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Doelstelling van dit traject

Doel en ambitie

Gezamenlijk leren zodat gemeenten geïnformeerde, weloverwogen en consistente keuzes kunnen maken 

die leiden tot samenhangend beleid. Aan da hand van 3 deelvragen:

1. Verdieping en bezinning op het wenkend perspectief: Wat betekenen keuzes rond populatiebekostiging en 

resultaatsturing voor inwoners, cliënten en aanbieders van zorg en ondersteuning? 

2. Welke eigen lessen we nu al kunnen delen en leren uit andere sectoren of buitenland?

– Wat levert het op?

– Wat zijn de belangrijke lessen?

3. Wat is een interessant ontwikkelpad voor gemeenten?

Resultaat

Verder brengen van theoretische kennis over sturing in het sociaal domein door ervaringen en dilemma’s in de 

praktijk te bediscussiëren, gevat in een “beleidskeuzeproces”:

■ Inzichtelijk maken van principes en uitgangspunten waarop gemeenten sturing in het sociaal domein willen 

vormgeven;

■ Formulering van de verwachte voor- en nadelen; 

■ Presentatie in logische volgorde, om gemeenten in staat de stellen de juiste vragen in de juiste volgorde af 

te kunnen pellen. 
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Wat verstaan we onder populatiebekostiging en 

resultaatsturing? (werkdefinitie)

Werkdefinitie: Wat is populatiebekostiging met resultaatsturing eigenlijk? 

(nader te verfijnen binnen dit traject)

Financieel instrument waarbij sprake is van:

■ Vast of onderhandelbaar bedrag voor afgebakende populatie (doelgroep / gebied);

■ Dit bedrag is gebaseerd op zwaarte/kenmerken voor die populatie;

■ Om een vooraf omschreven pakket aan resultaten te bereiken voor die populatie;

■ De aanbieder heeft vrijheid in de besteding van het budget en handelen daarbinnen; 

■ De aanbieder legt verantwoording af over de afgesproken bereikte resultaten.

Wat levert dit op?

(verder uit te breiden binnen dit traject)

Meer ruimte voor de 

professional
Verlaging administratieve lasten

Prikkels voor 

verbinding  en 

integraliteit
Prikkels voor 

preventie en juiste 

beweging in de keten

Resultaat voor de burger / 

populatie voorop bij aanbieder

…

…
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Werkwijze

Co-creatie sessies: samenbrengen van zo veel mogelijk “brainpower” op het gebied van sturing, 

bekostiging, contractering en populatiemanagement

■ Gemeenten, koplopers op het gebied van populatiegerichte bekostigingsmodellen en/of resultaatsturing

■ Adviseurs, experts en onderzoekers die de theorie en ontwikkeling van populatiegerichte bekostiging 

kennen (in binnen- en buitenland). 

Specifieke rollen

■ Begeleidingsgroep:

– Afstemmen en richting geven aan de inhoud, werkvorm en deelnemers van de co-creatiesessies

– Afstemmen en bijsturen te betrekken experts en voorbeelden 

– Meedenken in de co-creatiesessies

– Toetsing en verder brengen van de gevoerde discussies in een eindproduct 

■ Bureau HHM en KPMG Plexus: 

– Rol van procesbegeleider

– Expertrol tijdens de co-creatiesessies 
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Globale tijdslijn van dit traject

Opstart en inhoudelijke 

voorbereiding

Co-creatie bijeenkomsten

Toetsing en aanscherping

Oplevering 

einddocument
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geven vanuit 

drietal co-

creatie sessies
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Opzet drietal co-creatie sessies (interactief)

Ontwikkelpad: Wat zijn stappen om toe te werken naar model voor 
populatiebekostiging, gegeven je uitgangssituatie nu? 

Praktische stappen Succesfactoren Risico’s

Populatiemanagement en sturen op uitkomsten: Delen en leren van 
ervaringen

Inspiratie op basis van 
(inter)nationale ervaringen: 

wat levert dat op?

Lessons learned en meest 
gestelde vragen

Cohesie naar algemene 
werkbare mechanismen 
binnen sociaal domein

Verdieping en bezinning op populatiebekostiging: (Waarom) is 
populatiebekostiging met resultaatsturing een wenkend perspectief?

Doelstelling van populatiebekostiging
Verschillende vormen van 

populatiebekostiging 

1

2

3



3. Betrokken 

stakeholders 
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Betrokken stakeholders

De begeleidingsgroep (BG) bestaat uit:

■ NDSD: Monique Peltenburg 

■ Gemeente Zaanstad: Sandra Hamersma 

■ Gemeente Alphen aan de Rijn: Mariel Middendorp 

■ Gemeente Lelystad: Peter Klooster

■ Gemeente Emmen: Fons Disch en Ria 

Sterkenburgh

■ Gemeente Utrecht: Toke Tom en Ellen Van Der 

Vorst

■ KPMG Plexus: Karina Kuperus

■ Bureau HHM: Nico Dam

Genodigden voor co-creatie sessies (naast BG):

■ VNG 

■ Ministerie VWS

■ Vertegenwoordiging kennisinstituten                   

(o.a. Movisie en NJi)

■ Gemeente Venlo

■ Gemeente Rotterdam

■ Gemeente Enschede

■ Gemeente Hollands Kroon



4. Betrekken 

van juiste 

kennis en 

voorbeelden
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Te betrekken voorbeelden / casuïstiek

In het traject zullen we onderstaande voorbeelden 

meenemen. Info over deze voorbeelden halen we 

op via een gestructureerde vragenlijst / interview.

■ Voorbeelden in eigen land binnen sociaal domein:

– Buurtteams Utrecht

– HH in Emmen

– Wmo in Alphen aan den Rijn

■ Voorbeelden uit andere sectoren:

– Zvw: Nader te bepalen o.b.v. RIVM Proeftuinen 

(Landelijke monitor populatie-management)

– Andere sectoren: Nader te onderzoeken

■ Voorbeelden internationaal:

– Londen

– New York

Tevens zullen we input gebruiken vanuit 

gemeenten die een interessant beweging richting 

populatiebekostiging laten zien:

■ Gemeente Rotterdam

■ Gemeente Hollands Kroon

■ Gemeente Enschede

■ Gemeente Amersfoort


