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Voorstellen en gemaakte afspraken fysieke pre-ontwikkeltafel Vaals d.d. 11 juni 2014 

 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Jan Maarten Nuijens Envida 
 Guido Biesmans   Envida 
 Jessica Heuperman  Levanto 
 Maurice Vliegen  Levanto 
 Edith Westenberg  Mondriaan 
 Tonja Meuwissen  Mondriaan 
 Math Moens  Mosae Groep 
 Arnold Wijngaarden  Radar 
 Ton Weijs   Radar 
 Nicky Linskens  Sevagram 
 Frank Otten   Sevagram 
 Niels Reinders  Somnium Begeleiding 
 Marco Keulen   Talent 
 Stijn van Geleuken  Virenze 
 
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Benigna Deiana-Maes beleid & projecten/ gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem 
 Monique Kerbusch  sectorhoofd maatschappij/ gemeente Vaals 
 Jeroen Hoenderkamp Projectleider SD/ regio Maastricht-Heuvelland 
 Marie-José Smeets  jeugd; coördinator financiën/regio Maastricht-Heuvelland 
 Danny Meertens  aanbestedingsadviseur/ gemeente Maastricht 
 Ids Bierma   juridisch adviseur 
 Florence van der Heijden schrijver 
 Yvonne Sinsel  notulist 
 
 Projectleider inkoop 
 Roel Kramer  voorzitter / regio Maastricht-Heuvelland 
 Marcel Simons  regio Maastricht-Heuvelland 
 
 
 

Het verslag van deze bijeenkomst volgt 23 juni 2014. 
In dit document zijn vooruitlopend op het verslag de afspraken en aanbevelingen opgenomen. 
 

1. Basisovereenkomst 
 
Op voordracht van de heer Bierma is afgesproken: 
a. om voortaan niet meer te spreken van basisovereenkomst, maar van 

samenwerkingsovereenkomst, zodat het procesmatige karakter van de overeenkomst 
meer wordt benadrukt; 

b. dat de samenwerkingsovereenkomst wordt herschreven naar een document met 
algemene termen met als doel tot inkoop te komen, zonder allerlei precieze juridische 
voorwaarden; 

c. dat aanvullende inhoudelijke, algemene randvoorwaarden om te komen tot (individuele) 
dienstverleningscontracten, zoals kwaliteitseisen en basisomzet, als aparte stap in de 
samenwerkingsovereenkomst worden opgenomen. Na voorbereiding door de 
ontwikkeltafels worden deze randvoorwaarden eenzijdig door gemeenten vastgesteld, 
tenzij de aard van het onderwerp maakt dat dit ook in onderling overleg kan;  

d. dat in de samenwerkingsovereenkomst de optie wordt opgenomen dat de overige Zuid 
Limburgse gemeenten kunnen toetreden. 

 
2. Indeling transitietafels 
 

Op voordracht van de heer Simons is afgesproken: 
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e. dat de site sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl wordt uitgebreid met de 
mogelijkheid voor partijen om thema’s aan te dragen voor ontwikkeltafels en de 
publicatie van deze thema’s in een zogenoemde ‘long list’; 

f. dat onder regie van de regio Maastricht-Heuvelland thema’s van de ‘long list’ worden 
gekozen om in afzonderlijke ontwikkeltafels te laten voorbereiden tot algemene 
randvoorwaarden, die vervolgens ter besluitvorming aan de colleges worden 
voorgelegd. De in voorbereiding genomen thema’s worden gepubliceerd in een ‘short 
list’ op genoemde site;  

g. dat er aan verwachtingenmanagement wordt gedaan ten aanzien van de mogelijke rol 
die partijen kunnen hebben in ontwikkeltafels, fysiek dan wel virtueel (het belang van de 
ontwikkeltafels, de benodigde kwaliteit van inbreng, de hoeveelheid tijd die deelname in 
beslag neemt, hoe het ontwikkeltraject er uitziet met mijlpalen, etc.); 

h. dat de site sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl wordt uitgebreid met de 
mogelijkheid voor partijen om belangstelling te tonen voor deelname aan de fysieke 
ontwikkeltafels en de publicatie van getoonde belangstelling; 

i. dat onder regie van de regio Maastricht-Heuvelland per ontwikkeltafel partijen worden 
uitgenodigd om zitting te nemen aan de fysieke ontwikkeltafel en de definitieve 
deelnemers per ontwikkeltafel worden gepubliceerd op genoemde site. 

 
Op voordracht van de vergadering is afgesproken: 
j. dat vooruitlopend op de ‘long list’ voor elk van de navolgende thema’s sowieso een 

ontwikkeltafel dient te worden ingericht per augustus 2014: 
I. kwaliteitcriteria toetreders 
II. prijs-kwaliteit 
III. zorg in natura versus persoonsgebonden budget 
IV. vervoer 

k. dat het aantal ontwikkeltafels zo min mogelijk, doch zoveel als nodig moet zijn. 
 
Door de vergadering is aanbevolen om de communicatie richting burgers/cliënten adequaat te 
organiseren. 
Door de vergadering is aanbevolen om een begrippenlijst op de site te plaatsen. 

 
3. Basisomzet 2015 

 
Op voordracht van de vergadering is afgesproken: 
l. dat in de maand juli 2014 een derde pre-ontwikkeltafel wordt georganiseerd met als 

enige agendapunt de basisomzet 2015 en een geplande duur van drie uren; 
m. dat de stukken ter bespreking in de derde pre-ontwikkeltafel minimaal drie dagen 

voorafgaand aan de vergadering worden rondgestuurd en gepubliceerd op genoemde 
site; 

n. dat ten aanzien van de basisomzet 2015 minimaal de navolgende onderwerpen in de 
derde pre-ontwikkeltafel aan bod komen: 
- overgangsrecht 
- budgetten op functieniveau. 

 
Door de vergadering is aanbevolen om ten aanzien van de relatie van de Wet maatschappelijke 
opvang 2015 met de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg specifieke afstemming met 
zorgverzekeraars te plegen. 
 
Door de vergadering is aanbevolen om tijdig geïnformeerd te worden over de 
beleidsuitgangspunten die van invloed kunnen zijn op het inkooptraject. Als voorbeeld is 
genoemd de eigen bijdrage van de cliënt.  

 


