
Uitvoering zorgtaken Jeugd, Wmo en voorliggend 
veld

2015 - 2019 Een chronologisch verhaal



VOORBEREIDING
2014 – AUG 2015

AANBESTEDING
SEPT 2015 – APR 2016

UITVOERING
APR 2016 - HEDEN



2014

Bepalen van visie 
t.a.v. decentralisatie

1 jan 2015

Decentralisatie

Bepalen aanbestedingsvorm en 
visie, incl. marktconsultatie

feb – mei 2015

1 juni 2015

Keuze BPV

jun – jul 2015

Marktconsultatie

3 aug 2015

Publicatie aanbesteding

VOORBEREIDING
2014 – AUG 2015



Aanleiding en ambitie
Zorg 1 op 1 overnemen >100 contracten 

Versnipperd en verkokerd zorglandschap

Niet de expert op gebied van zorg, regiegemeente

Andere financieringsmodellen

1 gelijkwaardige gesprekspartner om zorglandschap van 
de toekomst mee te maken

?



De opdracht

Sociaal Domein
o Wmo (inclusief wijkteam)
o Jeugdwet (inclusief wijkteam)
o Voorliggend veld

Start aanbesteding 01-09-2015
Start uitvoering 01-07-2016



Koers naar partnerschap in de zorg



• Gemandateerd namens gemeente om Jeugdwet en Wmo uit te 
voeren. 

• Wijkteams zijn onderdeel van de scope 
– Begeleiding
– Indiceren van specialistische zorg
– Casemanegement

• Voorliggend veld 
• Rol huis- en jeugdartsen en GI’s. 

Praktijk





• De GGD voert de Wet Publieke Gezondheid en de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit. 

• Incluzio Hollands Kroon voert de Jeugdwet en de Wmo uit. 

De ketensamenwerking tussen GGD en Incluzio zit op de JGZ 
taken van de GGD en de Jeugdwet taken van Incluzio. 

GGD & Incluzio



Evaluatie

• Waar staan we nu en hoe kunnen we nog verder 
ontwikkelen?
• Transformeren = leren
• Nadruk op:
o Integraliteit
o Zelfredzaamheid 
o Preventie 
o Ondersteuning + effect ervan

• Komt op later moment terug





Monitoring en rapportages IHK



Huidige situatie

• Doelrealisatie

• Clienttevredenheid

• Wachttijden

• Klachten en klachten afhandeling

Klantmonitor



Klantmonitor

• Pilot begin 2019
• Interne controle
• Enquêtes
• Terug naar de kern



Doelrealisatie in de klantmonitor

1. “Door de ondersteuning kan ik mij beter redden”
– Helemaal mee oneens t/m helemaal mee eens

2.    Wijkteammedewerker rapporteert op het bereiken van vastgestelde doelen
– Niet-voor een klein deel-voor de helft-grotendeels-allen
– Aan de scores worden percentages gekoppeld (0/25/50/75/100) wat resulteert in een gemiddeld 

percentage doelbereik



Clienttevredenheid in de klantmonitor
• In hoeverre bent u tevreden of ontevreden met de ondersteuning die u krijgt? 

– zeer ontevreden-ontevreden-neutraal-tevreden-zeer tevreden)



Wachttijden in de klantmonitor

• Werd de ondersteuning snel gestart?
– helemaal mee oneens t/m helemaal mee eens 

• Momenteel niet mogelijk om correcte data uit te lezen



Klachten en klachtenafhandeling
• Klachten vs bezwaar
• Procedure
• Overzicht beschikbaar
• Factsheet
• Wat is goed en wat is fout?



Toekomstige ontwikkelingen
• Doorlopend cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet onder klanten van IHK

– Clienttevredenheid
– Bereikbaarheid/vindbaarheid
– Wachttijden
– Zelfredzaamheid
– Onafhankelijke cliëntondersteuning
– Mogelijkheid tot aanvulling met doelrealisatie 

• Vervanger CEO

• Contract GHK - Magis

• Kick-off oktober 2019

• Verwachte start onderzoek Q4 2019

• Kpi Partnerschap



Rapportage



• 2019 klantmonitor
• Vanaf eind 2019 onafhankelijk onderzoek naar:
– Doelrealisatie
– Wachttijden
– Clienttevredenheid

• Rapportage via factsheet

Resume



• Wie ziet u als opdrachtgever (doelrealisatie)?
• Wat verstaat u onder wachttijd?

– tijd tussen melding en reactie
– tijd tussen melding en indicatie
– tijd tussen melding en start ondersteuning

• Wat is “goed/fout” t.a.v. van klachten en bezwaren?
• Wat vindt u van de opzet/insteek van het Magis onderzoek?
• Op welke wijze wilt u betrokken blijven?
• Feedback (schriftelijk of via gesprek)? 

Resume vragen



Onderzoek Magis



Onderzoek Magis



Onderzoek Magis



Onderzoek Magis



Onderzoek Magis










