
Agendapunt 2 

Oplegnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit  

 

Vanuit de ontwikkeltafel Kwaliteit zijn drie werkgroepen aan de slag gegaan met de thema’s: 

- Minimale kwaliteitseisen, toelichting door  Yvonne de Jel, gemeente Landgraaf; 

- High trust-high penalty, toelichting door Ids Bierma, gemeente Maastricht; 

- Transformatie, toelichting door Benigna Deiana, gemeente Vaals . 

De uitwerking van deze thema’s is samen gevoegd in een uitgebreid werkdocument, bedoeld om alle 

deelnemers van gelijke informatie te voorzien. Vervolgens zijn aan de hand van die informatie 

wijzigingen aangebracht in een overzicht minimale kwaliteitseisen (agendapunt 2), zoals die verwerkt 

moeten worden in bijlage 3 behorend bij de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). 

Per thema zal kort inhoudelijk een toelichting gegeven worden, waarna per thema een voorstel 

wordt gedaan dan wel vragen worden gesteld: 

1. Minimale kwaliteitseisen  

- Zijn de in het werkdocument vermelde kwaliteitsmanagementsystemen (KMS) duidelijk? 

- Zijn er nog andere systemen, die hierin opgenomen moeten worden? 

Voorstel werkgroep:  

A. Het verplichten van een KMS, waarbij de plan-do-check-act cyclus en klantervaringen 

centraal staan, onder de volgende voorwaarden; 

- Gecontracteerde aanbieders krijgen hiervoor 2 jaar de tijd vanaf 01-01-2016; 

- Nieuwe aanbieders dienen aan te tonen, dat zij bezig zijn of aan de slag gaan met 

implementatie van een KMS, ook uiterlijk binnen 2 jaar na sluiting DVO; 

- Voor kleine zorgaanbieders volstaat HKZ voor kleine organisaties; 

- Voor vrijgevestigden volstaat het kwaliteitskeurmerk via www.mijnkeurmerk.nl; 

 

2. High trust-high penalty 

- Is de uitleg tav dit onderwerp in het werkdocument voor dit moment voldoende duidelijk? 

- Is de notitie compleet? 
- Is de notitie concreet genoeg om ermee te kunnen werken?  

 

Voorstel werkgroep: 

A. Het op basis van maatwerk inzetten van het voorgestelde handhavingsbeleid, op basis van de 

huidige inzichten en bijstelling daarvan aan de hand van ervaringen uit de praktijk; 

B. Uitwerking van globale procesbeschrijving.  

 

3. Transformatie 

- In het werkdocument wordt een eerste aanzet gegeven om de transformatie-opdracht in 

proces vorm te gaan geven.  

- Welke aanbevelingen/toevoegingen heeft u? 

http://www.mijnkeurmerk.nl/


Voorstel werkgroep:  

A. Het instellen van een aparte werkgroep Transformatie, die los van de cyclus OT’s en meer 

frequent samen komt, het thema transformatie blijft continu op de agenda van de 

ontwikkeltafels; hoe verhoudt zich dit voorstel tot het al in gang gezette proces van 

transformatie/EVI-panels?  

B. Deelnemers komen uit de 4 kwadranten: 

- client en zijn omgeving; 

- samenwerkingspartners en maatschappelijk middenveld; 

- gemeentelijke toegang; 

- aanbieder van zorg en ondersteuning. 

De vraag wordt gesteld wat de link is tussen EVI-panels en de OT in dit geval. In de OT gaat 

het erom hoe we komen tot een transformatie van het begrip kwaliteit en de sturing daarop. 

Niet over wat voor innovaties er allemaal mogelijk zijn in de dienstverlening. Transformatie 

agenda; hoe gaan we innoveren? OT: hoe gaan we dat uitwerken, meten? 

C. Deelnemers komen uit de 4 kwadranten: 

- client en zijn omgeving; 

- samenwerkingspartners en maatschappelijk middenveld; 

- gemeentelijke toegang; 

- aanbieder van zorg en ondersteuning.  

4. Agendapunt 3: aanpassing minimale kwaliteitseisen 

Tot slot zullen de wijzigingen in de meegestuurde lijst minimale kwaliteitseisen doorgenomen 

worden. Vervolgens zal in samenspraak met de deelnemers van de OT de lijst aangepast worden. De 

nieuwe vast te stellen lijst/bijlage 3 geldt van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016.   

 

 

 

 

 

 

 


