
   
  

 
Bijlage bij Raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Hardenberg 1-1-2020.     
 

 
 

Bijlage XI: Monitoring resultaatsturing Wmo 
 

Voor inwoner, Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het van belang inzicht te hebben in de mate 

waarin de resultaten benoemd in het leveringsplan worden gerealiseerd. De Opdrachtgever toetst 

niet op de feitelijk geleverde diensten, maar wil wel geïnformeerd worden over de mate waarin de 

aanbieders de beoogde resultaten bij de inwoner realiseren. Daarnaast is het voor Opdrachtgever 

van belang inzicht te hebben in de rechtmatige besteding van de beschikbaar gestelde middelen per 

inwoner. Voor Opdrachtnemer is het van belang om op basis van informatie op inwonerniveau, 

inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor innovatie en doorontwikkeling van de kwaliteit van 

ondersteuning. Voor inwoner is het van belang dat resultaten zo snel en zo goed mogelijk 

gerealiseerd en geborgd worden.  

 

Het gaat hierbij om zowel kwalitatieve als kwantitatieve monitoring op de volgende onderdelen: 

 

Kwantitatieve monitoring 

Onder kwantitatieve gegevens wordt o.a. verstaan aantallen inwoners met een ZIN en of PGB 

indicatie, financiële gegevens, wachttijden, doorlooptijden e.d.. Deze gegevens zijn bij 

Opdrachtgever bekend en hoeven niet door Opdrachtnemer worden aangeleverd. 

 

Kwalitatieve monitoring 

Voor deze gegevens sluit de gemeente Ommen aan bij de indicatoren die hiervoor in het sociaal 

domein landelijk zijn overeengekomen, namelijk: 

• Uitval 

• Cliënttevredenheid 

• Doelrealisatie 

 

Uitval: 

Evenals voor de kwantitatieve monitoring geldt ook voor het monitoren van de uitvalgegevens dat 

deze bij Opdrachtgever bekend zijn.  

 

Cliënttevredenheid 

Deze indicator is voor alle aanbieders onderdeel van het reguliere kwaliteitsbeleid. Het meten van 

deze indicator vindt plaats door: 

(1) Opdrachtnemer voert tweejaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uit naar de 

tevredenheid onder haar cliënten en maakt de uitkomsten van dit onderzoek binnen een 

half jaar na uitvoering bij Opdrachtgever bekend.  

(2) Op het evaluatieformulier, onderdeel van het procesverslag wordt door Opdrachtnemer 

opgenomen in hoeverre Inwoners tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning en 

de mate waarin Inwoners effecten ervaren in het eigen welbevinden (zelfredzaamheid, 

eigen kracht en participatie). Voor het evaluatieformulier wordt een format opgesteld door 

Opdrachtgever. 
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(3) Naast het cliënttevredenheidsonderzoek dat door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd, voert 

de Opdrachtgever jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek onder de Wmo-doelgroep uit.  

(4) Meldingen over klachten en incidenten worden gedaan conform hetgeen hierover is 

opgemerkt in het Programma van Eisen onder punt 55 en 56. 

 

Doelrealisatie 

Dit aspect heeft betrekking op de mate waarin het feitelijke resultaat dat is vastgelegd in het 

Leveringsplan wordt bereikt. In het kader van doelrealisatie verwachten wij het volgende van de 

Opdrachtnemer. 

(1) Opdrachtnemer stelt in overleg met inwoner een Leveringsplan op ten behoeve van het 

realiseren van de benoemde resultaten. 

(2) Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze (bij trajecten met een duur van een jaar en 

langer) in ieder geval halfjaarlijks een gesprek heeft met inwoner over de voortgang van de 

ondersteuning en de mate waarin de benoemde resultaten zijn gerealiseerd dan wel 

geborgd. Door Opdrachtgever wordt een format voor doelrealisatie ontwikkeld. Deze wordt 

ingevuld door Opdrachtnemer. 

(3) Opdrachtnemer maakt in samenspraak met Inwoner en Opdrachtgever aan einde van de 

leveringsopdracht een procesverslag en vult het evaluatieformulier in, waarin staat op welke 

wijze ondersteuning is geboden en wat de bereikte resultaten zijn en op welke wijze de 

resultaten geborgd zijn. Door Opdrachtgever wordt hiervoor een format opgesteld. Deze 

wordt door Opdrachtgever ingevuld. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


