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Reacties  
Naar aanleiding het verslag van de Pre-ontwikkeltafel d.d. 23 mei 2014 

 
Samenstelling overlegtafel 

Voorstel: zet het Zorgkantoor ook als belanghebbende partij van een goede overgang aan de 

ontwikkeltafel. 

De zorg wordt gekenmerkt door moordende concurrentie, hetgeen niet mag kunnen doorwerken in 

de uitkomsten van de ontwikkeltafels. 

Belangrijke doelgroepen zijn niet vertegenwoordigd. Voorbeelden zijn groepen mensen met 

hersenletsel en de psychiatrie, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking of 

dementie en multi-problem gezinnen. Ook kleine groepen cliënten zijn belangrijk vanwege de grote 

problemen die ermee gepaard kunnen gaan. 

Doorlooptijd inkooptraject 

Herhaaldelijk wordt gesproken over de druk die op het tijdspad staat. Gewaakt moet worden dat de 

zorgvuldige besluitvorming geen gevaar loopt in deze zogenaamde ‘pressure cooker’. 

Voorstel: handhaaf omwille van tijd die in 2014 hard nodig is om de transitie goed door te komen de 

lopende contracten tot en met 2015. 

Verslag 

Algemeen: Worden onderaannemers als nieuwe toetreders gekenmerkt? Wordt het aanbod van 

deze onderaannemers als nieuw betiteld, ondanks dat het al onder de strekking van de Wmo2015 

valt? 

Pagina 4: Wat voor een overeenkomst wordt er gesloten, welke “diensten” zitten er in deze 

overeenkomst? Worden Wmo thuiszorgonderdelen gezamenlijk ingekocht of blijft er een splitsing in 

de inkoop? Als er nu een splitsing is, vanaf wanneer wordt de inkoop gebundeld? 

Pagina 5, alinea 3: er wordt gesproken over de uitvoering: Hoe zijn zaken als methodiek, 

opleidingsniveau medewerkers, kwaliteitseisen en resultaatverplichtingen te meten?. Met andere 

woorden: Hoe meet de gemeente of ze ‘waar voor haar geld krijgt’? 

Is het niet beter om te werken met een raamovereenkomst? 

Pagina 6, prijsafspraken: hoe voorkom je prijsafspraken tussen partijen onderling? 

    Inkoop Sociaal Domein | Maastricht - Heuvelland 



 
 2 

Pagina 6, perverse prikkels: Voorstel om verder uit te werken de wijze waarop perverse prikkels 

voorkomen kunnen worden 

Bij vaststellen criteria voor nieuwe toetreders zal van ‘evidence based’ werken uitgegaan moeten 

worden. Bij vaststelling wie de beste aanbieders zijn: wie kan dat bepalen? 

Pagina 7, gezamenlijke initiatieven: dienen vooraf wel goed afgebakend en gedefinieerd te worden. 

Pagina 7, budgetgarantie: Wordt nieuw aanbod opgeteld bij afgegeven budgetgaranties? 

Pagina 8, aantal aanbieders: Genoemd aantal van 185 aanbieders op het gebied van begeleiding in 

Zuid-Limburg nader specificeren, het gaat namelijk om een breed speelveld met een zeer diverse 

setting. 

Pagina 8, minimumcriteria: Welke zijn dat en waar staan deze? 

Pagina 9, keukentafelgesprekken in 2014: op de eerste plaats, gaat de gemeente per 1 juli 2014 al 

herindiceren terwijl de gemeente nog geen wettelijke verantwoordelijkheid voor deze cliënten 

heeft? Bovendien letten op doelgroepen met een beperkt tot geen sociaal netwerk/mantelzorgers 

dan wel zorgmijders. 

Pagina 9, cliënten/ diensten/ patiënten: men dient zich te realiseren dat sommige doelgroepen zeker 

wel patiënten omvatten die echt meer dan alleen diensten nodig hebben. Vermijd vrijblijvendheid! 

Pagina 10, vestigingseisen: Waak voor het kostenverhogende effect van ergens ‘een kantoortje 

openen’. (vooral kleine aanbieders), houd rekening met het feit dat sommige aanbieders vanuit een 

centraal punt werken en cliënten van huis uit bedienen. 

Pagina 11, administratie: In vijf heuvellandgemeenten is de administratie uitbesteed aan het Wmo-

kantoor, Maastricht doet dit in eigen beheer. Hoe wordt de afstemming hiertussen gezocht? Er 

wordt ook beschreven dat wordt aangesloten bij de bestaande systematiek. Is dit de bestaande Wmo 

of AWBZ systematiek? 

Opzet basisomzet 

Voorstel: Leg de bal (onder voorwaarden) bij de zorgaanbieders neer. Belangrijk is een helder inzicht 

in de kostprijzen te verkrijgen. Kwaliteit geld kost, zoek naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding. 

Complexe problematiek vraagt om hoger opgeleid en beter gefaciliteerd personeel. Hieraan voorbij 

gaan zal onherroepelijk leiden tot een lagere kwaliteit van werken, hetgeen zich op de langere 

termijn vertaalt in hogere kosten voor de maatschappij en onnodig leed voor de betrokkenen. 

Maak de tarieven niet te integraal. Dat kan leiden tot schuiven met potjes geld binnen instellingen, 

hetgeen de transparantie niet ten goede komt. De doelgroepen zijn té divers. 

Voorstel: Stel per “dienst” een basistarief of opslag vast voor infrastructuur/gebouwen/administratie 

conform huidige NHC. Daarmee wordt een onmogelijke lappendeken voorkomen waar waarschijnlijk 

vrijwel niemand het mee eens zal zijn. Differentiëren kan altijd nog. 
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Tip: Pas prijsdifferentiatie op zodanige wijze toe, dat tegelijkertijd de bijbehorende kwaliteitcriteria 

zijn te benoemen. 

PGB/ eigen regie: Houdt bij het vaststellen van criteria om een cliënt al dan niet PGB toe te staan 

rekening met die hulpvraag die juist ontstaat vanwege een gebrek aan eigen regie. 

Kwaliteitcriteria toetreders, een schot voor de boeg: 

- vallen onder de Wet Toelating Zorginstellingen; 

- de zorgbrede governance code aantoonbaar hanteren; 

- alle eisen die de Inspectie aan de kwaliteit stelt  aantoonbaar hanteren; 

- evidence based en methodisch werken; 

- beschikken over een daadwerkelijk wérkend kwaliteitssysteem; 

- een scholingsaanbod voor de uitvoerenden hebben; 

- beschikken over voldoende hoog (HBO – HBO plus) opgeleid personeel; 

Nieuwe kansen/bezuinigingen: 

- Voorstel om prioriteit te geven aan regionaal zorgaanbod; 

- Voorkom onnodige kosten op de langere termijn door niet te snel te bezuinigen op de inzet van 

selectief gespecialiseerde, hoger opgeleide krachten en daarvoor in de plaats eindeloos te pappen en 

nathouden met te laag geschoold personeel.  

Een punt van aandacht moet zijn het verminderen van de vrijblijvendheid voor de hulpvragers. Een 

hulpverlener vertelt immers niet altijd datgene wat de cliënt horen wil…. 

Werkwijzen dienen eerst gevalideerd onderzocht te worden middels een pilot en (minstens net zo 

belangrijk) een volledige business case. 

Gepleit wordt voor optimale samenwerking zodat continu gezocht kan worden naar maatregelen die 

de zorgkosten kunnen drukken, zoals bij vervoer. 


