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1. Kerngegevens project 
 
Initiatiefnemers Zorgkantoor Zorg en Zekerheid en Zorgkantoor Zilveren 

Kruis 
Regio’s Amstelveen, Kennemerland en Gooi & Vechtstreek 
Bij startbijeenkomst 
betrokken 
zorgaanbieders  

Amstelveen 
 
 
Kennemerland 
 
 
Gooi & Vechtstreek 
 

Zonnehuisgroep Amstelland 
Brentano 
Amstelring 
Sint Jacob  
Reigershoeve 
Zorgbalans 
Hilverzorg 
Vivium 
King Arthur Groep 

Andere betrokken 
partijen  

• Cliëntenvertegenwoordiging, bijv. cliëntenraden, 
ouderenbonden, inwoners regio 

• WMO aanbieders; sociale teams, dagopvang etc. 
• Wijkverpleegkundigen 
• Overige (niet gecontracteerde) aanbieders 
 

Cliënten in het 
experiment 

35-50 cliënten per regio met een Wlz indicatie (of binnen 
half jaar verwachte Wlz indicatie)  

Sector Wlz zorg, specifiek ouderenzorg.  
Primair nieuwe instroom in de Wlz, maar kan ook van 
toepassing zijn op cliënten die net zijn ingestroomd.   

Activiteiten De realisatie van een experiment in drie regio’s met een 
beperkt aantal cliënten per regio waarin in een vroegtijdig 
stadium volledig persoonsgericht de gewenste 
levensinvulling wordt geïnventariseerd. Aansluitend wordt 
op maat een passend aanbod gerealiseerd, zo nodig buiten 
de bestaande Wlz kaders, zodat cliënten hun leven kunnen 
blijven leiden zoals ze willen. 
Onderzocht wordt of deze werkwijze bijdraagt aan 
verbetering van de kwaliteit van leven en hogere 
cliënttevredenheid. En zo ja, wat passende werkwijzen zijn 
om deze levensinvulling in deze fase van het leven te 
beschrijven en hoe de zorgkantoren middels 
cliëntondersteuning en zorginkoop daar een waardevolle en 
faciliterende rol in kunnen vervullen.  

Tijdsbestek Mei 2016 t/m eind 2018 
Bij goede tussenevaluatie kan eerder tot opschaling worden 
overgegaan, in overleg met VWS.  
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2. Inleiding 
	
 
Dit experiment wordt gestart vanuit de ambitie van Zorgkantoren Zilveren Kruis en 
Zorgkantoor Zorg en Zekerheid om goede zorg in te kopen die optimaal aansluit bij 
de gewenste levensinvulling van de individuele klant.  
 
Het project wordt onder het programma Waardigheid en trots uitgewerkt en 
uitgevoerd. Met het project wordt tevens invulling gegeven aan de realisatie van de 
ambitie van de vernieuwingsagenda van VWS.  
 
Zorgkantoren hebben de opdracht voldoende, doelmatige en kwalitatief goede zorg 
in te kopen die aansluit bij de wensen van de cliënt. De afgelopen jaren heeft de 
focus gelegen op voldoende en doelmatige zorg. Nu staan de zorgkantoren voor de 
uitdaging zorg in te kopen die goede aansluit bij de individuele vraag van de klant. 
Daarvoor is het essentieel dat Zorgkantoren en (zorg)aanbieders de klant kennen en 
de klant centraal stellen. Met als enige uitgangspunt: onze klant is een tevreden 
klant. Om dit te bereiken ontvangt de klant de zorg die hij nodig heeft om zijn eigen 
levensinvulling zo goed mogelijk te kunnen waarmaken.  
 
Genoemde zorgkantoren geloven minder in de gewenste verandering middels een 
systemische vernieuwing, maar juist in een praktijkgerichte aanpak. Oftewel: vorm 
volgt inhoud. Eerst ervaring opdoen met nieuwe werkwijzen en vervolgens bekijken 
wat voor systemische aanpassingen nodig zijn, om de beoogde werkwijze structureel 
te borgen. 
	
Dit project betreft een experiment waarin in een aantal regio’s wordt gewerkt volgens 
een volledig persoonsgerichte aanpak in de ouderenzorg. Het project is erop gericht 
de klantwens centraal te stellen en mensen de mogelijkheid te bieden het leven dat 
zij leiden, ook na het verkrijgen van Wlz-zorg, voort te zetten. Hierbij zijn 
vraagverdieping, keuzevrijheid van de cliënt/zijn netwerk en eenvoud centrale 
aspecten. Dit experiment kent drie kernelementen, te weten: 

1. vraagverdieping bij de cliënt als basis voor de juiste zorg en ondersteuning;	
2. maatwerk / flexibiliteit bij aanbodbepaling, die zelfs buiten bestaande kaders 

kan gaan;	
3. advisering ten aanzien van structurele passende systemische modellen als 

klantondersteuning, inkoop en bekostiging. 
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Voor de kwetsbare Wlz-doelgroep is een vorm van 
cliëntondersteuning die dichtbij de cliënt staat essentieel. Deze 
cliëntondersteuning begeleidt, voor zover de cliënt dit wenst, de cliënt 
bij het duidelijk krijgen van zijn wensen en behoeften. Daarna 
ondersteunt hij de cliënt bij het vinden van de best passende zorg en 
ondersteuning. De cliëntondersteuner is een vertaler van wensen en 
behoeften. 

 

Zorg in natura is een variant van het PGB: iedere cliënt krijgt dezelfde 
vrijheden. Waarbij Zorgkantoren het als hun opdracht zien om zoveel 
mogelijk Zorg in Natura mogelijk te maken indien de klant dit wil. 

Een flexibel en divers aanbod buiten de huidige kaders is essentieel. 
Om dit te realiseren is samenwerking met zorgaanbieders essentieel: 
gecontracteerde en niet gecontracteerde Wlz-aanbieders maar ook 
start-ups dragen gezamenlijk bij aan passende zorg en ondersteuning. 

 

De vraag van de klant is de basis. Op basis van zijn klantvraag en 
keuzes, volgt de bekostiging. 
 

Cliënten geven 
richting 

Maximale vrijheid 

Ondersteuning waar 
nodig 

Aanbod volgt vraag 

Bekostiging volgt 
vraag 

Een persoonsvolgend experiment begint met de klantvraag en diens 
wens hoe het leven te leven in deze laatste levensfase. Zorg en 
ondersteuning faciliteert dat zo goed mogelijk. 
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3. Het project Leven zoals je wilt 
	
 
Beschrijving 
 
Wat zijn de belangrijkste inhoudelijke kenmerken van het project? 
 

1. De klantvraag als uitgangspunt: inzicht in hoe een cliënt wil leven en de 
vragen naar zorg en ondersteuning die daaruit voortkomen  

 
2. Maatwerkoplossingen: maximale vrijheid om tot passende zorg en 

ondersteuning te komen, ook als huidige mogelijkheden niet voldoen.   
 

3. Systeemaanpassingen: inzicht in wat passende werkwijzen zijn voor 
klantondersteuning, inkoop en bekostiging. En wat noodzakelijke structurele 
aanpassingen zijn om bovenstaande voor klanten mogelijk te maken.  

 
     
Ad 1. De klantvraag als uitgangspunt: inzicht in hoe een cliënt wil leven en de 
vragen naar zorg en ondersteuning die daaruit voortkomen 
 
De meeste ouderen blijven niet hun hele leven vitaal, maar worden in de loop van 
hun leven in toenemende mate afhankelijk van zorg. Ouder worden gaat in 
toenemende mate om het leren leven met beperkingen. Dat begint vaak met een 
beetje hulp als gevolg van fysieke ongemakken. Bij een deel van de ouderen gaat de 
gezondheid zo achteruit, dat ze regie over lijf en brein verliezen en volledig 
afhankelijk zijn van anderen. Wat niet verandert, is de wens om te leven zoals je dat 
zelf wilt. Voor mensen die afhankelijk zijn van zorg betekent dat in de meeste 
situaties: zorg die zo georganiseerd is dat je zoveel mogelijk invulling kunt geven aan 
het leven zoals je gewend bent. 
 
In het experiment willen we onderzoeken hoe we de wensen en behoeften van de 
cliënt kunnen achterhalen en onafhankelijk van het beschikbare aanbod de vertaling 
kunnen maken naar benodigde zorg en ondersteuning. In de praktijk zal het gaan om 
een duur van de zorg en ondersteuning variërend van 6 maanden tot 2 jaar. 
 
Veronderstellingen t.a.v. klantwens hierbij zijn: 

Ø Er bestaat niet één klant met een eenduidige wens. Ieder individu is uniek, 
maar niet iedere (zorg)oplossing hoeft uniek te zijn;  

Ø De klantwens richt zich op de gewenste levensinvulling. Eventuele zorgvragen 
en met name invulling zijn daar ondersteunend aan. 

Ø De wens van de klant is niet alleen de wens van de (toekomstige) Wlz 
zorgbehoevende, maar ook van diens netwerk.  

Ø Als de klantwens centraal staat, dan moet die wens worden geïnventariseerd 
los van aanbod en bij voorkeur op een moment dat de klant niet per direct 
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afhankelijk is van dat aanbod. Wlz zorg is de laatste schakel in de keten, maar 
de voorbereiding vindt eerder in de keten plaats.  
Concreet: de vraag naar gewenste zorg moet niet pas worden gesteld bij 
indicatie, maar in een eerder stadium bijvoorbeeld bij het reeds verkrijgen van 
ondersteuning/wijkverpleging.  

Ø De klantwens moet voortkomen uit de inhoud en niet gestuurd door perverse 
prikkels in het systeem (bijvoorbeeld hoogte van de eigen bijdrage of 
huurtoeslag).  

Ø Open staan voor klantwensen, ook als die niet in het beoogde, 
maatschappelijk verantwoorde plaatje past.  

Ø Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij verschillende klantwensen is maximale 
flexibiliteit van zorgaanbod noodzakelijk. Zowel in de schuif tussen WMO-ZVW 
en Wlz, als binnen de Wlz in de zorgvormen zorg met en zorg zonder verblijf. 
De klantwens kan ook betrekking hebben op een zorgvorm waar nog geen 
wettelijk kader / gecontracteerd aanbod voor bestaat. Dit vraagt om innovatie 
en flexibiliteit van het systeem.  

Ø De start van de klantwens ligt bij de klant zelf. De klant (en diens netwerk) 
wordt zo veel mogelijk gestimuleerd de vraag in een vroegtijdig stadium zelf te 
gaan onderzoeken / definiëren.  
 

 

Ø  
Ø beantwoorden. Zo nodig is (professional) ondersteuning beschikbaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Maatwerkoplossingen: maximale vrijheid om tot passende zorg en ondersteuning 
te komen, ook als huidige mogelijkheden niet voldoen  
 
De tweede uitdaging zit in het vinden van de best passende oplossingen voor de 
vraag van de cliënt. Dit kan ook buiten het kader van de Wlz. Het invullen van de 
vraag om zorg / ondersteuning staat centraal, de oplossingen in zorg en 
ondersteuning volgen uit deze vraag. Hierbij hoort ook de acceptatie dat klanten 

Ondersteuning waar nodig 
• in elke fase van de klantreis, ook als de cliënt (nog) geen Wlz-

indicatie heeft. We denken bijvoorbeeld vroegtijdig te kunnen 
bereiken via huisartsen en wijkverpleging.	

• waar de cliënt zelf zijn zorg kan regelen is die ruimte er, maar als de 
cliënt volledig ontzorgd moet worden, faciliteert een 
cliëntondersteuner. Ondersteuning kan gaan van vertalen van wensen 
en behoefte in een vraag, het vinden van een passend aanbod tot het 
volledig beheren van het budget (afhankelijk van toekomstige 
financieringssystemen)	

• dichtbij en naast de cliënt	
• continue monitoring of de zorg en ondersteuning nog passend is	
• onafhankelijk van een zorgaanbieder en niet denkend vanuit aanbod	
• weet de weg in het aanbod te vinden, ook buiten de gebaande paden	
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bepaalde zorg of elementen daarvan niet willen of onbelangrijk vinden. Ervaren 
kwaliteit van leven staat voorop. Dat kan conflicteren met reguliere opvattingen over 
kwaliteit van zorg, zij het dat de basiskwaliteit van zorg moet zijn gegarandeerd en 
alleen na bespreking en instemming van de klant (en/of diens netwerk) mag daarvan 
worden afgeweken.  
 
Voor het slagen van het experiment is flexibiliteit en diversiteit in (formele en 
informele) zorg en ondersteuning een belangrijke voorwaarde, niet alleen op het 
gebied van dienstverlening maar ook op technologisch gebied.  
 
Uitgangspunten van een zorgaanbod dat meer aansluit bij de persoonlijke wens van 
de klant: 

Flexibilisering van het zorgaanbod, middels daadwerkelijk modulaire pakketten in de 
zin van combinaties: 

Ø zorg met en zorg zonder verblijf en mate van behandeling, scheiden wonen en 
zorg 

Ø inzet professional en niet-professional  
Ø inzet van innovatieve zorgconcepten  
Ø inzet van domotica en technologie 
Ø flexibiliteit tussen domeinen Wlz, WMO en ZVW  
Ø inzet van aanvullende pakketten	 

 
 
 
 
 
 

 

NEE 

AAN 
Persoonlijke 
verzorging 

Mogelijke denkrichting: 
Keuzevrijheid in afname 
van modules 

Verblijf 
Ik woon bij mijn 
dochter 
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3. Systeemaanpassingen: inzicht in wat passende werkwijzen zijn voor 
klantondersteuning, inkoop en bekostiging 
 
Kennis over systeemaanpassingen spitst zich toe op de klantvraag, de bekostiging 
en de inkoop. Door het experiment in verschillende regio’s uit te voeren kunnen we 
verschillende methodieken parallel aan elkaar uitvoeren en hiervan leren.  
 
Klantvraag 
In de verschillende betrokken regio’s wordt de klantvraagverheldering op een andere 
wijze vormgegeven. Op basis van de opgedane ervaring kan mogelijke een vorm  
van best practice worden onderkend op basis waarvan de klantondersteuning verder 
kan worden geprofessionaliseerd. 
 
Bekostiging 
Bij een daadwerkelijk flexibel modulair pakket hoort een persoonsvolgende 
bekostiging. De uitwerking van persoonsvolgende bekostiging is dan volgend op de 
behoefte van de klant (en geen doel op zich). Een modulaire bekostiging, flexibel te 
financieren aan die aanbieder (zowel professional als niet-professional) die de zorg 
levert. 
 
We gaan hierbij uit van een landelijk Wlz kader, waaraan we regionaal invulling 
geven. Op basis van de opgedane ervaring willen we uitwerking geven aan 
persoonsvolgende bekostiging vanuit het perspectief van de klant. En tevens 
oplossingen realiseren om tegenstrijdige prikkels binnen het totaalsysteem van WMO 
– ZVW – Wlz tegen te gaan.  
 

Tot slot willen we ook meer ruimte bieden voor inbreng van eigen middelen door de 
klant. Met nadrukkelijk de toevoeging dat dit niet geldt voor de wettelijke aanspraken 
van een cliënt. 

 

 

 

 

Mogelijke denkrichting: 
Volledige vrijheid in 
besteding van het budget 
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Inkoop 
Voldoende zorg en variatie van zorg die aansluit bij de zorgvraag. We willen invulling 
geven aan een vernieuwende manier van inkopen. Daarbij zijn belangrijke thema’s 
onder andere: 

Ø Transparantie over eisen die zorgkantoren stellen aan zorgaanbieders 
Ø Informatievoorziening aan cliënten  
Ø Vernieuwende manier van inkopen  
Ø Vernieuwing zorgaanbod versus bijdrage nieuwe aanbieders  
Ø Pgb versus wens van de klant realiseren in ZIN.  

Onderhavige pilot moet bijdragen aan het optimaliseren van een passend, 
persoonsgericht inkoopmodel. Waarbij we nadrukkelijk ook willen onderzoeken of 
zorgkantoren een faciliterende rol kunnen spelen, bijvoorbeeld t.b.v. zorgcoöperaties.  
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4. Doelen en indicatoren 
 
In dit project staat de kwaliteit van leven van ouderen met een Wlz indicatie centraal. 
Door het aanbod volledig te laten volgen op de vraag van de cliënt, willen we 
bereiken dat de cliënt zijn leven kan leven zoals hij wil, een betere kwaliteit van zorg 
en ondersteuning, en (mede daardoor) een betere kwaliteit van leven ervaart. 
 
De kwaliteit van leven van cliënten kan worden verhoogd als: 
Ø De werkelijke wensen en behoeften m.b.t. de kwaliteit van leven van individuele 

cliënten duidelijker in kaart wordt gebracht.  
Ø Het zorg- en ondersteuningsaanbod voldoende flexibel en divers is. 
Ø De cliënt maximale vrijheid heeft om te kiezen welke ondersteuning hierbij van 

wie gewenst is en op welke plaats deze zorg en ondersteuning geboden wordt. 
 
De opbrengst van dit experiment moet uiteindelijk zijn een hogere klanttevredenheid 
en hogere ervaren kwaliteit van leven. 
	
In het project willen we de volgende onderzoeksvragen beantwoorden: 

1. Op welke wijze krijgen we zicht op hoe cliënten willen leven en welke zorg- en 
ondersteuningsvraag hieruit volgen? 

2. Waarin voorziet het huidige aanbod niet, en welke vernieuwingen zijn nodig 
om in deze wensen en behoeften te voorzien? 

3. Welke belemmeringen voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning zijn er in 
het huidige systeem en hoe kunnen deze weggenomen worden?  

4. In hoeverre leidt het volgen van de wensen en behoeften van cliënten tot een 
hogere (technische en ervaren) kwaliteit van leven bij cliënten? 

5. Kan een generaliseerbaar plan van aanpak worden bedacht, om nieuwe 
persoonsvolgende zorg breed te implementeren? 
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Doelstellingen en bijbehorende indicatoren van dit project zijn:

Doelstelling Indicator Doelwaarde1 
 
Cliënten ervaren dat ze 
hun leven zo veel 
mogelijk kunnen leven 
zoals ze willen 
 

• Cliëntervaring over het 
leven dat ze willen 
leiden 

• Meer cliënten in het 
experiment leiden zoveel 
mogelijk het leven dat zij 
willen leiden dan cliënten die 
niet meedoen aan het 
experiment.  

 
Verbeteren afstemming 
zorg op levensbehoefte 
 

• Cliëntervaring over 
passendheid zorg bij 
behoefte 

• Meer cliënten in het 
experiment ervaren dat de 
zorg en ondersteuning past bij 
hun behoefte dan cliënten die 
niet meedoen aan het 
experiment.	

 
Verhogen tevredenheid 
mantelzorgers  

• Tevredenheid 
mantelzorgers over de 
wijze waarop de cliënt 
zijn leven kan invullen 
zoals hij wil  

• Mantelzorgers in het 
experiment zijn tevreden over 
de manier waarop de cliënt 
zijn leven kan invullen. Dit is 
vaker dan bij mantelzorgers 
die niet betrokken zijn bij het 
experiment. 	

 
Inzicht in de mate van 
vernieuwing in zorg en 
ondersteuning 
(Kwalitatief beschrijvend 
onderzoek) 
 

  

 
Inzicht in learnings t.b.v. 
werkprocessen in de 
keten ook vanuit 
cliëntperspectief 
(Kwalitatief beschrijvend 
onderzoek) 
 

  

 
Om de resultaten van dit project te meten wordt een belevingsonderzoek uitgevoerd 
onder de in het experiment betrokken cliënten, hun directe omgeving en in een 
controlegroep. Dit onderzoek willen we simpel en frequent houden, dicht op de cliënt, 
die nauwgezet wordt gevolgd tijdens het experiment. Daar waar mogelijk maken we 
gebruik van reeds beschikbare gegevens, sluiten we aan bij bestaande onderzoeken 
of combineren we onderzoeken. 

																																																								
1 Specificatie van de doelwaarden geschiedt in de werkgroepen waarbij projectleider samenhang 
bewaakt. 
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Om zichtbaar te maken in hoeverre het experiment leidt tot daadwerkelijke 
vernieuwing en flexibiliteit in het aanbod ter verbetering van de kwaliteit van leven, 
doen we beschrijvend kwalitatief onderzoek naar: 
 
Ø de wensen en behoeften en de daaruit voortvloeiende cliëntvraag,  
Ø wat binnen de huidige regelgeving en kaders het aanbod geweest zou zijn,  
Ø wat er in het experiment wordt geleverd, 
Ø of (en waar) zaken knellen of juist ruimte scheppen t.o.v. beschikbaar budget en 

wetgeving.  
 
Steeds wordt onderzocht wat de redenatie is achter de keuzes t.b.v. de geboden 
zorg/ondersteuning en welke pijlers dominant zijn in dit keuzeproces. Op deze 
manier krijgen we steeds meer kennis en expertise ten aanzien klantvraag en 
adequaat antwoord op de klantvraag.  
 
Wat wil de cliënt? Wat zou hij aan 

zorg/ondersteuning 
gekregen hebben? 

Wat krijgt hij 
daadwerkelijk in 
het experiment? 

Wat knelt of schept 
juist ruimte t.o.v. 
budget / 
wetgeving? 

• A 
• B 
• C 

• X 
• Y 
• Z 

• M 
• N 
• O 

Beschrijving van 
consequenties voor 
kosten en wet- en 
regelgeving als 
100% aan de vraag 
wordt voldaan 

 
Er kunnen learnings ontstaan in de vorm van bijvoorbeeld werkbeschrijvingen die 
veranderen en worden geïmplementeerd. Als dit project succesvol is kan dit leiden 
tot noodzakelijke systeemaanpassingen en structurele verbeteringen in de Wlz.  
 
Tot slot wordt op basis van de gehanteerde werkwijze en opgedane ervaringen een 
advies geschreven inzake de gewenste/noodzakelijke systemische veranderingen. 
Soms worden mogelijk praktische oplossingen toegepast en nog geen systemische 
verandering doorgevoerd. Voorbeelden van systemische veranderingen zijn: 
vouchers/ klantvolgende bekostiging. Indien gewenst worden betrokkenen 
geïnterviewd om hun visie op gewenste systemische veranderingen te vernemen.     
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5. Activiteiten en planning 
 
Als werkwijze hanteren we een compacte aanpak om snel te leren en te verbeteren, 
de zogenaamde learning by doing methodiek. Dit impliceert dat onderstaande 
werkwijze op basis van ervaring zo nodig wordt aangepast. Korte lijnen en flexibele 
werkwijze zijn een voorwaarde. Compact om e.e.a. behapbaar te houden. Daarnaast 
willen we pro-actief kunnen handelen bij individuele casuïstiek.  
 
Het experiment vindt plaats in drie regio’s, in beginsel samen met gemotiveerde 
aanbieders bij nieuw geïndiceerde Wlz-cliënten in de ouderenzorg. Per regio willen 
we ongeveer 40 cliënten betrekken. Gedurende het experiment zal het aantal 
betrokken aanbieders vergroten, afhankelijk van de vragen van klanten.  
 
Deze kleine schaal maakt een snelle leercyclus mogelijk (gebaseerd op de leercyclus 
van Kolb): 
1. we doen eerste ervaringen op met enkele cliënten (onderdompelen);  
2. we bespreken de ervaringen en reflecteren hierop (verhelderen);  
3. we bespreken of we uit de opgedane ervaringen iets kunnen leren voor andere 
situaties en of we een rode draad zien (verklaren);  
4. waar nodig passen we het handelen in het experiment aan bij nieuwe cliënten en 
doen zo weer nieuwe ervaringen op (toepassen).  
 
De laatste stap leidt tot het opdoen van nieuwe ervaringen die weer worden 
opgevolgd door stap 2, 3 en 4 etc. zodat de leercyclus heel vlug, en steeds opnieuw, 
rondgemaakt wordt naar een hoger niveau.  
 
Het project loopt van mei 2016 t/m december 2018. In deze periode onderscheiden 
we 3 fasen: de voorbereiding, de uitvoering en de opschaling binnen de 
projectlooptijd. 
 
Activiteiten Planning 
1. Voorbereidingsfase  
• Werkgroepen Vraagverdieping & Zorgvernieuwing 

o Hoe gaan we vraagverdieping realiseren? 
o Hoe zorgen we dat we een passend, out of 

the box aanbod tegenover deze vraag 
stellen? 

o Cliënten selecteren als continu proces 
• Werkgroep Administratie-afspraken 

o Hoe regelen we een eenvoudige registratie, 
betaling en verantwoording in? 

Mei t/m september 2016 
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2. Uitvoeringsfase  
• Per regio aan de slag met cliënten: 

o Cliënten selecteren (continu proces) 
o Verheldering wensen en behoeften 

cliënt in het kader van het leven wat 
ze willen leiden. Vertaling naar een 
goede oplossing/passende zorg 

o Uitvoering zorg en ondersteuning 
o Administratie conform afspraak 

• Monitoring en evaluatie 

Oktober 2016 t/m december 
2018 

3. Leerfase  
• Uitwisseling ervaringen in 

“leerbijeenkomsten” 
• Monitoring en evaluatie uitwerken 

Mei 2016 t/m december 
2018 

4. Opschalingsfase  
• Per regio op extra cliënten: 

o Verheldering behoefte cliënt 
o Vertaling naar zorgaanbod 
o Uitvoering zorg 
o Administratie conform afspraak 

• Monitoring en evaluatie 
• Verdere verbreding 

Januari t/m december 2018 

 
 
1. Voorbereidingsfase 
In de voorbereidingsfase wordt het experiment door een aantal werkgroepen 
voorbereid, zodat in de uitvoeringsfase helder is hoe we precies te werk gaan, wie 
welke rol heeft en wat we precies gaan doen t.b.v. vraaggericht werken. 
 
In dit project worden stakeholders betrokken. Zonder uitputtend te zijn, zijn dit 
bijvoorbeeld: Nza, IGZ, CIZ en cliëntvertegenwoordiging. Zij worden periodiek 
geïnformeerd en om advies gevraagd. Regionaal organiseren wij hiervoor 
klankbordgroepen en/of inloopavonden.  
 
De werkwijze in de uitvoeringsfase wordt uitgewerkt, zodat het ontwerp en de 
afbakening van het project in aangescherpte vorm voorhanden is. Bij de uitwerking 
kunnen regionale verschillen in aanpak optreden, hetgeen zelfs wenselijk is om te 
kunnen leren wat goed en minder goed werkt. 
 
Ondanks dat de voorbereidingsfase in eerste aanleg is bedoeld om voorbereidingen 
te treffen voor de uitvoeringsfase, kan het zijn dat concrete casuïstiek op cliënten die 
recent zijn ingestroomd in de Wlz ertoe leidt dat we direct met één of meerdere 
cliënten aan de slag gaan in de uitvoering van het experiment zoals beschreven in de 
‘snelle leercyclus’ (pagina 13).  
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Werkgroepen Vraagverdieping en Zorgvernieuwing 
Deze werkgroepen (per regio één) zorgen voor de uitwerking per regio: 

Ø hoe we de wens en behoefte van de cliënt helder krijgen  
Ø wat we dienen te organiseren om o.b.v. een heldere cliëntvraag een zo 

optimaal mogelijke aansluiting van het aanbod van zorg en ondersteuning te 
realiseren 

Ø welke cliënten we selecteren voor dit project en hoe we dit gaan doen 
Ø Welke partijen nog verder moeten worden betrokken 

 
Inbrengen casuïstiek 
De werkgroepen bespreken concreet ingebrachte casussen over mensen in zorg. 
Doelstelling is meerledig: 1) om te onderzoeken wat er anders had gekund, 2) om te 
leren herkennen wat anders had gekund en 3) om voorbeelden te bespreken van 
goed inspelen op de behoefte van de cliënt. Middels deze werkwijze van de snelle 
leercyclus komen de werkgroepen elk tot een uitwerking, passend bij de eigen regio. 
Op basis van deze casusbesprekingen kunnen generieke inzichten worden 
verzameld, die resulteren in structurele verbeteringen voor cliënten.  
 
Toolbox als uitwerking 
De uitwerking zelf is een toolbox met mogelijke aanpak / methodiek en instrumenten 
die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van de uitvoeringsfase. Binnen de 
uitwerking is aandacht voor de verschillende levensfacetten en ieders mogelijke rol 
daarin. Ook zal eventueel te ontwikkelen (technologische) tooling een onderdeel zijn 
van de uitwerkingen. Hierbij geldt dat reeds ontwikkelde instrumenten vanuit 
Waardigheid & trots, zorgaanbieders of andere werkgroepleden kunnen worden 
ingebracht en gebruikt indien geschikt. 
 
Ideeën voor de toolbox die tijdens de eerste workshop met zorgaanbieders en 
cliëntvertegenwoordigers de revue gepasseerd zijn: eigen krachtconferentie, levens-
/dagboek, fotoreportage belangrijke momenten, buurt betrekken, sociale instituten 
(kerk, vereniging etc.), vakantieweek t.b.v. uitvraag, onafhankelijke uitvrager, 
frequent blijven toetsen hoe het gaat, learnings uit palliatieve zorg betrekken. 
 
Met de uitwerking van deze werkgroepen ligt er een concreet plan van aanpak om 
vraagverdieping en zorgvernieuwing in de uitvoeringsfase uit te voeren / te 
implementeren.  
 
Cliënten selecteren 
Cliënten dienen zich continu aan, zodat als de wijze van selectie helder is, de 
uitvoering van start kan gaan. De werkgroep bereidt dit voor en zorgt dat e.e.a. tijdig 
geregeld is.  
 
In deze werkgroepen hebben in ieder geval zitting: cliëntenvertegenwoordigers, 
zorgaanbieders, Zorgkantoor, vrije geesten (bijv. studenten, innovatie-managers, 
innovatieve aanbieders van zorg) en de projectleider. We denken aan ongeveer 12 
personen in een werkgroep waarin al deze groepen gelijk vertegenwoordigd zijn. De 
samenstelling van de werkgroep wordt in overleg tussen aanbieders en zorgkantoor 
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per regio ingevuld. 
 
Werkgroep Administratie-afspraken 
De werkgroep Administratie-afspraken gaat zorgen voor afspraken binnen dit project 
omtrent registratie, betaling en verantwoording van het budget versus de verleende 
zorg en ondersteuning. Uitgangspunt is dat de administratie eenvoudig is, liefst in 
één ‘Excel-sheet’ kan worden bijgehouden. Over de regio’s heen willen we komen tot 
één uniforme wijze manier van administreren, ter vereenvoudiging van mogelijke 
opschaling. Deze wijze van rapportage dient tevens als verantwoording en om die 
reden vooraf te zijn afgestemd met NZa, ZINL en VWS.  
 
Omdat in het experiment de cliëntvraag en aansluitende zorg daarop centraal staan, 
willen we zo min mogelijk ‘last’ hebben van beperkende kaders, zoals administratie. 
Aanpassingen in systemen zouden dit experiment zodanig vertragen, dat we nooit 
binnen een paar maanden kunnen starten. 
 
In deze werkgroepen hebben in ieder geval zitting: zorgaanbieders, het Zorgkantoor 
en de projectleider. 
 
2. Uitvoeringsfase 
In de uitvoeringsfase gaan de regio’s conform de uitgewerkte aanpak starten met het 
toepassen van persoonsgericht werken bij de cliënten. Bij iedere cliënt in het 
experiment wordt de situatie helder in kaart gebracht en vertalen we deze door naar 
de te leveren zorg en ondersteuning. Waarna uitvoering, monitoring en evaluatie 
plaats kan hebben. 
 
Binnen de uitvoeringsfase is het belangrijk dat de regio’s van elkaar leren. Er zal 
structureel aandacht besteed worden aan het delen van ervaringen en inzichten. 
Terwijl we de eerste deelnemende cliënten ondersteunen, gaan we starten met het 
selecteren van nieuwe cliënten voor opschaling. Learnings vanuit de eerste 
cliëntcasussen worden meteen meegenomen bij de selectie en aanpak van deze 
nieuwe cliënten. 
 
3. Leerfase 
Per regio mag de aanpak van vraagverdieping en zorgvernieuwing verschillen. De 
regio Gooi & Vechtstreek heeft, bijvoorbeeld, als idee om eigen krachtgesprekken te 
gebruiken om de vraag naar de levensbehoeften verder uit te diepen. Met 
verschillende benaderingen verwachten we sneller meer te leren over de beste 
aanpak. 
In de leerfase wisselen we ervaringen uit en wordt ook besproken hoe er tijdens het 
project wordt geëvalueerd en gemonitord. Hiertoe worden er periodiek 
“leerbijeenkomsten” georganiseerd. Projectleiding en de Zorgkantoren werken o.b.v. 
input de monitoring en evaluatie uit. Concepten worden voorgelegd aan deelnemers 
en cliënten.  
 
4. Opschalingsfase 
Na evaluatie van de ontwikkelde methodiek gaan we dit voor een bredere doelgroep 
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beschikbaar stellen. Mogelijk ook voor bestaande cliënten in de Wlz. Vraaggericht 
werken wordt op die wijze de nieuwe norm in de Wet Langdurige Zorg. Onder 
opschaling verstaan we: 
 

Ø Uitbreiden aantal cliënten in het experiment 
Ø Naast nieuwe ook cliënten reeds in zorg  
Ø In andere sectoren (gehandicaptenzorg, GGZ) 
Ø Meer zorgaanbieders 
Ø In andere regio’s 

 
Opschaling kan plaatsvinden zodra we vanuit de doelstellingen beschreven op 
pagina 6 en antwoorden op de onderzoeksvragen aantoonbaar kunnen maken dat 
het project succesvol is (go / no go moment). Vanuit een tussenevaluatie in 2017 
bepalen we of we opschalen en in welke richting. 
 
In de opschalingsfase zorgen we dat de effectieve elementen uit de uitvoeringsfase 
voor meer cliënten beschikbaar worden gesteld. Hiermee leren we meteen wat er 
nodig is om met een grotere groep cliënten op de vraaggerichte manier te werken, 
zodat verdere uitrol buiten het experiment planbaar wordt. 
  
Communicatie 
Rondom dit project communiceren we pro-actief met stakeholders binnen en buiten 
de zorgsector. We willen radicaal vernieuwen en we schalen in geval van succes op 
naar andere sectoren, meer zorgaanbieders en regio’s. Tijdens het experiment 
informeren we partijen over wat we aan het doen zijn. Met het experiment willen we 
een positieve boodschap uitdragen over de ouderenzorg in Nederland en 
ontwikkelingen op dit gebied.  
 
Communicatie hierover zien we voor ons in de vorm van het opzoeken van de 
publiciteit en het organiseren van bijeenkomsten. We stellen voor om tijdens en aan 
het eind van het project een symposium te organiseren voor geïnteresseerden buiten 
het experiment.  
 
Communicatie tussen partijen die meedoen aan het experiment willen we, naast 
natuurlijk de kennisdeling vanuit projectteam en projectleider, vormgeven door 
meerdere bijeenkomsten te organiseren waarin ervaringen, mijlpalen en learnings 
worden uitgewisseld tussen zorgaanbieders en regio’s. 
 
Bij opschaling gaan we meer zorgaanbieders betrekken bij de ontwikkelde 
methodieken, best practices, zaken waar zij tegenaan gaan lopen en waar zij 
rekening mee dienen te houden. 
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6. Randvoorwaarden 
 
Voor de duidelijkheid en in het kader van verwachtingsmanagement zijn hieronder 
gehanteerde kaders benoemd. 
 
Afbakening 
 
Voor dit project is gekozen voor een afbakening in werkgebied, doelgroep, zorgsoort, 
en aantal cliënten. Het gaat om cliënten die nog geen Wlz-zorg gebruiken en voldoen 
aan de volgende criteria: 
 

Ø die voor de Wlz in aanmerking komen (ook als ze nog geen Wlz-indicatie 
hebben, maar wel willen aanvragen); 

Ø in de ouderenzorg; 
Ø met een (verwachte) ZZP-indicatie van minimaal 4; de leveringsvorm is vrij; 
Ø in de regio’s Kennemerland, Amstelveen en Gooi & Vechtstreek. 

 
Per regio verwachten we op basis van deze criteria ongeveer 35 – 50 cliënten te 
includeren. 
 
Randvoorwaarden 

Ø Focus op klant en niet op systeem/belang instituties 
Ø Inhoud gaat voor vorm 
Ø Geen schijnwerkelijkheid vanuit allerlei administratieve en 

verantwoordingsprocedures 
Ø Eenvoud gaat boven 100% afdekken 
Ø Principle based in plaats van rule-based 
Ø Regionale verschillen toegestaan 
Ø Eenduidige heldere visie/kader/rolverdeling tussen o.a. VWS, IGZ, NZA, 

Zorgkantoren. Verbinding en samenwerking gericht op de klant. Integratie van 
initiatieven.  

Ø CIZ alleen als toegangsbewijs, wel duiding hoogte ZZP. Verder worden 
afspraken gemaakt over zorgtoewijzing.  

Ø Geen toename administratieve lasten voor cliënt, zorgaanbieders, zorgkantoor 
Ø Geen aanpassing backoffice / systemen 
Ø Formele en haalbare afspraken over verantwoording met NZa en IGZ 
Ø Mogelijkheid tot ‘mislukken’ 
Ø Gezamenlijke communicatie 
 

Startcondities 
 

Ø Goedkeuring van project door VWS: 
o Bijbehorende vrijwaring voor project bij NZa en IGZ   
o Bijbehorende financiering van project	
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7. Projectorganisatie en benodigde inzet 
 
De projectorganisatie ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adviesraad 
Stakeholders en direct betrokkenen worden periodiek geïnformeerd en om advies 
gevraagd. In de schil rondom het project willen we direct betrokkenen betrekken, die 
ons scherp houden op de bedoeling van dit experiment, dan wel hen scherp te 
houden wat betreft relevante ontwikkelingen en impact voor hun eigen 
werkzaamheden. Deelnemers zijn oa: 

Ø Deelnemende partijen: cliënten, aanbieders, zorgkantoren, VWS 
Ø IGZ, NZa, ZINL, 
Ø Brancheorganisaties 
Ø Onafhankelijke cliëntondersteuning  

 
Initiatiefgroep  
In de initiatiefgroep nemen plaats: de betrokken zorgkantoren (Anneke Augustinus 
en Tamara Pieterse), VWS (Anno Pomp) en de projectleider. 
De initiatiefgroep komt 1x per maand bijeen in de voorbereidingsfase en 1x per 2 
maanden in de uitvoeringsfase, om de voortgang van het experiment te bespreken 
en zonodig bij te sturen. 
De initiatiefgroep wordt gevoed door de Adviesraad en zal wijzigingen t.o.v. 
onderliggende projectplan altijd voordragen aan de Adviesraad.  
 
Projectteam 
Het projectteam wordt voorgezeten door een externe projectleider. In het projectteam 
zitten één vertegenwoordiger van cliënten, één vertegenwoordiger van aanbieders 
per werkgroep, projectleiders van de zorgkantoren en de externe projectleider. In het 
projectteam wordt de voortgang van het project bewaakt en krijgt inhoudelijke 
afstemming tussen werkgroepen vorm. Het projectteam komt maandelijks bijeen. 

Werkgroepen 

Initiatiefgroep 

Adviesraad 

Projectteam 
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Extern Projectleider 
De projectleider coördineert, faciliteert en organiseert alles omtrent het totale project. 
Hij/zij zorgt dat werkgroepen bijeenkomen, bereidt en zit deze voor, zorgt voor 
uitwerking, verslaglegging en onderlinge deling van inhoud tussen alle betrokkenen 
omtrent het project. De projectleider zit het Projectteam voor en rapporteert 
voortgang en benodigde beslispunten aan de intiatiefgroep. De projectleider helpt de 
werkgroepen en betrokkenen in het project waar nodig. Hij/zij houdt overzicht en 
bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de uitvoering van het project. De 
projectleider bereidt de Adviesraad voor.  
 
Werkgroepen 
In de Voorbereidingsfase zijn er 4 werkgroepen, die de volgende onderwerpen 
voorbereiden (zie beschrijving in hoofdstuk 5): 

Ø Vraagverdieping en Zorgvernieuwing (één werkgroep per regio) 
Ø Administratie-afspraken (één werkgroep) 

 
Per regio selecteren de betrokken zorgaanbieders continu gedurende de projectduur 
cliënten voor het experiment. Dit wordt aangestuurd vanuit de werkgroepen 
Vraagverdieping & Zorgvernieuwing en in de uitvoeringsfase vanuit de werkgroepen 
per regio. 
 
In de uitvoerings- en opschalingsfase formeren we één werkgroep per regio, die 
zorgt voor uitvoering van het experiment in de regio en uitwisseling van ervaringen 
tussen zorgaanbieders binnen de regio: 

Ø Regio Amstelveen 
Ø Regio Kennemerland 
Ø Regio Gooi & Vechtstreek 

 
Voor kennisuitwisseling over ervaringen en casuïstiek tussen de regio’s faciliteert het 
project een aantal gezamenlijke bijeenkomsten. Daarnaast kan de projectleider 
ervaringen over en weer meenemen naar de verschillende regio’s. Ook 
zorgaanbieders kunnen het initiatief nemen om afstemming te hebben met 
aanbieders die hen versterken.  
 
De activiteit Evaluatie- en monitoring blijft bestaan tijdens de uitvoerings- en 
opschalingsfase. En het projectteam verzorgt de uitwisseling van ervaringen tussen 
regio’s. 
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Benodigde inzet  
Voor het project is in de verschillende fasen de onderstaande inzet geraamd. Deze 
inzet is indicatief en zal gedurende het project fluctueren. 
 
Activiteiten Planning en geraamde inzet 
1. Voorbereidingsfase Mei t/m september 2016 
• Werkgroep Vraagverdieping & 

Zorgvernieuwing 
• Werkgroep Administratie-afspraken 
• Activiteit Evaluatie- en monitoring 

 

Externe projectleider 24 uur per 
week 
 
Per zorgaanbieder: Beleids- en 
zorgmedewerkers: totaal ± 8 uur 
per week 
 
Cliëntvertegenwoordigers: totaal 
± 2 uur per week 
 
Zilveren Kruis: ±16 uur per week 
Zorg en Zekerheid: ±10 uur per 
week 

2. Uitvoeringsfase + 3. Leerfase Mei/oktober 2016 t/m december 
2018 

• Per regio aan de slag met cliënten: 
o Cliënten selecteren in continu 

proces 
o Verheldering behoefte cliënt 
o Vertaling naar zorgaanbod 
o Uitvoering zorg 
o Administratie conform afspraak 

• Monitoring en evaluatie 
 

Externe projectleider 24 uur per 
week 
 
Per zorgaanbieder: Beleids- en 
zorgmedewerkers: totaal ± 4 uur 
per week 
 
Cliëntvertegenwoordigers: totaal 
± 2 uur per week 
 
Zilveren kruis: ±12 uur per week 
Zorg en Zekerheid: ±8 uur per 
week 
 

4. Opschalingsfase 
• Per regio op extra cliënten: 

o Verheldering behoefte cliënt 
o Vertaling naar zorgaanbod 
o Uitvoering zorg 
o Administratie conform afspraak 

• Monitoring en evaluatie 
 
 


