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Resultaatsturing	in	het	Sociaal	Domein	

		
Deze	manier	van	inkopen,	komt	erop	neer	dat	gemeenten	kunnen	inkopen	op	een	bepaald	resultaatgebied	zoals	
bijvoorbeeld:	‘een	schoon	en	leefbaar	huis’.	De	aanbieder	bepaalt	zelf	op	welke	wijze	het	resultaat	wordt	behaald:	
anders	 dan	 bij	 PxQ-financiering	 schrijft	 de	 gemeente	 niet	 langer	 voor	 hoeveel	 uur	 zorg	 de	 aanbieder	 dient	 te	
leveren.	 Dit	 geeft	 aanbieders	 een	 sterke	 prikkel	 tot	 resultaatrealisatie.	 Inkopen	 op	 resultaten	 biedt	 ruimte	 voor	
nieuwe	 arrangementen	 en	 creatieve	 oplossingen.	 En	 laat	 de	 noodzaak	 tot	 administratieve	 verantwoording	 van	
inzet	los.	
	
Resultaatgericht	 inkopen	heeft	dus	 tot	doel	 dat	 er	 een	bepaald	 resultaat	behaald	wordt.	Gemeentes	moeten	er	
zich	van	bewust	zijn	dat	dit	niet	via	elke	manier	mogelijk	kan	gebeuren.	De	rechter	heeft	voor	de	WMO	immers	al	
bepaald	dat	rechten	en	plichten	door	de	gemeente	moeten	worden	vastgesteld.	
Binnen	 resultaatgericht	 inkopen	 staat	doorgaans	niet	het	probleem,	maar	de	oplossing	 centraal.	De	 systematiek	
beoogd	aanbieders	te	stimuleren	om	op	effectieve	wijze	zorg	te	verlenen.	Dit	resulteert	erin	dat	de	problematiek	
van	 het	 gezin	 centraal	 komt	 te	 staan,	 waarbij	 de	 gemeente	 nog	 steeds	moet	 bepalen	wat	 de	 inzet	 wordt.	 Een	
lopende	dialoog	tussen	de	gemeente,	zorgaanbieder	en	cliënt	is	hiervoor	noodzakelijk.	
	

	
Afbeelding	1:	Voorbeeld	van	een	manier	om	cliënten	in	profielen	te	categoriseren	

Vooral	 binnen	 de	 jeugdhulp	 zijn	 er	 veel	 verschillende	 soorten	 problemen,	 met	 een	 breed	 scala	 aan	
oplossingen.	 Indien	men	op	 resultaten	wil	monitoren	moeten	hiervoor	meetbare	doelen	geformuleerd	
worden.	Hiervoor	is	het	verstandig	om	te	gaan	categoriseren,	omdat	niet	elke	manier	van	meten	op	elke	
zorgvorm	 even	 goed	 werkt.	 Profielen	 kunnen	 worden	 gebruikt	 om	 doelen	 bij	 cliënten	 meetbaar	 te	
maken,	maar	voor	de	 financiering	 is	dit	echter	niet	noodzakelijk.	Hierbij	 is	het	verstandig	om	profielen	
dusdanig	in	te	richten	dat	zij	de	meetbaarheid	ten	goede	komen.	
	
Momenteel	zien	we	dat	bij	gemeenten	op	twee	onderdelen	doelen	bij	cliënten	gemeten:	
Enerzijds	 de	 duurzaamheid	 van	 de	 zorg	 en	 anderzijds	 de	 effectiviteit	 op	 persoonlijk	 niveau.	 Voor	 de	
eerste	wordt	door	de	VNG	hier	de	ROM-systematiek	geadviseerd.	Dit	is	een	systematiek	waarop	de	wijze	
van	meten	wordt	voorgeschreven.	De	punten	waarop	wordt	gemeten,	moeten	door	de	gemeente	alsnog	
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zelf	 worden	 vastgesteld.	 Hierbij	 is	 het	 van	 belang	 om	 te	 weten	 waar	 je	 op	 cliëntniveau	 kan	 meten.	
Hiervoor	 zijn	 verschillende	methodieken	 beschikbaar,	 die	 allemaal	 een	 gedeelte	 van	 het	 zorgspectrum	
bedekken.	Hierdoor	gebruiken	veel	gemeenten	vaak	een	aangepaste	methodiek.	Een	voorbeeld	hiervan	
is	de	UW-resultatenmatrix	die	 is	gebaseerd	op	de	GAS-methodiek,	of	de	wijze	waarop	Amsterdam	met	
HoNos	aan	de	slag	is	gegaan.	
	
Om	 optimaal	 gebruik	 te	 kunnen	maken	 van	 de	marktwerking	 heeft	 de	 praktijk	 in	West-Brabant-West	
uitgewezen	dat	met	de	resultaten	transparant	moet	worden	omgegaan.	Op	deze	manier	hoopt	men	door	
een	score	bij	te	houden	aan	de	hand	van	klanttevredenheid,	doelrealisatie	en	uitval,	dat	de	instellingen	
met	 goede	 effectieve	 zorg	 in	 omvang	 zullen	 groeien,	 doordat	meer	mensen	 voor	 die	 instelling	 zullen	
kiezen.	
	
Daarnaast	is	uiteraard	zorgrecidive	van	belang.	Het	is	immers	van	belang	dat	aan	langdurige	oplossingen	
worden	gewerkt,	waarmee	een	toekomstige	terugval	zoveel	mogelijk	kunnen	worden	voorkomen.	
De	meetinstrumenten	men	doorgaans	in	bij	gemeenten	terug	ziet	zijn:	
- Enquêtes	 voor	de	 klantervaring:	Het	 is	 al	wettelijk	 verplicht	om	de	klantervaring	 te	 toetsen,	met	

een	 lichte	 uitbreiding	 is	 deze	 geschikt	 om	 klantervaringen	mee	 te	monitoren.	Wel	moet	men	 er	
rekening	mee	houden	dat	 dit	 een	 zeer	 subjectief	 instrument	 is.	 (Niet	 altijd	 is	 de	 juiste	 actie	 een	
actie	waar	de	cliënt	tevreden	over	is)	

- Doelrealisatie	per	cliënt:	De	ZRM	wordt	door	veel	gemeenten	gebruikt,	maar	door	gemeenten	die	
overgaan	 op	 resultaatsturing	 regelmatig	 gemeden.	 Het	 gaat	 immers	 om	 meer	 dan	 alleen	
zelfredzaam.	 Momenteel	 wordt	 de	 methodiek	 echter	 door	 ontwikkeld	 en	 mogelijk	 dat	 in	 de	
toekomst	 hier	meer	mogelijkheden	 liggen.	 HoNos	 richt	 zich	 vooral	 op	 psychische	 ziektebeelden,	
terwijl	 GAS	 vooral	 bedoeld	 is	 voor	 licht	 verstandelijk	 gehandicapten.	 Gemeenten	 proberen	 deze	
dan	 ook	 in	 aangepaste	 vorm	 in	 te	 zetten.	 Gemeenten	 zijn	 hier	 dan	 ook	 volop	 mee	 aan	 het	
experimenteren	

- Uitval:	met	behulp	van	het	berichten	verkeer	(307:	stopbericht)	kan	in	de	standaardmonitoring	ook	
op	uitval	worden	gerapporteerd	

- Zorgrecidive:	Hierbij	is	het	van	belang	dat	data	over	meerdere	jaren	wordt	gecombineerd,	waarbij	
individuen	herkenbaar	zijn.	Een	cliënt	kan	immers	met	zorg	stoppen	om	deze	later	elders	weer	te	
beginnen.	 Een	 hulpmiddel	 om	 dit	 te	 kunnen	 doen	 zijn	 het	 opstellen	 van	 zorgpaden,	waarbij	 het	
zorgverloop	kan	worden	gemonitord.	

- Financiering:	eerste	indruk	is	dat	de	financiering	pas	plaats	vindt	bij	een	behaald	resultaat.	Dit	is	bij	
de	 gemeenten	 die	 hier	 nu	 mee	 werken	 niet	 van	 toepassing.	 Men	 betaalt	 bij	 de	 inzet	 van	 een	
product	gericht	op	een	bepaald	resultaat.	De	marktwerking,	zorgt	er	dan	voor	dat	op	termijn,	de	
goed	lopende	instellingen	groeien,	waardoor	het	voor	aanbieders	aantrekkelijk	is	om	goede	zorg	te	
leveren.	 Een	directe	 sanctie	 voor	 niet	 behaalde	 resultaten	 is	 dus	niet	 van	 toepassing.	De	 sanctie	
wordt	ingezet	in	de	vorm	van	een	slechte	beoordeling.	Wel	zit	er	verschil	in	de	financiering	van	een	
bepaald	product.	Sommige	gemeente	financieren	met	een	vast	bedrag	per	profiel,	andere	blijven	
bij	een	systematiek	waarmee	producten	onder	een	profiel	worden	betaald.	


