
 

Gespreksformulier Transformatie  
 
Zoals aangegeven in het inkoopdocument voert de gemeente Dalfsen jaarlijks accountgesprekken 
met u als zorgaanbieder. Naast een aantal standaard onderwerpen, zoals: kwaliteit personeel, 
communicatie, samenwerking, afhandeling klachten, cliëntervaring, social return on investment 
(SROI), facturatie & eigen bijdragen, termijnen en resultaatmeting & evaluatie zal er ook gesproken 
worden over het onderwerp transformatie. 
Onderstaand gespreksformulier dient als leidraad bij dit gespreksonderwerp transformatie. Het 
toewerken naar transformatie in het sociaal domein vergt een inspanning van de gemeente en 
dienstverleners gezamenlijk. De vorderingen op het gebied van transformatie worden op basis van 
het gesprek per aanbieder gemonitord. Deze vorderingen worden ook vergeleken om te bepalen of 
we op koers liggen naar het behalen van onze transformatiedoelstellingen. Wij zullen zorgvuldig met 
de verstrekte informatie omgaan en vertrouwelijk behandelen.  
 
1. Kerngericht werken  
Onze uitgangspunten voor de komende jaren zijn beleid van dichtbij, initiatieven en voorzieningen in 
eigen wijken stimuleren en ontplooien. Dit vergroot de herkenbaarheid en toegankelijkheid, wat de 
verbinding in de wijk ten goede komt. Samenwerking tussen organisaties in het uitvoeren van 

oplossingen en resultaten staan dan ook centraal in onze inkoop en dienstverlening.  

 
Kunt u opschrijven hoe uw organisatie vorm en inhoud geeft aan kerngericht werken? Neem daarbij 
de volgende vragen mee in uw antwoord: 

 Op welke manier legt uw organisatie verbindingen/ werkt u samen met andere organisaties, 
zorgaanbieders  en professionals in de kern?  

 Kunt u aangeven welke partijen dit zijn? 

 Kunt u voorbeelden noemen van projecten?  

 Op welke manier dragen deze activiteiten bij aan het welzijn van burgers (maatschappelijk 
effect)?  

 Wat doet u om vrijwilligers bij de activiteiten van uw organisatie te betrekken en met welk 
effect?  

 Op welke manier ondersteunt u de werkzaamheden van vrijwilligers (coaching, opleidingen, 
vergoedingen, helpdesk)?  

 
2. Betrekken inwoner en netwerk  
Ons doel is dat al onze inwoners zelfstandig kunnen meedoen aan de samenleving, een ieder op zijn 
of haar eigen niveau. Daarnaast streven we er naar dat iedereen beschikt over een sociaal netwerk 
en dat bij zorgvragen passende en duurzame oplossingen centraal staan.  
 
Kunt u opschrijven hoe u ervoor zorgt dat inwoners zelfstandig kunnen meedoen en hoe u hierbij het 
sociale netwerk betrekt? Neem daarbij de volgende vragen mee in uw antwoord: 

 Hoe zorgt u ervoor dat de inwoner de regie over de zorg houdt? 

 Op welke manier werkt u samen met vrijwilligers en mantelzorgers?  
 
3. Preventie en voorliggende voorzieningen 
We zetten in op preventie en voorliggende voorzieningen. Met goede en toegankelijke 
basisvoorzieningen bevorderen we (sociale) nabijheid en ontmoeting. 
 
Kunt u opschrijven  op welke manier u preventieve en voorliggende voorzieningen inzet? Neem 
daarbij de volgende vragen mee in uw antwoord: 

 Welke preventieve activiteiten zet u in bij het leveren van de zorg? 

 Op welke manier maakt u gebruik van en werkt u samen met het voorliggend veld?  

 Van welke voorliggende voorzieningen maakt u gebruik? 
 
4. Werken vanuit de bedoeling 
Vanuit de gemeente handelen we naar de bedoeling van de verschillende wetten in het sociaal 
domein en verbinden we de mogelijkheden die deze wetten bieden. Hierbij staat de oplossing van de 
inwoner centraal (maatwerk).  
 



Kunt u opschrijven  op welke manier u een bijdrage levert aan werken vanuit de bedoeling? Neem 
daarbij de volgende vragen mee in uw antwoord: 

 Hoe bepaalt u de ondersteuning/ zorg die u aan de inwoner levert?  

 Wat doet u als de inwoner het beste geholpen kan worden met een andere vorm van zorg, 
dan die u normaal zou leveren? 
 

5. Innovatie  
De huidige transformatie vraagt innovatie of de inzet van technische hulpmiddelen binnen 
zorgprocessen.  
 
Kunt u opschrijven welke plek innovatie inneemt binnen uw organisatie? Neem daarbij de volgende 
vragen mee in uw antwoord: 

 Welke innovaties in zorg en ondersteuning voert u door? (denk aan het combineren van 
doelgroepen, nieuwe arrangementen, participeren in algemene en collectieve voorzieningen).  

 Kunt u voorbeelden noemen van arrangementen die vernieuwend zijn? (voorbeelden van 
projecten).  

 Tot welke opbrengsten en besparingen leiden deze innovaties?  

 Met welke (branchevreemde) organisaties werkt u samen om deze innovaties tot ontwikkeling 
te brengen? In welk stadium bevinden deze innovaties zich (idee, plan, start, groei, 
volwassenheid)? 

 Welke rol heeft de inwoner bij de innovatieve projecten? 
 

 


