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1. Inleiding 

Om de zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen in Hollandscheveld (zie doelgroep 

bekadering) te verbeteren en duurzaam in te richten gaan de dorps coöperatie Hollandscheveld, 

NNCZ en de andere gecontracteerde aanbieders van Zorg in de Wijk (Icare, Buurtzorg en Beter 

Thuis Wonen) , gemeente Hoogeveen, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en zorgkantoor Zilveren 

Kruis, samen werken in het drie-jarige experiment Domeinoverstijgend Samenwerken (DOS). Het 

Ministerie van VWS ondersteunt het experiment. Dit doen zij als onderdeel van een landelijk traject 

voortvloeiend uit Waardigheid & Trots; waarbij VWS een actieve rol speelt in het realiseren van een 

aantal randvoorwaarden op landelijk niveau. Deze randvoorwaarden zijn ook genoemd in deze 

overeenkomst. De afspraken om deze samenwerking goed te laten werken zijn vastgelegd in dit 

document: afspraken tussen partijen over de werkwijze, bekostiging, de monitoring en evaluatie 

van het experiment. De samenwerkingsovereenkomst schept daarmee helderheid over de invulling 

van de noodzakelijke randvoorwaarden voor de start van het experiment.  

 

2. Achtergrond 

Op 24 oktober 2018 hebben de dorps coöperatie Hollandscheveld, NNCZ, Zorgverzekeraar Zilveren 

Kruis, zorgkantoor Zilveren Kruis, de gemeente Hoogeveen en het ministerie VWS hun 

commitment uitgesproken voor het starten van het experiment Domeinoverstijgend Samenwerken 

in Hollandscheveld per 1 januari 2019. Doel van het experiment is het overtuigend aantonen dat het 

organiseren van zorg vanuit één integraal perspectief, waarbij ook het privédomein van de cliënt 

wordt betrokken, bijdraagt aan een beter antwoord op de vraag van de kwetsbare thuiswonende 

inwoner van Hollandscheveld. De hulpvraag wordt daar waar mogelijk opgelost door de 

dorpsgemeenschap zelf. De kwetsbare inwoner kan hierdoor langer verantwoord thuis blijven 

wonen, waarmee opname in het verpleeghuis of andere instelling of crisisopname wordt uitgesteld 

of voorkomen. Dit heeft als doel de kwaliteit van leven van de inwoner te verhogen (o.a. door langer 

onderdeel van de gemeenschap te zijn) tegen mogelijk lagere maatschappelijke kosten. Het 

experiment is een gezamenlijke inspanning van de dorps coöperatie Hollandscheveld Verbindt, de 

gemeente Hoogeveen, zorgkantoor Zilveren Kruis, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en NNCZ; het 

ministerie VWS treedt actief faciliterend op wat betreft mogelijke randvoorwaarden op het niveau 

van het stelsel die de samenwerking bevorderen. Het experiment wordt uitgevoerd op basis van 

wederkerigheid en het gedeelde vertrouwen dat het experiment bijdraagt aan betere zorg voor 

kwetsbare mensen. Het experiment draagt bij aan de visies van Zilveren Kruis ‘zorg veilig thuis’ en 

de gemeente Hoogeveen ‘realiseren van een naadloos samenhangend hulpaanbod’. 
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3. Onderzoeksvragen experiment 

Partijen werken samen in dit experiment om ervaring op te doen en met als doel antwoord te 

kunnen geven op de volgende vragen:  

 Dragen de spelregels van het experiment bij aan het anders vormgeven van de zorg aan 

kwetsbare mensen en daarmee aan verbetering van de kwaliteit van leven van deze 

mensen? 

 Draagt de rol van de arrangeur (met doorzettingsmacht) bij aan het welzijn van de 

kwetsbare mens, en aan de tijdigheid en doelmatigheid van zorg? 

 Leidt het experiment tot een andere verdeling van inzet van informele en formele zorg? 

 Leidt het experiment tot een andere verdeling van kosten over de verschillende 

bekostigingsdomeinen (Wmo, Zvw en Wlz)? 

 Welke effecten heeft het experiment op het gebruik van de Wlz en het moment van 

opname in een verpleeghuis of andere instelling? 

Naast dit experiment worden ook in de gemeenten Dongen en Ede soortgelijke experimenten 

ingericht, waarbij de verschillen liggen in de actieve rol van de dorpscoöperatie en daardoor de 

nauwe samenwerking tussen informele en formele zorg. Overleg tussen deze drie experimenten 

maakt het mogelijk ervaringen en effecten te vergelijken en van elkaar te leren. 

 

4. Samenwerking 

De genoemde partijen werken nauw samen en sluiten om deze reden een 

samenwerkingsovereenkomst. Partijen zijn daarmee gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

experiment, en binnen het experiment draagt elke partij verantwoordelijkheid voor zaken die 

binnen de reguliere taak en rol van de betreffende organisatie past. Wederkerigheid is het 

uitgangspunt van de samenwerking; van elke partij wordt een bepaalde inzet of (tegen)prestatie 

verwacht en de belangen van alle deelnemende partijen worden in het experiment gediend.  

De samenwerking wordt als volgt vormgegeven: 

 De deelnemende partijen vormen gezamenlijk een projectteam. Elke partij wijst een vaste 

vertegenwoordiger aan. Dit projectteam komt tweemaandelijks (zo mogelijk minder) bijeen 

om de voortgang van het experiment te bespreken en eventuele knelpunten te benoemen 

en op te lossen. De bijeenkomsten van het projectteam worden voorbereid en geleid door 

NNCZ in samenspraak met de projectleider. 

 Experiment betreft een driejarige samenwerking, waarbij na twee jaar de samenwerkende 

partijen tot een go / no go besluiten voor de voortgang van het experiment.  

 Landelijk wordt een overkoepelende projectgroep georganiseerd, waarin periodiek de 

ervaringen uit de verschillende experimentgebieden Ede, Hollandscheveld en Dongen 
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gedeeld worden. Waardigheid en Trots  neemt het voortouw voor het organiseren van deze 

bijeenkomsten.  

 

  

5. Uitgangspunten experiment 

Doelstelling: De zorg en ondersteuning voor de doelgroep overtuigend verbeteren door deze vanuit 

het integrale perspectief van de cliënt te organiseren1, en niet vanuit het perspectief van de 

verschillende bekostigingsdomeinen. Verbeteren betekent: zorg en ondersteuning die meer in lijn is 

met de wensen van de cliënt, meer tijdig wordt geboden en / of tegen lagere kosten (waarbij kaders 

en rechtmatigheidseisen vanuit financieringsstromen overeind blijven). 

Doelgroep: Kwetsbare inwoners 18+, woonachtig in Hollandscheveld: (referentiegebied dorps 

coöperatie of zorg in de wijk?)—Actie Jan & Tiemen- postcodecheck 

 

o Thuiswonend. 

o Waarbij sprake is van een (professionele) hulpvraag aan dorpscoöperatie of 

deelnemende zorgaanbieders. 

o Met bereidheid tot deelname aan het experiment. 

 

Onderdeel van het experiment (limitatief) In ieder geval geen onderdeel van het 
experiment (niet limitatief) 

 Domotica 

 Kleine aanpassingen in huis (met 
een maximum van een bedrag van 
€ 1.000,-) 

 Huishoudelijke zorg 

 Begeleiding waaronder 
maaltijdondersteuning 

 Dagbesteding groep 

 Mantelzorgondersteuning 

 Respijtzorg 

 Wijkverpleging (verzorging, 
verpleging en gespecialiseerde 
verpleging) 

 Inzet gedragswetenschapper en 
Specialist Ouderenzorg bij de 
extramurale behandeling 

 Huisartsenzorg 

 Medisch specialistische zorg 

 Farmacie 

 Tandheelkundige zorg 

 Grote woningaanpassingen 
(bedrag groter dan € 1.000,-) 

 Facilitaire dienstverlening 
zoals maaltijden 

 Overige prestaties, vallende 
onder de 
zorgverzekeringswet  
(hiernaast niet genoemd) 

 

                                                           
1
 De zorg- en ondersteuningsvraag wordt voor het totaal aan verschillende leefdomeinen beschouwd en 

samengesteld, inclusief het privédomein, in gesprek met de cliënt en zijn of haar omgeving. 
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 Casemanagement dementie 
onderdeel van aanspraak  

 Vervoer WMO 

 Projectkosten 

 Huisartsenzorg (nb: wel onderdeel 
aanspraak, wordt uitgezonderd 
van prestatie) 
 
 

 

Start en duur experiment: 

 Start per 1 januari 2019 

 Het experiment loopt gedurende een periode van 3 jaar 

 Na 2 jaar is er een tussenevaluatie, met een ‘go/no-go-beslissing’ over de voortgang of 

herijking van het experiment. 

Kernelementen: Om deze doelstelling te bereiken en/of te versnellen wordt met vier 

complementaire elementen geëxperimenteerd: 

1. Inzet informele zorg vanuit de dorps coöperatie:  

o iedere hulpvraag wordt beoordeeld vanuit het perspectief van inzet van informele 

zorg  

o inzet vrijwilligers wordt georganiseerd door de dorps coöperatie 

o mensen met een hulpvraag worden uitgenodigd om indien mogelijk zich in te 

zetten voor dorpsgenoten 

2. Relatie cliënt-arrangeur: 

  Deelnemers aan het experiment worden verbonden aan een arrangeur die optreedt 

als vaste partner en aanspreekpunt. De arrangeur is verantwoordelijk voor het 

opstellen en beheren van een integraal ondersteuningsplan2 van de cliënt en zijn of 

haar naast(en). De arrangeur is zowel zorgverlener als coördinator van de inzet van 

anderen.  

3.  Relatie gemeentelijk domein – zorgverzekeringswet 

 Om de zorg en coördinatie integraal te organiseren krijgt de arrangeur de 

mogelijkheid om zorg toe te bedelen uit het gemeentelijk domein (wmo) en uit het 

domein van de zorgverzekeringswet/wijkverpleging.  

4. Verkenning herverdelingsmechanisme tussen de domeinen 

 Het uitgangspunt is dat dit experiment wordt uitgevoerd binnen het geheel van de 

bestaande, beschikbare middelen voor deze doelgroep in Hollandscheveld  

                                                           
2
 Samengesteld uit de bekostigingsdomeinen Zvw en Wmo én het privédomein 
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verdeeld over de drie domeinen. De verwachting is dat dit experiment op het niveau 

van de drie domeinen tezamen, leidt tot doelmatigheidswinst. Om die winst te 

‘verzilveren’ worden in het experiment twee zaken in de praktijk gebracht die de 

samenwerking tussen partijen en daarmee de kans van slagen van het experiment 

bevorderen: 

1) het langer en anders organiseren van zorg thuis vraagt mogelijk om een 

extra inspanning in het gemeentelijk domein en het domein van de 

zorgverzekeringswet/wijkverpleging. 

2) voorts is de verwachting dat dit leidt tot verlate instroom van de 

deelnemers in de Wlz c.q. vanuit Wlz bekostigde verpleeghuiszorg of 

andere instellingen. Om ervoor te zorgen dat geen van de deelnemende 

partijen een financieel nadeel ondervindt door dit experiment, zal het 

ministerie van VWS direct na de start van het experiment met de 

deelnemende partijen het overleg voeren over een in te zetten 

herverdelingsmechanisme. De spelregels voor deze verschillende 

elementen zijn nader uitgewerkt in paragraaf 6 en 7. 

Monitoring en evaluatie: De voortgang op het bereiken van de doelstelling en de werking van de 

verschillende elementen wordt gedurende de uitvoering van het experiment gemonitord en op 

vaste momenten geëvalueerd. Deze informatie draagt bij aan een geïnformeerd besluit over de 

consequenties van het experiment voor de organisatie en bekostiging van zorg voor deze 

doelgroep. 

De spelregels voor de monitoring en evaluatie zijn nader uitgewerkt in paragraaf 8. 

 

6. Spelregels dagelijkse uitvoering experiment3 

 

Toeleiding en deelname: 

 Toeleiding4 vindt plaats via de reguliere ‘toegangspoorten’ naar de Zvw en Wmo, dat 

betekent dat zowel de huisarts, wijkverpleegkundigen als medewerkers van de dorps 

coöperatie en de welzijnsorganisatie (kwetsbare) mensen kunnen aanmelden voor het 

experiment. De vraag wordt vastgesteld met een gezamenlijk vastgesteld gevalideerd 

screeningsinstrument. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het reguliere 

screeninginstrument van de huisarts. Na de voordracht vindt intake plaats door de 

arrangeur van de deelnemende organisatie waar de inwoner zich meldt. 

                                                           
3
 ‘Te includeren inwoners’. 

4
 Het vaststellen dat er wordt voldaan aan de genoemde criteria. 
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 Bij de intake wordt de werking van het experiment uitgebreid besproken met de potentiële 

deelnemer en zijn/haar naasten. Ook wordt besproken welke persoonlijke informatie 

gevraagd en gedeeld wordt en hoeveel tijd dat van de cliënt vraagt. Als de cliënt besluit 

mee te willen doen, dan tekent hij/zij het ‘Informed consent inschrijvingsformulier’ en is 

daarmee geïncludeerd in het experiment.   

 Maximaal 300 kwetsbare mensen worden geïncludeerd in het experiment. Daarbij wordt 

het aandeel deelnemers gedurende de looptijd van het experiment als volgt opgebouwd: 

o In 2019 ca. 100 deelnemers 

o In 2020 ca. 200 deelnemers 

o Vanaf 2021 ca. 300 deelnemers 

De arrangeur 

 Betreft een verpleegkundige (HBO-er/niveau 6) of HBO hulpverlener (dorpsregisseur) in 

dienst van 1 van de deelnemende organisaties.5  

 De arrangeur is verantwoordelijk voor het opstellen van één (zorgleef)plan over alle 

domeinen heen.  

 Naast de bestaande mogelijkheden om te indiceren in de Zvw, krijgt de 

arrangeur/verpleegkundige daarmee ook de mogelijkheid producten en diensten in de 

Wmo toe te bedelen. Er is nadrukkelijk geen sprake van een ‘tweede controle’ op de inzet 

vanuit deze twee domeinen. De gemeente Hoogeveen en de deelnemende professionele 

uitvoeringsorganisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het organiseren van het 

samenspel tussen de arrangeurs en de gemeentelijke dienstverlening vanuit de Wmo. De 

gemeente Hoogeveen en de professionele organisaties hebben de uitgangspunten voor de 

doorzettingsmacht van de arrangeur gezamenlijk uitgewerkt.  

 In het kader van de Zvw kan de arrangeur beschikken over de diensten / producten waar een 

verpleegkundige op dit moment al voor kan indiceren.  

 In het kader van de WLZ wordt door de NNCZ de toegekende vrijstelling voor het zelf 

mogen indiceren voor WLZ gebruikt totdat er mogelijk een nieuwe regeling van kracht 

wordt 

 De arrangeur heeft ruimte voor het arrangeren van zorg binnen de ZvW op basis van kaders 

binnen Zorg in de Wijk Hollandscheveld.  

 

Grenzen experiment 

                                                           
5
 Tijdens de loop van het experiment wordt de inzet van andere type zorgprofessionals als arrangeur verder 

verkend. 
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 In het experiment wordt ingezet op een hogere kwaliteit van leven bij mensen met een 

(complexe) hulpvraag, waarbij het ontvangen van- en bieden van ondersteuning door/aan 

de dorpsgemeenschap onderdeel uitmaakt van het experiment. 

 In het experiment wordt ingezet op het langer thuis wonen van de cliënt, zolang dit door 

cliënt en zorgverlener verantwoord wordt geacht. De hiervoor benodigde zorg en 

ondersteuning zijn reeds aanwezig in de Wmo en de Zvw en kunnen vanuit die 

hoedanigheid georganiseerd en geboden worden. 

 In het geval een cliënt op basis van een Wlz-indicatie gedurende de uitvoering van het 

experiment kiest voor een MPT / VPT dan blijft zij onderdeel van het experiment, maar 

volgens de reguliere werkwijze en regels in de Wlz. De arrangeur blijft verbonden aan de 

desbetreffende cliënt.  

 Kiezen deelnemers aan het experiment voor opname in een verpleeghuis of andere 

instelling, dan treedt men buiten het experiment. Wel zorgt de arrangeur voor een warme 

overdracht. Dat betekent dat de arrangeur ook bij deze overgang de centrale regisseur blijft 

en dat de cliënt en zorgverleners zo min mogelijk merken van deze overgang. Cliënten 

blijven daarbij onderdeel van de evaluatie en monitoring. 

 De rol van arrangeur is bij de start van het experiment voorbehouden aan medewerkers van 

deelnemende organisaties (waaronder de functionaris Dorpsregisseur). Zo nodig zoekt de 

arrangeur daarbij actief de samenwerking met andere partijen om de zorg zo goed mogelijk 

te organiseren.  

 

Overig 

 De operationele uitvoering van het experiment wordt voor in november en december 2018 

verder uitgewerkt door de deelnemende partijen, waarbij de NNCZ initiatiefnemer is. Met 

daarin onder meer aandacht voor de samenwerking met toegangspartijen (o.m. 

huisartsen), de interne begeleiding / opleiding van personeel en de werkzaamheden van de 

arrangeur. Bij de voorbereiding hoort ook het aantrekken van een externe projectleider. 

 Het experiment is verbonden aan eerder opgestarte initiatieven binnen Hollandscheveld. 

Daar waar mogelijk worden al gestarte initiatieven verbeterd met de mogelijkheid die dit 

experiment biedt. 
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7. Spelregels bekostiging  

Bekostigingsprincipe 

 De zorg en dienstverlening aan de deelnemers in de experimenten wordt gedurende het 

experiment bekostigd volgens de vigerende regels in de drie betrokken domeinen. Omdat 

het om thuiswonende cliënten gaat, betekent het dat de inspanningen in het experiment 

worden bekostigd vanuit de Zvw en Wmo en de Wlz (voor wat betreft cliënten met een 

MPT of VPT).6  

 Partijen treden met elkaar in overleg als uit de monitoringgegevens blijkt dat gedurende 

het experiment sprake is van een andersoortige verdeling – binnen het geheel van 

bestaande, beschikbare middelen – over de drie bekostigingsdomeinen in vergelijking met 

een bij de start vastgestelde nul-situatie. 

 Gemeente en zorgverzekeraar geven eenieder, in samenwerking met NNCZ, voorafgaand 

aan de start van het experiment een kwantitatieve en financiële onderbouwing van de nul-

situatie. 

 Op basis van de cliëntgegevens van de huidige situatie is voor zowel de Wmo, de Zvw, als 

de Wlz een goede inschatting te maken van het zorggebruik en de daarbij behorende 

kosten in de nul-situatie.  

 Op het moment dat tijdens het experiment door de partijen wordt vastgesteld dat het 

experiment leidt tot een andersoortige verdeling van de bestaande, beschikbare middelen 

over de drie domeinen (gemeentelijk domein/Wmo, Zvw/wijkverpleging en Wlz), dan zal 

gezamenlijk over een herverdelingsmechanisme gesproken worden. (zie punt 2 op pagina 

5). 

 

8. Spelregels monitoring 

Tijdens de uitvoering van het experiment worden de resultaten en effecten van het experiment 

bijgehouden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen monitoring en evaluatie. 

Monitoring: Het registreren van de gemaakte kosten en geleverde zorg en diensten op cliëntniveau. 

 Alle deelnemende professionele organisaties zijn verantwoordelijk voor de registratie van 

de geleverde zorg en diensten en daarmee de registratie van de samenhangende kosten per 

deelnemer aan het experiment. Dit kan zij doen door in de bestaande systemen de 

deelnemende cliënten een ‘vlag’ toe te bedelen, waardoor de populatie van het experiment 

eenvoudig is te abstraheren uit het totaal. 

                                                           
6
 VPT / MPT is daarop de uitzondering. Deze valt buiten het bekostigingsprincipe, omdat geïncludeerde 

cliënten met een VPT / MPT via de reguliere richtlijnen in de Wlz worden bekostigd 
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 Per cliënt wordt daarmee het zorggebruik en de daarmee samenhangende kosten per 

bekostigingsdomein geregistreerd.   

 Op halfjaarlijkse basis zorgen alle deelnemende organisaties voor een rapportage van het 

zorggebruik en daarmee samenhangende kosten in het experiment. Deze weergave is 

anoniem en op populatieniveau, waardoor de gegevens niet herleidbaar zijn tot personen.  

 In het deelnameformulier wordt gevraagd of de deelnemer instemt met het anoniem delen 

van informatie over het zorggebruik van de cliënt. 

 

Evaluatie: Het meten en beschouwen van effecten van het experiment op het welzijn van de 

doelgroep, de tijdigheid van zorg en doelmatigheid van zorg. 

 De evaluatie heeft als doel om op basis van de verzamelde gegevens tijdens, na twee jaar en 

na afloop van het experiment te kunnen bepalen in welke mate de beoogde doelstellingen 

worden en zijn behaald.  

 Gedurende de uitvoering van het experiment worden verschillende indicatoren gemeten. 

Uitgangspunt is om de monitor compact te houden en voor elke doelstelling enkel te meten 

op kritieke prestatie-indicatoren: 

 Welzijn cliënt: 

o Cliënttevredenheid of welzijn7 

 Inzet informele zorg 

- Herschikking inzet informele- formele zorg 

 Tijdigheid: 

o Tijd tussen zorgvraag en geboden zorg8 

 Doelmatigheid 

o Gemaakte kosten in totaal en apart voor9: 

-  Informele zorg 

 Wmo 

 Zvw  

 Wlz  

o Administratieve last irt werktijd10 

 

 Hoewel geen doel op zich, wordt ook de tijd tussen opname in een verpleeghuis en 

overlijden van deelnemers geëvalueerd. 

                                                           
7
Operationalisering nader uit te werken 

8
 Operationalisering nader uit te werken 

9
 Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de resultaten uit de monitor 

10
 Operationalisering nader uit te werken 
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 Om het experiment te kunnen evalueren, wordt in de evaluatie gebruik gemaakt van een 

‘controlegroep’. Dit kan ofwel een nulmeting zijn, kwetsbare inwoners in een vergelijkbaar 

plattelandsdorp in de gemeente Hoogeveen  die niet zijn geïncludeerd maar wel voldoen 

aan het profiel voor deelname, of het volgen van dezelfde doelgroep in een ander gebied 

waar geen sprake is van het experiment. Ook worden, voor zover mogelijk, de verschillende 

experimentgebieden met elkaar vergeleken. Voor de start van het experiment wordt de 

inrichting van de evaluatie nader uitgewerkt. 

 Na analyse van de verzamelde gegevens worden na twee jaar en na afloop van het 

experiment de resultaten vastgelegd in een bondige rapportage. 

 De evaluatie wordt overkoepelend uitgevoerd voor de drie experimenten. VWS heeft de 

eindverantwoordelijkheid voor de evaluatie. De evaluatie wordt uitgevoerd door het 

onderzoeksbureau Significant. 

 De deelnemende partijen stellen de benodigde gegevens11  voor de evaluatie ter 

beschikking aan de uitvoerende partij, beperkingen ten aanzien privacy buiten 

beschouwing gelaten.  

 

9. Benodigde werkzaamheden per partij in voorbereiding op experiment 

9.1 Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt: 

o Herijken gewenste resultaten/kaders experiment 

o Informeren leden/ dorpsbewoners 

o Herijken positie dorpsregisseur in relatie tot de functie van arrangeur 

o Positionering vrijwilligers 

 

9.2 NNCZ en andere professionele zorgaanbieders 

 Opstellen definitief plan van aanpak voor benodigde interne zorgorganisatie en 

samenwerking met externe partijen (gemeente, welzijn, huisartsen etc.) 

 In samenwerking met elkaar plan opstellen voor integratie pilot Zorg in de Wijk en 

Experiment domeinoverstijgende samenwerking. 

 Faciliteren in het inschatten van de kosten in de nul-situatie. 

 Het maken van samenwerkingsafspraken met andere zorgverzekeraars dan Zilveren 

Kruis in het kader van dit experiment. Met als beoogd resultaat dat kwetsbare mensen 

die niet zijn verzekerd bij Zilveren Kruis ook geïncludeerd kunnen worden in het 

experiment.12 

                                                           
11

 Met betrekking tot de prestatie-indicatoren 
12

 Partijen hebben  de afspraak gemaakt dat de verzekeraar met het grootste marktaandeel in het experiment 
wordt gevolgd door anderen.  
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9.3 Gemeente Hoogeveen 

 Praktisch organiseren van doorzettingsmacht arrangeur verpleegkundige in Wmo. 

 Bieden van financiële en regelruimte aan de arrangeur voor inzet Wmo-diensten in het 

kader van dit experiment. 

 In samenwerking met professionele aanbieders plan opstellen voor integratie Zorg in de 

Wijk (incl. Zilveren Kruis) en Experiment domeinoverstijgende samenwerking. 

 Inschatting maken van de Wmo-kosten in de nul-situatie. 

 

9.4 Zorgverzekeraar Zilveren Kruis 

 Het bieden van praktische inkoop- en regelruimte voor de arrangeur in de 

zorgverzekeringswet. 

 Inschatting maken van de Zvw-kosten in de nul-situatie in samenwerking met 

deelnemende professionele zorgorganisaties. 

 

9.5 Zorgkantoor Zilveren Kruis 

 Ruimte bieden (o.a. warme overdracht) om arrangeur ook in Wlz een plek te geven bij 

de overgang naar VPT/MPT en intramurale zorg. 

 

9.6 Ministerie VWS 

 In overleg met de deelnemende partijen verder uitwerken van een voorstel en een 

procesafspraak inzake het herverdelingsmechanisme  voor de drie domeinen die in dit 

experiment aan de orde zijn (Wmo, Zvw/wijkverpleging en Wlz).Uiterlijk een jaar na 

tekening van voorliggende samenwerkingsovereenkomst treedt dit mechanisme in 

werking. 
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