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Algemene kaders  



Beleidsuitgangspunten 

1.Trap af, minder zware zorg. Dit betekent:  

• Meer hulp in dagelijkse leefomgeving  

• Langer thuis wonen, weer sneller thuis wonen 

• Striktere toegang op 24uurs zorg  

• Versterken ambulante alternatieven 

2. Versterken voorveld, verschuiving naar lokale voorveld  

3. Meer integraal en altijd passende zorg. 

 

 
De doelstelling is te komen tot een versimpelde (qua 

administratie, facturatie, bureaucratie) 

bekostigingssystematiek die duurzaam is op regionaal 

niveau en die innovatie, flexibiliteit en ontschotting 
stimuleert plus resulteert in lagere kosten.  



Uitgangspunten inkoop 2018 

•  Dekkend zorglandschap inkopen tegen scherpe prijs 

•  Harmoniseren van producten op inhoud en prijs 

•  Keuzevrijheid voor de cliënt 

•  Lokale flexibiliteit in het inzetten van zorg 

•  Herzien financiële sturing 

•  Focus op langdurige samenwerking 

•  Binnen productiebekostiging ruimte zoeken voor sturen 
op resultaat 

•  iWmo en iJW optimaal benutten 



Toekomstige indeling 

2015 - 2017 2018 - 2020  



Knelpunten huidige praktijk 

• Onvoldoende zicht & grip op vraag en aanbod  

• Grijs gebied ‘tussenvormen’ 
• Verblijfsketen zit ‘op slot’  
• Vraag sluit onvoldoende aan op aanbod  

• Ambulante alternatieven zijn nog in 

ontwikkeling 

• Integrale aanpak in kinderschoenen 

 

 



1e werksessie 20 februari  

• Cliëntprofielen -> arrangementen 

• Ruimte voor op en afschalen in beschikking 

• Ruimte voor afschalen op locatie  

• Integrale tarieven zijn te weinig flexibel 

• All-inclusive prijs houdt ambulantisering tegen 

• Vraagstuk scheiden wonen en zorg 



Beschermd wonen 



Financiële Uitgangspunten BW 

• Loslaten zorgzwaartepakketten 

• Loslaten NHC/NIC 

• Vereenvoudiging productcodes 

• Aparte bouwsteen dagbesteding 

• Toekomstige budgettering: objectieve herverdeling 

• Aanbieders hebben prikkel om zo efficiënt en effectief 
mogelijk zorg te verlenen gericht op (snelle) uitstroom 

• Gekozen bekostigingssystematiek bevordert het 
integraal leveren van zorg en het samenwerken met 
andere aanbieders 



Nieuwe financieringssystematiek 

• Aansluiting bij landelijke iWMO codes 

• Toekomstbestendig: gericht op resultaat 

(ZRM) en niet op problematiek cliënt 

• Nieuwe bekostigingssystematiek in de vorm 

van bouwstenen die leiden tot arrangementen 

 



Voorbeelden andere gemeenten 

• Dordrecht: 3 arrangementen 

• Apeldoorn: cliëntprofielen 

• Amsterdam: 24uurs verblijf, groepswonen en 
individueel beschermd wonen  

• NM Drenthe: resultaatgebieden met interventie 
niveaus  

• Rotterdam:  resultaatgebieden met 
ondersteuningsarrangementen  

• Enschede: modulaire inkoop  

• Friesland: perceel beschermd wonen z. verblijf 

 



Voorbeelden andere gemeenten (2) 



Denkrichting Gouda 

4 cliëntprofielen 
A. Beschut wonen in de wijk (‘Gewoon thuis’) 
B. Beschut wonen in een beschermde woonomgeving  

C. Beschermd wonen in een groep  

D.Beschermd wonen met 24u toezicht  
 

2 ‘pakketten’ (optioneel) 
1.Er is komende 2-3 jaar geen doorstroom verwachting 

2.Er is in max. 2 jr. ontwikkeling & doorstroom mogelijk 
 

Arrangement bestaat uit: 

Wooncomponent + begeleiding + (evt.) aanvullend   

 

 
 



Vervolg 

• Inkoopteam bepaalt vanmiddag strategie 

betrekken aanbieders  

• Inhoudelijke bespreking van denkrichting 

Gouda volgende FO BW 11 april 2017 

• 11 april is ook 2e sessie integrale inkoop 2018 

met zorgleveranciers 

 


