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De INNOVATIE prijs WMO 2018

Inleiding 
Bij de vaststelling van de tarieven van de overeenkomst maatwerkvoorziening begeleiding per 2018 
besloot de Bestuurstafel Sociaal Domein D6 op 13 juli 2017 om een innovatiefonds in te richten om 
de zorgaanbieders op een positieve manier te stimuleren om te vernieuwen binnen het 
zorglandschap van de Wmo.

Op 28 september 2017 organiseerden we een zeer inspirerende innovatiedag met vijftien  
zorgaanbieders. We hebben vooral verkend wat er al aan innovatie wordt gedaan en welke 
innovatieve ideeën er leven door een juryprijs uit te reiken en door aanbieders te laten pitchen. De 
belangrijkste conclusies van deze dag waren:

 Het is lastig innovatie te definiëren, wat is innovatie nu eigenlijk?
 Zowel aanbieders als gemeenten hebben dezelfde doelen.
 Innoveren moeten we gezamenlijk doen, samen kunnen we elkaar versterken. Dus zoek 

elkaar op  en leg de verbinding
 Bepaal niet teveel criteria, beperk niet het out of the box denken.

Op 8 november ’17 hebben we volgend op de innovatiedag ook een Benen Op Tafel overleg gehad 
met de bestuurders van de 6 samenwerkende gemeenten. Ook voor hen bleek het lastig te zijn om 
innovatie te definiëren. Toch hebben de bestuurders ons duidelijke richtlijnen meegegeven voor de 
inrichting van het innovatiefonds zowel wat betreft inhoud als proces.

Op basis van de inbreng van de innovatiedag met de aanbieders en van het benen op tafel overleg 
van de bestuurders hebben wij een  plan van aanpak opgesteld voor het innovatiefonds. Om in de lijn 
van vernieuwing te blijven, hebben we voor de inrichting van het innovatiefonds voor een 
vernieuwende aanpak gekozen.
In dit plan van aanpak gaan we in op:

 Het proces
 De inhoudelijke kaders
 De financiële kaders

Het proces
We kiezen ervoor om innovatieprijzen uit te reiken, waarbij we aanbieders achteraf belonen.  Zo 
weten we aan de voorkant zeker dat het initiatief succesvol is. Dit vergroot ook de zichtbaarheid van 
innovatie in de zorg. We willen zo ook de best practices zichtbaarder maken en deze meer benutten 
om de innovatie in de zorg in onze regio te stimuleren. Voordeel van deze werkwijze is ook, dat 
aanbieders op de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid nemen voor de investering in innovatie.
Wanneer we plannen laten indienen voor nog uit te voeren innovatieve initiatieven, dan is het de 
vraag of ze succesvol zullen worden.
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Bestuurders hebben ook aangegeven, dat zij graag de initiatieven door de aanbieders rechtstreeks 
gepresenteerd zien.  We stellen voor dit te doen in de vorm van de Dragon’s den met externe 
ondersteuning. Zorgaanbieders  krijgen tot (………..datum) de gelegenheid  hun initiatieven in te 
dienen.  Een jury beoordeelt welke initiatieven aantoonbaar succesvol zijn en in aanmerking komen 
voor de Innovatieprijs. 

Beide uitgangspunten hebben we gecombineerd in de volgende werkwijze:

Planning

Juni 2018 Kick off innovatie
Bijeenkomst met de D6-bestuurders over innovatie: wat is innovatie, 
hoe beoordeel je innovatieve ideeën. 

November 2018 Uitreiking innovatieprijzen 2018
Tijdens een bijeenkomst reiken bestuurders de innovatieprijzen uit aan 
die aanbieders waarvan zij vinden dat die het meest succesvol zijn.
Aanbieders pitchen hun plannen en de jury honoreert in de vorm van 
Dragon’s den.

Maart 2019 Leerdag innoveren
Lessen trekken uit de resultaten van de gehonoreerde projecten.
Samen leren innoveren.

Uitreiking innovatieprijzen
De bestuurders hebben aangegeven geen regeling met uitgebreide beoordelingscriteria te willen 
maar de aanbieders de gelegenheid te geven out of the box te denken en zelf met ideeën te laten 
komen.
Het is uiteraard wel de bedoeling dat we de aanbieders vooraf criteria meegeven aan de hand 
waarvan innovaties beoordeeld worden. Uitgaande van wat bestuurders hebben aangegeven, stellen 
we op hoofdlijnen de volgende inhoudelijke kaders:

- Het perspectief van de cliënt: de cliënt staat centraal, we werken vanuit de bedoeling en laten 
de opgezette systemen minder leidend zijn. In de beoordeling weegt mee in hoeverre aanbieders 
bij het indienen van hun innovaties de motivatie van de cliëntenraad hebben meegenomen. 

- Innovatief vermogen: er is sprake van een beweging naar het voorliggend veld, investeren in 
preventie, experimenteren mag, ruimte creëren om te leren.

- Maatschappelijke impact: welke doelgroep wordt bereikt, hoe naar een zorgzame samenleving.
- Rentabiliteit: wat is de opbrengst nu en in de toekomst, zowel inhoudelijk als financieel. Zijn de 

initiatieven duurzaam en op termijn in te bedden in de uitvoering zonder steun van de overheid. 
Wat investeert de aanbieder zelf in het initiatief, zijn er mede-investeerders.

- Samenwerking: is er sprake van samenwerking tussen aanbieders/gemeenten en/of 
aanbieders/aanbieders.

Wanneer het initiatief uitsluitend betrekking heeft op de bedrijfsvoering valt het wat betreft de 
bestuurders niet onder innovatie.

Jury
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De aanbieders presenteren tijdens een bijeenkomst hun initiatieven in een pitch aan de bestuurders. 
Een jury reikt de prijzen uit. 
De jury bestaat uit:

- de 6 bestuurders van de samenwerkende gemeenten
- een aanbieder vanuit een geheel andere branche
- een belangenvertegenwoordiger vanuit het cliëntenperspectief,  niet zijnde uit de lokale 

adviesraden.

Prijzen
We stellen voor de prijzen te verdelen in:

- een schouderklopje in het geval een initiatief aantoonbaar succesvol is afgerond. We 
belonen dit met een vast bedrag.

- een impuls in het geval een initiatief nog in ontwikkeling is en de prijs is bedoeld voor de 
verdere ontwikkeling van het initiatief.

Om alle aanbieders, zowel grote als kleine aanbieders, evenveel kans te geven, stellen wij voor bij de 
prijsuitreiking drie categorieën  te hanteren. We gaan hierbij uit van de A/B/C-indeling (zie 
kwartaalrapportages) wat betreft omzet binnen de D6 gemeenten.

In totaal gaat het dus om 6 prijzen. De verdere verdeling is afhankelijk van het bedrag dat gemeenten 
gezamenlijk beschikbaar willen stellen.

De financiële kaders
In de bestuurstafel van 13 juli 2017 gaven bestuurders aan een bedrag van  € 250.000,-- beschikbaar 
te willen stellen voor een innovatiefonds. Elk gemeente draagt hetzelfde bij tot een totaalbedrag van 
 €  42.000,--. Na akkoord van de Bestuurstafel wordt dit voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan  
de afzonderlijke colleges om deze middelen beschikbaar te stellen.

Voor de praktische uitvoering wijzen wij een gemeentelijke penvoerder aan.  

Communicatie
Wanneer de Bestuurstafel Sociaal Domein akkoord is gegaan met dit plan van aanpak zullen wij de 
werkwijze, de inhoudelijke en financiële kaders ter kennis brengen aan alle aanbieders waarmee we 
een overeenkomst maatwerkvoorziening begeleiding hebben afgesloten. 
Aanbieders hebben vervolgens voldoende gelegenheid om hun innovatieve initiatieven in te dienen. 

Het is ook van belang dat wij als gemeenten over de genomineerden per categorie in de maanden 
erna regelmatig communiceren, ze interviewen en een podium geven waardoor innovatie na de 
verkiezing nog langere tijd met best practices zichtbaar is in onze regio. 
Wij stellen voor om successen te vieren en hier ook de nodige publiciteit aan te geven. 

Ook de initiatieven, die niet met een prijs gehonoreerd zijn, blijven wij volgen in hoeverre deze wel of 
niet succesvol zijn. 

Tijdsplanning
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Wat Werkzaamheden/wie Besluitvorming
Plan van aanpak innovatiefonds Voorbereiding: werkgroep innovatie 

voor regionale projectgroep Wmo ( 30 
januari 2018)

Regiegroep: 6 maart ’18 
Bestuurstafel: 15 maart 
‘18

Collegebesluit over instellen 
innovatiefonds

Voorbereiding: werkgroep innovatie  
collegevoorstellen e.d. 

Uiterlijk 15 maart ‘18

Aanbieders in kennis stellen van 
werkwijze en proces 

Communicatie naar alle 
gecontracteerde aanbieders: door 
werkgroep innovatie

Na 15 maart ‘18

Kick off innovatie Bijeenkomst bestuurders Juni ‘18
Aanbieders dienen A-viertje in 
wat op hoofdlijnen beeld geeft 
van het initiatief

Werkgroep innovatie filtert 
binnengekomen initiatieven op  
kansrijk

15 oktober ‘18

Uitreiking innovatieprijzen: 
aanbieders presenteren, jury 
honoreert initiatieven.

Datum plannen, voorbereiden en 
extern laten begeleiden: door 
werkgroep innovatie

Medio november 18

Leerdag innovatie Werkgroep innovatie Maart ‘19


