrijf kort de aanleiding voor dit project, alsmede de 'gap' tussen de huidige
en de gewenste toekomstige situatie.
Welk probleem gaat u oplossen?
Partijen werken vanaf 2016 met arrangementen die bekostigd worden per
client per periode van vier weken voor een nader te bepalen resultaat. Dit
resultaat wordt beschreven in het ondersteuningsplan van betreffende client.
Momenteel wordt het behalen van een resultaat niet beloond. Voor het niet
behalen van het resultaat bestaat geen sanctie. Gemeenten bekostigen dus de
output en nog niet de outcome.
Gemeenten willen komen tot doorontwikkeling van bekostigingsmodel en
financiering op outcome in plaats van output introduceren.
Client: Welke ondersteuning past het best bij client en de door hem te behalen
doelen?
Aanbieder: Hoe kan de aanbieder beloond worden voor bieden van de meest
passende ondersteuning en het (sneller) behalen van beoogde doelen?
Gemeente: Op welke wijze kunnen de gemeenten aanbieders met
resultaatgerichte financiering stimuleren de toegevoegde waarde van de zorg
te versterken?
Korte samenvatting
Geef een korte samenvatting van het projectidee en de oplossingsrichting die u
voor ogen heeft.
Huidig: Partijen werken vanaf 2016 met arrangementen die bekostigd worden
per client per periode van vier weken voor een nader te bepalen resultaat. Dit
resultaat wordt beschreven in het ondersteuningsplan van betreffende client.
Gemeenten bekostigen op dit moment de output en nog niet de outcome. We
willen de financiering meer in relatie brengen met het wel/ niet behalen van
resultaten in de begeleiding.
Toekomst: Outcome financiering, waarbij de toegevoegde waarde van de zorg
versterkt wordt en het effect van de geleverde zorg geoptimaliseerd in relatie
tot de te behalen doelen (uit de ZRM).

Op 2 niveau' s:
-

organisatieniveau aanbieder (SLA; wordt ontwikkeld door SDD)

-

cliëntniveau

Doel
Omschrijf in 2 zinnen het doel van dit project.
Door middel van de doorontwikkeling van resultaatfinanciering wordt de
toegevoegde waarde van de zorg versterkt en het effect van de geleverde zorg
geoptimaliseerd in relatie tot die te behalen doelen (uit de ZRM).
Innovatie
Wat is nieuw aan uw idee?
In de toekomstige situatie is sprake van een relatie tussen na de streven
doelen op cliëntniveau (de te behalen resultaten), en de
snelheid/intensiteit/effectiviteit/toegevoegde waarde van de geleverde
zorg. Deze relatie en (financiële) prikkel hierop is er nu niet.
In de toegang moeten de doelen (ambitieus) bepaald worden door cliënt,
aanbieder en consulent. Doelen zijn gericht op "herstel", participatie en
vergroten zelfredzaamheid.
Monitoring:
-

op cliëntniveau behalen van doelen beoordelen.

-

Beoordeling (SLA) organisatieniveau aanbieder

Resultaten en opbrengsten
Geef samenvattend aan wat concreet de resultaten en/of opbrengsten zijn van
dit project.
Welke belemmeringen worden er binnen het sociale domein met dit resultaat
opgeheven?
Op cliëntniveau leidt dit voorstel tot:
-

Prikkel tot doorstroom naar lichter arrangement;

-

Prikkel tot uitstroom uit de maatwerkvoorziening;

-

Stabiliseren binnen een arrangement bij ziektebeeld achteruitgang;

-

Meer effectieve en efficiënte persoonsgerichte ondersteuning gericht
op "herstel", participatie en zelfredzaamheid, inclusie

Op organisatieniveau van de aanbieder leidt dit voorstel tot:
-

Definitie van eenduidige en relevante KPI's voor kwaliteit en beloning

daarvan;
-

Integratie van KPI's in de Service Level Agreement (SLA);

-

Versterkt de resultaatgerichtheid in de te leveren ondersteuning door
de aanbieder;

Bekostiging op outcome, wat leidt tot voor aanbieders aantrekkelijke
financiering.
Doorlooptijd

Wat is de verwachte doorlooptijd van het project?
Tm implementatie 1-1-2017

Toetsingscriteria
voorlopig voorstel

Toelichting

Algemene kader en
uitgangspunten

Kader:
- Wmo 2015
- Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn (per 18 april 2016) en
verwerking in Aanbestedingswet
- Wmo beleidsplan Drechtsteden 2015-2018, tenzij de innovatie
aantoonbaar dusdanig interessant is dat beleidsaanpassingen
wenselijk zijn
- Financieel kader SDD 2017
- Reeds geïmplementeerde inhoudelijke en
systeemveranderingen in overeenkomsten 2016
Inkoopopdracht: Hoe komen we als gemeenten in de Drechtsteden
binnen het beschikbare budget tot kwalitatief goede ondersteuning,
zowel op de korte als op de lange termijn, zonder daarbij de
continuïteit van dienstverlening aan inwoners in het gevaar te
brengen.
Eisen aan het voorlopig voorstel:
 Voorlopig voorstel moet duidelijk maken waar de verandering
zit in de dienstverlening aan cliënten/kosten en bekostiging
 Voorlopig voorstel moet leiden tot een contract op basis
waarvan de voorgestelde dienstverlening kan worden
ingekocht
 Eerste toets SDD/fysieke overlegtafel of projectidee kansrijk is
voor verdere uitwerking in BC.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw volledig ingevulde voorlopig voorstel per email te sturen
naar contractmanagement@drechtsteden.nl, waarna wij dan zo spoedig mogelijk contact met
u opnemen om uw idee te bespreken.
Als u vragen heeft bij het invullen van dit formulier, of andere vragen heeft aan de Sociale
Dienst Drechtsteden, dan kunt u contact met ons opnemen via
contractmanagement@drechtsteden.nl. Alle informatie over de Sociale Dienst Drechtsteden
en relevante ontwikkelingen op het gebied van de Wmo is ook te vinden op
www.sddrechtsteden.nl.

