
Daniël Giltay Veth

Horizonverbreder

Voorheen:

• Sociaal werker

• Sociaal ondernemer

• Aanbieder van welzijn- en re-integratie
diensten

• Onderzoeker (projectencarrousel, 
veerkracht van wijken)

• Promotor sociale wijkteams, oprichter
wijkteams

• Innovatieadviseur gemeenten

Aanbieders-bijeenkomst 23 september 
2021 in Venlo:

Inspiratiepraatje door Daniël Giltay Veth:

“Een feestelijke verdieping in de opgave 
van de toekomst”





Leren en voortschrijdende inzichten: 
10 jaar! Prikkels op samenwerking! Koppeling met sociale basis! Maatwerk: gelijk is 
ook ongelijk! Overheid als partner!



Thuis is waar 
het verhaal 
begint …….. 





Armoede

Tweedeling



partnerschap







Kick off

Op naar een mooie
samenwerking!



Klaar voor de start!?

Kennismaking Speelveld Nieuwe start

De opdracht , wat 
vraagt dit?

Wie doet wat 
Hoe gaan we verder, 
met de focus op de 
komende maanden



Kennismaking met aanbieders, 
wie is aanwezig? 

Divers gezelschap:

• Beschermd wonen & Maatschappelijke opvang

• Ambulante begeleiding & dagbesteding

• Hulp bij het huishouden

• Jeugd

• Participatie

• En, allerlei combinaties

Gemene deler 

Commitment voor kwaliteit voor onze inwoner, 
vernieuwing / toekomstbestendig & geloof in 
samenwerking!



Het speelveld 

Partners Maatwerkdiensten Wmo

Regionaal

• 6 segmenten 

42 aanbieders (incl. combinaties)

76 contracten

Lokaal 

• 5 segmenten 

47 aanbieders

79 contracten



Het speelveld 

Partners in Noord en Midden Limburg

Beschermd Wonen

- 3 combinaties   /  14 zorgaanbieders

Bemoeizorg

- 1 combinatie  /  3 zorgaanbieders

Preventie

-1 zorgaanbieder

Maatschappelijke Opvang

- 1 combinatie /  4 zorgaanbieders



Het speelveld 

Partners Participatie

Arbeidsmatige toeleiding

• Collectief 3 aanbieders

• Individueel 43 aanbieders



Het speelveld 

Partners Jeugd

(circa) 111 zorgaanbieders (lokaal & regionaal)

Contracten

• Segment 2 Wonen 24

• Segment 3 Dagbesteding - behandeling 26

• Segment 4 Ambulant (incl ggz) 80  
(verwachting)



Van speelveld naar opstelling

• 160 aanbieders, 340 contracten

• 8 combinaties

• In de aanbiedingen en contracten ligt de 
basis voor samenwerking



Fluitsignaal

• Goed getraind, nu de start

• Ambitie omzetten naar werkelijkheid

• Met als resultaat tevreden 
inwoners, tevreden 
gemeenten, tevreden aanbieders

• Samen veel te regelen, snel van start 
met de implementatie! 

Zeker, maar ook…



Deze nieuwe opdracht, 
wat vraagt dit? 

• Doorleef de opdracht in je totale 
organisatie (aanbieders & 
gemeenten)

• Cultuurverandering

• Het ‘wat’ en het ‘hoe'

• (brede) Samenwerking & 
partnership

• Ontwikkeldoelen



Hoe verder vanaf hier?

• Toegang

• Bedrijfsvoering

• Monitoring en evaluatie

• Contractmanagement 



MGR

• Inkoop & aanbesteding

• Monitoring & evaluatie

• Contractbeheer

• Contractmanagement



Contractbeheer

• Gestart met Vendorlink

• Communicatie met aanbieders (ook) via 
Vendorlink

• U krijgt toegang tot uw gegevens (meer info in 
oktober)

• Gebruiksmogelijkheden gaan toenemen

• Makkelijk en snel toegang (denk aan agenda’s, 
verslagen) 



Contractmanagement

• Vast aanspreekpunt contract-
gerelateerde zaken voor aanbieder

• Sturen op de contractafspraken

• Partnership bouwen

• Monitoring, sturing

• Periodiek contractgesprekken 
(regionale contracten)

• Doelen / inhoud, ontwikkeling, risico’s, 
samenwerking, data, kpi’s

• Goede gesprekscyclus 

• Optrekken met gemeentes



Teamwork

Niet alles te vatten in een contract

Samenwerking, partnership 
bouwen voor een lange termijn

Wederzijdse afhankelijkheid

Zaken als personeelstekort en een 
verstoorde woningmarkt.



Aan de slag !

• Implementatie verder 
vormgeven 

• Nader invullen

• Maatwerk

• Graag jullie ideeën en 
input 





Presentatie

Toegang



Voorstellen:

Natasja Vaasen – gemeente Gennep en regionaal 

projectleider projectgroep Toegang S&I

Maarten Hebels – regionaal projectleider BW, MO en B&P 

NML

Vivianne Muris – Coördinator Beschermd Wonen



Sturing en inkoop, wat en hoe:
 Uitwerking:

Consulenten / gezinscoaches bepalen wat er ingezet wordt.

 Zorgaanbieders bepalen hoe ze dat doen.



Projectgroep Toegang

Specialisten van 7 gemeenten en MGR

- Team coördinatoren

- Consulenten / gezin coaches

- Sociaal juridische kwaliteitsmedewerkers

- Bedrijfsvoering

- Beleidsmedewerkers

- Dienstverlening

- Contractmanagers /  juristen MGR



Veranderingen / producties toegang

Hoofdthema’s:

1. Uniforme werkproces en deelprocessen

2. Uniforme regievoering toegang

3. Uniforme educatieprogramma toegang breed

4. Directe verwijzers

5. Beschermd wonen



Toegang breed:

Wie bedoelen we met Toegang breed:

1. Gemeentelijke toegang (Jeugd / Participatie / WMO / 

Beschermd Wonen)

2. Gecertificeerde jeugd instellingen (GI)

3. Medische verwijzers jeugd:

- Huisarts

- Jeugd/schoolarts

- Kinderarts

- Jeugdpsychiatrie



Uitgangspunt (1/2)

 Aangepaste werkwijze Toegang Noord Limburgse 

gemeenten.

 Maatwerk en kwaliteitsverbetering voor inwoner.

 Zorgaanbieders krijgen te maken met een uniforme 

werkwijze.



Uitgangspunt (2/2)

Versterken en veerkracht eigen kracht / gemeenschappen

1. Wat kan de 

inwoner zelf?

2. Waar en 

wat kan het 

informele 

netwerk?

3. Welke en 

wat kunnen 

algemene en 

voorliggende 

voorzieningen

?

4. Als 1t/m 3 

niet kunnen 

bijdragen. 

Wat is 

passend 

individuele 

voorziening?



1.Werkproces en deelprocessen

 Uniform (hoofd) werkproces toegang

 Deelproces medische verwijzers

 Deelproces Beschermd Wonen (BW)

 Deelproces Hulp bij huishouding

 Deelproces PGB

 Handboek Jeugd, WMO, BW en Participatie

 Thema’s Plan van aanpak zorgaanbieders

 Uniform leefzorgplan en werkinstructies

 Uniform evaluatieverslag



2. Uniform regievoering toegang

 Instructie regievoering toegang

 Competentieprofiel toegangsmedewerker

 Thema’s Plan van aanpak zorgaanbieders

 Uniform leefzorgplan en werkinstructies

 Uniform evaluatieverslag



3. Uniform aanpak educatie toegang

 Webinar mei 2021

 Opleidingsprogramma okt en nov 2021

 Nieuwsbrieven toegang maandelijks

 Opleidingsprogramma modulaire 2022 en verder



4. Uniform werkwijze directe 

verwijzers

 Informatie kaart medische verwijzers

 Nieuwsbrief medische verwijzers maandelijks vanaf 

oktober 2021

 Kwaliteit jeugdbepaling GI



5. Beschermd wonen

 Vivianne Muris, coördinator Beschermd Wonen

 Maarten Hebels

regionaal projectleider BW, MO en B&P NML



5. Beschermd wonen regio NML

 Regionaal afwegingskader 

 Scholing en intervisie

 Monitoring 



Vragen / suggesties / opmerkingen
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Workshop 

Bedrijfsvoering 

Sturing en inkoop



Voorstellen:

Ron Teurlinx – gemeente Venray

Sander Nievergeld – MGR

John Mulder – gemeente Peel en Maas



Doel workshop

Halen en brengen van informatie over 

bedrijfsvoering Sturing en Inkoop



Projectgroep Bedrijfsvoering

Specialisten op het gebied van data-

analyse, backoffice en financiën van 7 

gemeenten en MGR.

Ondersteund door landelijke organisatie 

als I-sociaal domein en externe partijen 

zoals Arrangementenmonitor



Aanbrengen ‘scope’

Vier hoofdthema’s:

1. Monitoring / KPI’s

2. Beheersmaatregelen

3. Backofficeprocessen

4. Verantwoording en Rechtmatigheid



Uitgangspunt

In de (voorlopige) uitwerking van de 

hoofdthema’s is vermindering van de 

administratieve lasten steeds het 

uitgangspunt



1. Monitoring



1. Monitoring

3 deelgebieden

1. Algemene aantallen, zoals aantal 

toewijzingen, startberichten, etc per 

periode, gemeente, product, aanbieder.

2. Financiële informatie, zoals kosten per 

product, budgetplafond vs toegewezen 

producten, gemiddelde kosten per client

3. KPI informatie



1. Monitoring

- Prioritering aangebracht

Regionale monitor wensen

Direct te realiseren

Zuiver via berichtenverkeer, 
aanbiedersinfo of CEO data

Suboptimaal via 
berichtenverkeer

Doorontwikkeling 2022

Ontwikkel opgaven (uit 
aanbesteding leidraad)



1. Monitoring

- KPI’s ontwikkeld per segment - SMART

60% van de cliënten 

stroomt aan het einde van 

het traject X uit naar traject Y



Voorbeeld suboptimaal: 

1. Monitoring

- KPI’s ontwikkeld per segment - SMART

80% van cliënten maakt 

gedurende het traject 

stappen in zijn/haar 

zelfstandigheid

Enkel 

berichten-

verkeer als 

beschikbare 

databron…



1. Monitoring

Welke databronnen in regionale monitor

Databron Jeugd Wmo Participatie BW / MO

Berichten

verkeer

V V V

Aanbieders

data

V V

CEO V V



1. Monitoring

We vragen enkel 

data die we echt 

gaan gebruiken!



Voorbereiding 

accountgesprekken

1. Monitoring



2. Beheersmaatregelen



2. Beheersmaatregelen

Gemeenten hebben meer inzicht nodig in 

uitgaven sociaal domein.

Inzicht vergroten door:

- Budgetafspraken (jeugd) 

- Budgetplafonds (Wmo)



2. Beheersmaatregelen

Uitgangspunten budgetafspraken /-plafonds:

- Alleen in regionale percelen

- Geen garantiebedragen 

- Geen bevoorschotting

- Eén regionaal ‘plafond’ per (sub)segment 

bestaande uit 7 gemeentelijke bedragen



2. Beheersmaatregelen

- Regionale en lokale sturing op realisatie 

van budgetafspraak / budgetplafond

- Tussentijdse bijstellingen zijn mogelijk

- Proactieve houding van aanbieders bij 

afwijkingen t.o.v. (regionaal) plafond



3. Backofficeprocessen



3. Backofficeprocessen

Diverse financieringsvormen (PxQ, trajecten, 

populatiebekostiging) vragen een eigen 

backofficeproces.

Berichtenverkeer is essentiële voorwaarde

Processen volgens de landelijke standaarden



3. Backofficeprocessen

Conceptprocessen zijn beoordeeld 

door landelijke experts van 

I-sociaal domein, EHdK en Significant

Conclusie is dat processen prima werkbaar 

zijn en niet leiden tot onnodige 

administratieve lasten voor aanbieders



3. Backofficeprocessen

Wmo-processen zijn ook besproken met 

enkele aanbieders en n.a.v. opmerkingen 

aangepast.

Komende weken volgen separate 

werksessies met aanbieders om processen 

in detail te bespreken



4. Verantwoording en

rechtmatigheid



4. Verantwoording en rechtmatigheid

Uitgaven sociaal domein aantoonbaar 

rechtmatig => prestatielevering !

Huidige werkwijze met productie-

verantwoordingen voortzetten



4. Verantwoording en rechtmatigheid

Vaststellingsovereenkomst / finale kwijting 

blijft mogelijkheid voor lokale gemeente

Onder drempelbedragen geen 

controleverklaring van accountant nodig



4. Verantwoording en rechtmatigheid

Aansluiten bij landelijk controleprotocol en 

landelijke productieverantwoording

Deadlines blijven: 

1 maart (voorlopige verantwoording) 

1 april (definitieve verantwoording)



Overige aandachtspunten



Overige aandachtspunten

- Pilot plekken  trajecten bij segmenten 3 

en 4 jeugd

- Onderzoek werkelijke inzet en intensiteit 

trajecten in 2022

- Werkafspraken



Toekomst



Toekomst
- Informatiesessies m.b.t. backofficeprocessen

- Doorontwikkeling KPI’s

- Evaluatie plekken – trajecten

- …………



Vragen / suggesties / opmerkingen




