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BIJLAGE 5: INNOVATIE-AGENDA 
 
De Innovatie-agenda bevat onderwerpen die zich lenen voor doorontwikkeling voor het 
behalen van de resultaten die bijdragen aan de “Visie op het sociaal domein 
Westerkwartier” zoals is vastgelegd in de Basisovereenkomst Inkoopnetwerk Wmo 
2015 en Jeugd.  
 
De onderwerpen op de innovatie-agenda zullen onder regie van de Gemeente nader 
worden uitgewerkt. Hiervoor zullen werkgroepen ingesteld worden die ten eerste een 
heldere opdracht beschrijven en vervolgens een voorstel voor aanpak uitwerken. Dit 
voorstel zal besproken worden in de adviesgroep, en worden voorgelegd aan het 
inkoopnetwerk.  
 
1. Invulling geven aan transformatie 
Binnen de Basisovereenkomst is o.a. vastgelegd dat Partijen gezamenlijk een aanbod 
van voorzieningen ontwerpen en organiseren  (formeel en informeel, voorliggend en 
individueel, algemeen en maatwerk, vrij toegankelijk en niet vrij toegankelijk) en een 
werkwijze die voldoet aan de kernelementen uit de gemeentelijke visie op de Wmo en 
op de Jeugdhulp. Dat Partijen zoeken naar effectieve prikkels om Inwoners en 
professionals te stimuleren in hun zelfredzaamheid en dat Partijen elkaar de ruimte 
geven om Inwoners en professionals tot efficiënte arrangementen te laten komen. 
 
Daadwerkelijk invulling geven aan de transformatie loopt als een rode draad door alle 
onderwerpen op de innovatie-agenda. Het is zaak om alle nieuwe ontwikkelingen 
steeds af te zetten tegen de gewenste resultaten van de beoogde transformatie. 
 
Het aansluiten bij de eigen kracht van inwoners en hun sociaal netwerk en het inzetten 
van preventie staan voorop. Hierbij wordt opgemerkt dat het inzetten van 
specialistische inzet bij de start van een traject waar dit noodzakelijk is om erger te 
voorkomen als preventie kan worden aangemerkt. 

 
2. Doorontwikkeling regierol van de Consulent in relatie tot de toegang 
De Consulent van de Gemeente heeft een spilfunctie in de toewijzing van zorg t.a.v. 
de Maatwerkvoorziening Wmo. Dit vraagt om een transparant toewijzingsbeleid, 
waarbij de onafhankelijke positie van de Consulent gewaarborgd moet zijn. Hierbij 
speelt de ontwikkeling van de integrale toegang binnen de Gemeente een belangrijke 
rol. Er dient een instrument ontwikkeld te worden op basis waarvan het cliëntproces 
gevolgd kan worden vanaf aanmelding tot einde ondersteuning. In de 
Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015 is aangesloten bij de ordening 
van het instrument Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) van de GGD. Onderzocht moet 
worden of de ZRM als instrument kan dienen voor het volgen van het cliëntproces.  

3. Doorontwikkeling voorliggend veld 
De algemene voorzieningen zijn voorliggend aan de Maatwerkvoorziening Wmo. Om 
meer preventief te kunnen werken en de aansluiting op de Maatwerkvoorziening Wmo 
te verbeteren is een doorontwikkeling van het voorliggend veld nodig. Voorafgaand 
dient bepaald te worden welke voorzieningen onderdeel zijn van de algemene 
voorzieningen in het voorliggend veld.  
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De Gemeente heeft een Versnellingskamer georganiseerd om van inwoners te horen 
welke zaken zij belangrijk vinden binnen de transformatie binnen het sociaal domein. 
De uitkomsten van de Versnellingskamer dienen betrokken te worden bij de nadere 
uitwerking van dit onderwerp. 
 
4. Doorontwikkeling activiteiten 
De gevraagde transformatie vraagt niet alleen om herinrichting van het Sociale 
domein, en daarmee om een vernieuwing van de zorginfrastructuur, maar vraagt 
eveneens om innovatieve productontwikkeling. Onderstaande producten vragen om 
een ontwikkeling op de korte termijn. 
a.  Hulp bij het Huishouden 
In de Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015 is onder Hulp bij het 
Huishouden alleen HH2 als activiteit opgenomen. Het is zinvol om te onderzoeken of 
en op welke wijze de ontwikkelingen binnen HH in de toekomst deel gaan uitmaken 
van deze deelovereenkomst. Hulp bij het huishouden zal nadrukkelijk opgenomen 
worden bij het experiment trajectfinanciering (zie ook punt 6 op de innovatieagenda). 
b.  Vervoer 
Met betrekking tot vervoer is er veel in ontwikkeling. Aanbieders hebben de afgelopen 
jaren efficiency slagen gemaakt om de kosten te verlagen. Dit vraagt om verdere 
doorontwikkeling, bijvoorbeeld door: 
- Gezamenlijk inkopen; 
- Aan te sluiten bij het initiatief om op Groningse schaal tot vernieuwende 

aanpakken te komen (inclusief het Openbaar Vervoer); 
- Lokaal in het Westerkwartier als Gemeente en Aanbieders nieuwe 

mogelijkheden te onderzoeken voor het organiseren en financieren van vervoer.  
c.  Concretisering van de beschrijving basis en intensief  
Binnen deze Deelovereenkomst is gekozen voor een nieuwe productindeling, waarbij 
begeleiding en dagbesteding  een onderscheid kent in twee niveaus van intensiteit. 
Te weten basis en intensief. Om te bepalen welk intensiteit van de ondersteuning 
nodig is, zijn vijf aandachtspunten geformuleerd: 
1. Aanleiding van ondersteuning; 
2. Ondersteuningsvraag; 
3. Mate van nabijheid; 
4. Planbaarheid; 
5. Frequentie. 
De vijf aandachtspunten dienen nader uitgewerkt te worden, om zo te komen tot een 
transparant toewijzingsbeleid. 
 
5.  Experiment trajectfinanciering 
De Gemeente heeft de behoefte, mede op verzoek van aanbieders, om te 
experimenteren met Trajectfinanciering. Hiervoor zal een pilot opgestart worden, 
waarvoor aanbieders een voorstel kunnen indienen.  
 
Doel van de pilot is om ervaring op te doen met trajectfinanciering: werkwijze, 
resultaten en opbrengsten, zowel wat betreft financiering als inhoudelijke. Vragen die 
o.m. beantwoord zullen moeten worden zijn: 

- Zijn trajecten goed te benoemen en in te schatten? 

- Levert trajectfinanciering (financiële en kwalitatieve) voordelen op? 

- Hoe kunnen we monitoren of/welke resultaten behaald zijn bij een Inwoner? 
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- Is deze vorm van trajectfinanciering juridisch houdbaar? 

- Kunnen/willen we verder met trajectfinanciering(zowel gemeente als aanbieders)  
 
Het experiment “Trajectfinanciering” als onderdeel van de Deelovereenkomst 
Maatwerkvoorziening Wmo 2015 dient beschreven te worden. Hierin wordt 
opgenomen dat de tussenresultaten en eindresultaten worden besproken in het 
inkoopnetwerk en de adviesgroep. Op basis van deze bespreking zal een eindadvies 
worden opgesteld over de verdere implementatie. 
 
6. Vereenvoudiging administratieve processen ten behoeve van borging 
kwaliteit 
Een van de beoogde resultaten van de transformatie van het sociaal domein is 
vermindering van de administratieve lasten. Als actiepunt wordt opgenomen het 
inzetten op de vereenvoudiging van de administratieve processen op zowel 
cliëntniveau als op organisatieniveau.  
 
6.a  Administratieve processen op cliëntniveau 
Meten effecten van de ondersteuning op cliëntniveau 
Binnen verschillende branches en binnen de organisaties worden hiervoor 
uiteenlopende instrumenten gebruikt. Om vanuit de Gemeente regie te kunnen voeren 
op basis van de afspraken in het Ondersteuningsplan is eveneens een instrument 
nodig waarbinnen kwaliteitsmeting over het gehele cliëntproces plaats kan vinden. 
Hierbij moet onderzocht worden in hoeverre de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) hierin 
als instrument gebruikt kan worden. 

Voortgangrapportages op cliëntniveau 
Daarnaast vraagt de Gemeente om voortgangsrapportages op cliëntniveau. In de 
Deelovereenkomst zijn hierover afspraken opgenomen. De gemeente heeft de regierol 
en organiseert dit middels casemanagement vanuit de Toegangen. Om regie te 
kunnen voeren is het nodig om inzicht te krijgen in de voortgang. Bij trajecten langer 
als een jaar zal de casemanager een voortgangsrapportage willen ontvangen van de 
zorgaanbieder. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de privacywetgeving 
en het weigeringsrecht van de cliënt. 

Doorontwikkeling I-Wmo loket 
Gemeente en aanbieders zullen via het berichtenverkeer middels het I-wmo-loket 
communiceren. Het toekenningsbericht zal via I-Wmo bij de aanbieder terecht komen. 
Het is wenselijk om ook de facturatie via dit berichtenverkeer te laten verlopen. 
Hierdoor wordt de administratie eenvoudiger.  

6.b  Administratieve processen op organisatieniveau 
Klanttevredenheidsonderzoeken/cliënt-ervaringsonderzoeken : 
Organisaties meten kwaliteit door o.a. klanttevredenheidsonderzoeken. Daarnaast is 
de Gemeente wettelijk verplicht om jaarlijks cliënt-ervaringsonderzoeken te doen. 
Aanbieders zijn verplicht om de klanttevredenheid te meten. Om te voorkomen dat 
hierin overlap ontstaat en klanten overvraagd worden en om eenduidige informatie te 
verkrijgen is afstemming nodig tussen de gemeente en de aanbieders.  
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Contract- en relatiebeheer: 
De Gemeente wil invulling geven aan de wijze waarop contract- en relatiebeheer wordt 
vormgegeven. Contract- en relatiebeheer is belangrijk om tijdig te kunnen reageren op 
meldingen ten aanzien van kwaliteit. Hiervoor dient beleid ontwikkeld te worden in 
afstemming met de aanbieders. 
 
 


