
Kwaliteit    

1 Inleiding 
Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten 

aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten 

plaats, waarbij wordt bekeken welke kwaliteitsafspraken we samen willen opstellen. 

Kwaliteit betekent eigenlijk de goede dingen doen. De goede dingen goed doen gaat in eerste plaats 

over de dialoog tussen burger (cliënt) en de professional. Cliënten typeren een kwalitatief goede 

professional bijvoorbeeld als open, nieuwsgierig, niet oordelend, stimulerend, vriendelijk, oprecht, 

duidelijk betrouwbaar, bereikbaar, betrokken en op zoek naar feedback (Barnhoorn e.a. 2013). 

Kwaliteit gaat ook over de best passende steun en hulp, alleen waar nodig, die daadwerkelijk helpt 

en is gebaseerd op kennis over “wat werkt”. Daarvoor dienen organisaties op orde te zijn en dient 

de betrokken overheid heldere kaders te stellen en de juiste doelen te formuleren. 

Kijkend naar de doelen en de veranderende financiële kaders voor het sociaal domein, zijn 

gemeenten verantwoordelijk voor een nieuwe invulling van het begrip kwaliteit. Kwaliteit in het 

huidige stelsel heeft vooral betrekking op de tevredenheid van burgers over bijvoorbeeld een 

bepaald onderdeel van een proces, bejegening of bepaalde voorzieningen. Echter vanaf 2015 ligt de 

focus op de uiteindelijke zelfredzaamheid, participatie van de inwoner en de kwaliteit van leven. 

Deze kwaliteit wordt door zoveel méér bepaald dan alleen hoe goed een voorziening is of dat 

iemand geholpen is bij één loket. Ook zal kwaliteit met meer partijen dan voorheen bepaald en 

gerealiseerd gaan worden, bijvoorbeeld cliëntenorganen, zorgverzekeraars, huisartsen en 

zorgaanbieders.  

Deze notitie kan gezien worden als een startnotitie voor het onderdeel kwaliteit. Zowel de wettelijke 

als de gemeentelijke kaders zijn benoemd, dat zijn de kwaliteitsaspecten die we in ieder geval 

moeten naleven. De vraag is echter of de deze wettelijke kaders voldoende zijn om het 

kwaliteitsaspect in de zorg te borgen. 

2 De wettelijke voorwaarden  

2.1 Jeugdwet 
 Bij een aanbesteding dient het criterium kwaliteit opgenomen te worden; 

 In de verordening dient de prijs voor levering van jeugdhulp1 en de eisen die daaraan 

worden gesteld, vermeld te zijn; 

 De jeugdhulpaanbieder2 levert verantwoorde hulp, bespreekt de resultaten met andere 

jeugdhulpaanbieders, college en cliëntenorganisaties; 

 De hulpverlener neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van goed hulpverlenerschap in acht; 

                                                           
1
 Eisen voor jeugdhulp zijn ook van toepassing op kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

2
 Waar jeugdhulpaanbieder staat dient ook gecertificeerde instelling gelezen te worden. 



 De jeugdhulpaanbieder helpt mee en geeft uitvoering aan het familiegroepsplan (een gezin, 

een plan); 

 Het uitvoeren van verantwoorde hulp omvat mede de systematische bewaking, beheersing 

en verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening; 

 De jeugdhulpaanbieder is in het bezit van een verklaring omtrent gedrag voor die personen 

die in contact komen met jongeren en of hun ouders; 

 De jeugdhulpaanbieder stelt een meldcode inzake huiselijk geweld of kindermishandeling 

vast; 

 Bij een calamiteit stelt de jeugdhulpaanbieder direct de met toezicht belaste ambtenaren in 

kennis; 

 De jeugdhulpaanbieder geeft een vertrouwenspersoon de gelegenheid om zijn taak uit te 

oefenen; 

 De aanbieder treft een klachtenreglement; 

 De jeugdhulpaanbieder stelt elk jaar een verslag op over naleving van de jeugdwet waarbij 

de kwaliteit van jeugdhulp centraal staat; 

 Ook ten aanzien van het PGB gelden kwaliteitsstandaarden; 

 De inspectie jeugdzorg onderzoekt de kwaliteit in algemene zin. 

2.2 Wmo 
 Het gemeentebestuur draagt zorg voor de kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen; 

 In de verordening dient beschreven te staan aan welke eisen de kwaliteit van de 

voorzieningen en de deskundigheid van de beroepskrachten moeten voldoen; 

 Ook ten aanzien van het PGB gelden kwaliteitsstandaarden; 

 Gemeente onderzoekt hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning 

ervaren en publiceren de uitkomsten hiervan; 

 Bij een aanbesteding dient het criterium kwaliteit opgenomen te worden; 

 In de verordening dient de prijs voor levering van jeugdhulp3 en de eisen die daaraan 

worden gesteld, vermeld te zijn; 

 De aanbieder draagt er zorg voor dat de voorziening van goede kwaliteit is; 

 De aanbieder treft een klachtenreglement; 

 De aanbieder stelt een meldcode inzake huiselijk geweld of kindermishandeling vast; 

 Bij een calamiteit stelt de aanbieder direct de met toezicht belaste ambtenaren in kennis; 

 Het AMHK draagt er zorg voor dat de uitvoering van de taken van goede kwaliteit is. 

2.3 Participatiewet 
 Het college ondersteunt personen behorende tot de wet bij arbeidsinschakeling; 

 Het college kan de uitvoering van de wet door derden laten verrichten; 

 In de verordening dienen regels met betrekking tot het ondersteunen bij arbeidsinschakeling 

en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling opgesteld te worden 

waarbij een evenwichtige aandacht voor de verschillende groepen toegepast wordt. 

 Er dient een verordening cliëntenparticipatie opgesteld te worden. 

                                                           
3
 Eisen voor jeugdhulp zijn ook van toepassing voor kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 



2.4 Conclusie wettelijk voorwaarden 
Uit 2.1 en 2.2 blijkt dat er veel overeenkomst zijn tussen de wettelijke kaders van de jeugdwet en de 

Wmo ten aanzien van kwaliteit. Hoewel er ook bij de Participatiewet voorzieningen ingezet kunnen 

worden, vergelijkbaar als bij de Jeugdwet en Wmo, worden in deze wet veel minder kwaliteitseisen 

gesteld. 

3 De gemeentelijke kaders 

3.1 Beleidsplan jeugd en concept verordening jeugd 2015 
In het Beleidsplan Jeugd 2014-2018 Maastricht-Heuvelland is opgenomen dat de kwaliteit van de 

inzet van passende ondersteuning  en de inzet van voorzieningen door middel van 

kwaliteitsonderzoek zal worden gecheckt.  

De verordening jeugd ligt op dit moment ter inspraak voor aan zowel de raden als adviesraden van 

Maastricht-Heuvelland. Naast het verwerken van het wettelijk kader in de verordening worden ten 

aanzien van kwaliteit de volgende aanvullende regels gesteld: 

 Ten aanzien van de kwaliteit van jeugdhulp, de deskundigheid personeel, goed 

werkgeverschap etc. kunnen door het college nadere regels worden gesteld; 

 Er vindt periodiek overleg plaats met de aanbieders; 

 Jaarlijks vindt er een cliëntervaringsonderzoek plaats. 

3.2 Addendum Beleidsplan Wmo 2012-2015 en concept verordening 

jeugd 2015 
Naast wettelijke criteria wordt in het beleidskader Wmo 2015 aangegeven, dat zorg beter moet 

aansluiten op de vraag van burgers en dat organisaties meer resultaatgericht moeten werken. 

In het addendum Beleidsplan Wmo 2012-2015 staat naast het wettelijk kader geschreven, dat in 

2015 wordt gestart met de ontwikkeling van kwaliteitsaspecten, met als doel te komen tot een 

gedegen en bruikbaar kwaliteitsinstrument voor het sociaal domein. 

De verordening Wmo ligt net als de verordening jeugd op dit moment ter inspraak voor aan zowel 

de raden als adviesraden van Maastricht-Heuvelland. Beide conceptverordeningen zijn in 

samenhang opgesteld. Naast het verwerken van het wettelijk kader in de verordening worden ten 

aanzien van kwaliteit de volgende aanvullende regels gesteld: 

 Ten aanzien van de kwaliteit van de voorziening en de deskundigheid van personeel , goed 

werkgeverschap etc. kunnen door het college nadere regels worden gesteld; 

 Er vindt periodiek overleg plaats met de aanbieders; 

 Jaarlijks vindt er een cliëntervaringsonderzoek plaats. 

3.3 Beleidskader Participatiewet 2015 
In het Beleidskader Participatiewet 2015 worden geen nadere kwaliteitseisen gesteld. Bij het 

schrijven van deze notitie is er nog geen concept beleidsplan en of verordening Participatiewet. 



3.4 Opgestelde uitgangspunten gemeentelijk kader 

 
Een van de belangrijkste redenen om te decentraliseren is dat gemeenten meer dan de landelijke 

overheid in staat zijn om de gegroeide verkokering en versnippering van de verzorgingsstaat tegen 

te gaan. Gemeenten onderschrijven dit. Dit leidt ertoe dat de gemeenten actief moeten werken aan 

het verbinden van deze kokers. Daarbij dient de (leef-)wereld van de burger leidend te zijn. Het is 

namelijk bij individuen, in gezinnen, dorpen en wijken dat de verschillende kokers van het huidige 

systeem bij elkaar komen.  

Inhoudelijke uitgangspunten  

 Doel van onze inzet is maatschappelijke participatie naar vermogen. Hierbinnen is 

economische zelfstandigheid onze topprioriteit ; 

 Door te koersen op een fundamentele transformatie van de instituties in het sociale domein 

ontstaat het optimale maatschappelijke rendement van de beschikbare budgetten; 

 Onze inzet is dat door een andere inzet van middelen burgers weliswaar (gemiddeld iets) 

minder voorzieningen krijgen, maar dat hun kwaliteit van leven minimaal gelijk blijft.; 

 Wij onderscheiden in het sociale domein vier dimensies: gewoon meedoen, versterken, 

ondersteunen en overnemen. We sturen erop dat zo weinig mogelijk mensen terecht komen 

in de derde en vierde dimensie. Waar dat toch gebeurt zorgen we voor goede 

ondersteuning, die erop is gericht om zo snel en zo ver mogelijk weer in het gewone leven 

mee te kunnen doen.  

 

Strategische uitgangspunten  

 We kiezen fundamenteel voor burgerkracht en actief burgerschap: burgers worden in positie 

gebracht om hun eigen plannen te maken en te regisseren, waarbij burgers waar mogelijk 

(co-)producent van de oplossing zijn. Plannen waarbij niet algemeen beschikbare publieke 

inzet nodig is, worden beoordeeld vanuit een „gekanteld‟ perspectief; 

 We werken vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur; 

 We versterken burgerkracht door ruimte voor initiatief te maken en daarvoor middelen te 

reserveren en door vrijwilligers en mantelzorgers nog beter te ondersteunen; 

 Van burgers die publieke ondersteuning gebruiken eisen wij om zich minimaal in te zetten 

voor het succes van deze ondersteuning; daarnaast vragen wij hen om zich in te zetten voor 

anderen; 

 We maken samen met basisvoorzieningen (scholen, verenigingen, 

gemeenschapsaccommodaties) plannen om hun mogelijkheden om mensen met problemen 

en beperkingen te kunnen bedienen te vergroten. We zien dat als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid: waar zij in dit opzicht meer willen doen dan op grond van hun 

wettelijke verantwoordelijkheid mag worden verwacht, kunnen gemeenten (mee) 

financieren; 

 Waar mogelijk geven we publieke voorzieningen vrij toegankelijk vorm, waar nodig op 

doorverwijzing en alleen in bijzondere gevallen op indicatie; 

 We gaan werken met sociale teams; hier werken generalistische professionals integraal en 

nabij mee aan het opstellen en realiseren van plannen voor maatschappelijke participatie en 

de eventuele (passende) ondersteuning die daarbij nodig is; 



 Samenwerking tussen professionals onderling en met burgers en tussen professionele 

organisaties onderling en met vrijwilligersorganisaties vinden we belangrijk en wenselijk; 

 We herkennen de (soms) hoge kwaliteit, het innovatieve karakter en de scherpe prijs van 

kleine aanbieders (bv vanuit PGB) en willen dat zij ook voldoende kansen hebben; 

 De gemeente voert de regie op transitie en transformatie. Dat doen we door het voeren van 

regie op het veld en op basisvoorzieningen, regie op tweede lijns voorzieningen en regie op 

individuele arrangementen. In elk van deze domeinen bepalen we het detailniveau van onze 

bemoeienis met behulp van het volgende uitgangspunt.  

 

We gaan werken vanuit (geclausuleerd) vertrouwen in burgers, professionals en organisaties. In 

eerste instantie regisseren we door brede kaders aan te geven. Daar waar blijkt dat actoren dit 

vertrouwen (nog) niet kunnen of willen waarmaken, wordt de gemeentelijke regie geïntensiveerd.  

We willen dus een gedifferentieerd regie-instrumentarium kunnen inzetten.  

4 Welke kwaliteitseisen moeten geldenten aanzien van de 

overeenkomsten die voor 1 oktober 2014 worden opgesteld? 

4.1 Minimale kwaliteitseisen 
In de overeenkomst dient in ieder geval opgenomen te worden: 

 De wettelijke eisen; 

 De kwaliteitseisen zoals zijn opgenomen in de beleidskaders, plannen en verordeningen van 

gemeenten. 

Daarnaast zijn er door de raden van Maastricht-Heuvelland inhoudelijke en strategische 

uitgangspunten opgesteld. De vraag die nog beantwoord moet worden is of elke aanbieder deze 

uitgangspunten moet onderschrijven?  

4.2 Zelfredzaamheid burger versus ruimte professional en 

verantwoording raden. 
Uit de gemeentelijke kaders blijkt dat we een grotere zelfstandigheid van burgers verwachten. Wat 

kan de burger zelf, eventueel met zijn sociale netwerk. En als dat nog niet lukt, in hoeverre kan 

professionele ondersteuning dat bewerkstelligen. 

Dat betekent dus dat er een goed evenwicht moet zijn tussen de ruimte voor de professional en de 

eindverantwoordelijkheid van gemeenteraden.   

Vragen die beantwoord moeten worden zijn: 

1. Hoe dragen we samen zorg voor het vergroten van de zelfstandigheid van burgers? 

2. Hoe krijgt de professional zoveel mogelijk gelegenheid voor eigen inbreng in relatie tot de 

eindverantwoordelijkheid van de gemeenteraden? 

3. In hoeverre sluiten de reeds door zorgkantoor en zorgverzekeraars gestelde normen aan bij het 

streven naar zelfredzaamheid en toetsbaarheid? 



4. Is het mogelijk om de administratieve lastendruk te verminderen als gevolg van een ander 

systeem van kwaliteitborging? Zo ja, wat is realiseerbaar op de zeer korte termijn? 

5 Welke onderdelen op kwaliteit willen we in 2015 verder 

uitwerken? 
 Certificering, op welke manier willen we dat na 2015 behouden? 

 Uitwerken van een cliënt tevredenheidsonderzoek/ervaringsonderzoek? 

 Willen we dezelfde kwaliteitseisen voor alle aanbieders ongeacht soort zorg en financiering 

(ZiN-PGB). 

De komende twee ontwikkeltafels zijn bedoeld om de openstaande vragen bij de onderdelen 4 en 5 

te beantwoorden. 


