
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inleiding  
Sinds korte tijd hebben Sjoerd Bergsma en Ingrid Warners het onderwerp resultaatsturing van 
Wendy Goodin overgenomen. In het zorgregio team zijn op dit onderwerp vaker wisselingen 
geweest. Mede hierdoor zijn de contacten met de aanbieders niet even consequent opgepakt op dit 
onderwerp, en is er onvoldoende vervolg gegeven aan de acties uit 2019. 
 
Toezeggingen:  

• Ontvangstbevestiging na aanleveren van gegevens via resultaatsturingmijov@apeldoorn.nl; 

• Terugkoppeling op nog niet of niet goed ingevoerde velden wordt zsm gedaan; 

• Terugkoppeling op verkregen gegevens wordt eens per half jaar met aanbieder 
doorgenomen. Zoals we ook vandaag doen; 

• De verkregen informatie zou ook deel uitmaken van de accountgesprekken met aanbieders. 
Daar is het eigenlijk nog niet van gekomen. Ook dit punt gaat aandacht krijgen; 

• Samenwerking op landelijk niveau en met de regio’s Food Valley en Utrecht is er nog steeds. 
Vanuit de zorgregio wordt de samenwerking weer strakker aangetrokken. 

• De term uitval dekt niet de lading, dit wordt vanaf de tweede helft van 2020 uitstroom; 

• Ontwikkeling is om uitkomst van data te delen met beleid, om als voeding te dienen voor 
beleidsontwikkelingen.  

 
Aanlevering 
Uit de cijfers uit 2019 zien we dat van de 25 aanbieders (dit zijn de grootste aanbieders uit de regio) 
die mee doen er uiteindelijk maar 5 aanbieders zijn die de gegevens op de juiste manier hebben 
aangeleverd.  
 
Organisaties die niet aanleveren hebben tot op heden geen reminder gekregen of besproken in 
accountgesprekken. Het is nog te vrijblijvend geweest. In de raamovereenkomst staat dat aanbieders 
moeten aanleveren. Dat zou betekenen dat vanuit de zorgregio een organisatie die niet aanlevert in 
gebreke gesteld kan worden.  
Zover willen we bij voorkeur niet gaan. We willen eerst zorgen dat via herinnering en gesprek alsnog 
aangeleverd gaat worden voordat we naar het middel in gebreke stelling grijpen.  
De vrijblijvendheid gaat er wel vanaf.  
 
Discussie en gesprek 

BIJEENKOMST RESULTAATSTURING 

Datum:   14 juli 2020 

Locatie:  via MS Teams 

Aanwezig 

Accare (Jolanda Kool, Marike Serra) AT.groepzorg (Vincent de Haan, 

Rosemarijn Vat), Berkel-B (Jur Wilgenhof), Dimence groep (Marieke Vonk, 

Jorg Post), EntreaLindenhout (Gert Jan van Vorst), GGNet (Maarten 

Stokman, Shirley Kalkers - van de Ven), Habitat (Theo van de Schepop), 

Leutscher (Reinder Koning), Karakter (Han Broekgaarden), Pactum (Rudy 

Ahrens, Harm Damen), PJG (Karin Arends), Pluryn ( Annet van de Geyn 

Bouwman), Riwis (Gert Katerberg), Zorgregio Mij/OV (Sjoerd Bergsma, 

Ingrid Warners)  

 



  

Naar aanleiding van de data zijn er enkele discussiepunten: 
- Wel of juist niet differentiëren op doelgroep/ product/leeftijd/gemeente. 

Door te differentiëren voorkom je dat appels met peren worden vergeleken. Meer informatie 
per doelgroep of product i.p.v. aanbieder als geheel. Zegt niet altijd iets 
Nadeel van differentiatie is dat de respons lager zal worden, (soms) meer administratieve 
last, herleidbaar naar personen.  
De vraag daarboven is: wat ga je doen met de informatie. Waarvoor wil je die gebruiken en is 
differentiatie dan de juiste weg 

- Doelrealisatie is lastig om goed ingevuld te krijgen. Vanuit de diverse invalshoeken wordt een 
doel anders omschreven of gewaardeerd. Het maakt uit aan wie je deze vraag stelt. Aan de 
andere kant is dit een van de parameters die je wilt weten. Doen we de juiste dingen? Zetten 
we de juiste hulp in om het gewenste doel te bereiken.  
Discussie is en blijft, hoe meten we dat en op welk niveau/ bij wie? 
➢ Het CBS heeft dit onderdeel uit hun format gehaald. De zorgregio behoudt deze vraag 

vooralsnog.  
- Met welk percentage respons zijn de data geldig? Cliënten reageren slecht, toch is de 

clienttevredenheid een belangrijke indicator. Hoe kun je dat dan wel ondervangen?; 
- Met onvolledig aangeven of het gaat om non respons of niet goed ingevoerd. 

 
Bijna alle aanbieders zijn ook intern bezig met het meten van resultaten en halen daar mooie dingen 
uit. Het wordt ook veel gebruikt voor interne intervisie. Dat zijn goede groeiontwikkelingen. De 
resultaatsturing op regioniveau kan op den duur ook op een dergelijke wijze worden gebruikt.  
Het ‘vergelijkend warenonderzoek’ van de resultaatsturing kan voor aanbieders een instrument zijn 
om met elkaar of intern in gesprek te gaan om kwaliteit te verbeteren.  
 
Cijfers en de context 
Iedereen is het erover eens dat alleen cijfers niet veel zeggen.  
Als je kijkt naar de uitstroom cijfers dan is een percentage van 100% volgens plan verlopen een 
bijzonder percentage. Vragen die daar bij opkomen: om hoeveel cliënten gaat het? 100% is bijna 
onhaalbaar, wat doen zij? Hoe is het plan/doel geformuleerd?  
En een zelfde geldt voor lage percentages.  
 
Oftewel: cijfers zonder gesprek hebben geen meerwaarde.  
Cijfers zijn aanleiding tot een gesprek. Zowel positief, nieuwsgierig als kritisch 
 
Tot slot:  

- Data aanleveren in het nieuwe format over eerste half jaar 2020 voor 31 augustus via 
resultaatsturingmijov@apeldoorn.nl  

- In oktober een nieuwe (online?) bijeenkomst om halfjaar 2020 met elkaar te bespreken 
- Mogelijk tijdens deze bijeenkomst ook dieper op enkele vraagstukken ingaan, anders 

wordt daar een extra moment voor geprikt.  
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