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Verslag ontwikkeltafel DVO Maastricht d.d. 15 augustus 2014 
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 Paul Schefman  Levanto Groep 
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 Mischa Kleukers  directeur / gemeente Gulpen-Wittem 
 Benigna Deiana-Maes Beleid & Projecten gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem 
 Marie-José Smeets  coördinator financiën / Maastricht & Heuvelland 
 Ids Bierma   juridisch adviseur 
 Yvonne Sinsel  notulist 
 
 Projectleiding inkoop 
 Roel Kramer  voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Marcel Simons  Maastricht & Heuvelland 
 
Afgemeld: Jeroen Hoenderkamp Projectleider Sociaal Domein / Maastricht & Heuvelland 
 
 
 
 
1. Opening 14.22 uur 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze ontwikkeltafel DVO. De voorzitter deelt mee 
dat hij diegenen die later binnenkomen in verband met de verkeersdrukte in en rondom 
Maastricht op dat moment kort zal bijgepraten. 
 

2. Voorstelrondje 
De voorzitter stelt zichzelf voor. Zijn rol als voorzitter is om vanuit de regio Maastricht-
Heuvelland samen met de heer Simons ervoor te zorgen dat de contractering per 1 oktober 2014 
zo snel als mogelijk georganiseerd en geregeld wordt. Dit is aangevlogen via het bestuurlijk 
aanbestedingstraject waarbij voor 2015 de modus is gekozen om de transitie zo snel mogelijk 
vorm te geven. De transformatie van het nieuwe beleid en de werkwijze in 2016 zal vervolgens 
veel meer volgens het echte ontwikkeltafelproces plaatsvinden. De gehanteerde werkwijze kan 
men betitelen als een bijzondere variant van bestuurlijk aanbesteden onder hoge druk. 
De voorzitter deelt mee dat er vier soorten van ontwikkeltafels zijn. Vanmorgen is tijdens de 
eerste ontwikkeltafel prijs-prestatie een uitgebreid pakket behandeld. Bij de ontwikkeltafels 
kwaliteit en bij ZiN-pgb zal dat volgende week niet anders zijn. Het is de bedoeling om in de 
tweede ontwikkeltafelsessie naar een integrale vorm toe te werken. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
De heer Smits, projectmanager Transitie dagactiviteiten bij Cicero Thuis, is onder andere belast 
met de inkoop. 
 
Mevrouw Sinsel notuleert samen met de heer Vlodrop de verschillende bijeenkomsten. 
De voorzitter voegt toe dat geluidsopnames van de bijeenkomsten voor eigen gebruik worden 
gemaakt om het verslag zo correct mogelijk op te stellen en om ook de sfeer goed te kunnen 
proeven. Daarnaast moet men ook kunnen aanvoelen waar de bottleneck zit. Dit is bij de 
verslagen van de pré-ontwikkeltafels heel goed gelukt. 
 
De heer Ackermans, concerncontroller bij de Stichting Koraal Groep, is financieel heel intensief 
betrokken bij diverse inkooptrajecten. 
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De heer Kleukers, directeur bij de gemeente Gulpen-Wittem, geeft aan dat dit traject samen met 
zes gemeenten wordt gedaan. Spreker is als een van de zes directeuren hiervoor 
verantwoordelijk. 
 
Mevrouw Deiana-Maes is werkzaam bij de gemeente Vaals als beleidsadviseur Sociaal domein. 
Spreekster is samen met haar collega uit Maastricht een van de trekkers van het project Wmo 
2015, dat samen met de zes gemeenten wordt ontwikkeld. 
 
De heer Bierma, concernjurist van de gemeente Maastricht, is als secretaris uitgeleend aan de 
projectorganisatie en daarnaast ook betrokken bij onder andere de totstandkoming van de 
dienstverleningsovereenkomst (DVO). 
 
De heer Schefman is bestuursvoorzitter van Levanto. 
 
Mevrouw Frissen is werkzaam bij Alert mens en werk als jobcoach en wil graag meekijken hoe 
het een en tot stand komt. Spreekster houdt zich ook bezig met re-integratietrajecten naar werk. 
 
Mevrouw Snippen is eigenaar van Alert mens en werk. Alert houdt zich bezig met dagbesteding, 
kinderopvang, vakantieopvang, begeleiding van Wajongers naar werk, jobcoaching en re-
integratie. 
 
Mevrouw Smeets is beleidsmedewerker bij de gemeente Maastricht en houdt zich met name 
bezig met jeugdhulp en de inkoop van jeugdhulp. Daarbij wordt samengewerkt met de 
Heuvellandgemeenten, maar ook met de andere twaalf gemeenten in Zuid-Limburg. 
 
Mevrouw Heuvelmans is bestuurder van AltraCura, dat zich gespecialiseerd heeft in de 
begeleiding aan psychiatrische patiënten, onder andere in de vorm van ZiN-zorg in Zuid-Limburg 
en Zuidoost-Brabant. 
 
De heer Simons is samen met de voorzitter, de heer Kramer, verantwoordelijk voor de 
projectleiding namens gemeente Maastricht en de vijf Heuvellandgemeenten. 
 

3.  Introductie door de projectleiding 
 De voorzitter geeft aan dat de heer Bierma een stuk op de website heeft geplaatst waarin een 

voorzet voor dit overleg wordt gegeven. De voorzitter vraagt aan de heer Bierma een inleiding te 
verzorgen. 
 

 De heer Bierma gaat ervan uit dat iedereen de stukken op de website heeft kunnen lezen. 
Spreker heeft een bijlage toegevoegd met een aantal vraagpunten. Spreker licht toe dat hij de 
DVO heeft ontleend aan het aanbestedingsdocument dat voor de inkoop in de gemeente Venlo 
en omstreken is gebruikt. Spreker heeft de aanbestedingsspecifieke elementen eruit gehaald. Het 
betreft een juridisch document. De filosofie hierachter is dat de gemeente met heel veel 
organisaties overeenkomsten moet sluiten. De bedoeling is om dit op een efficiënte manier te 
doen. 
 

 Mevrouw Hannen komt binnen. 
 

 De voorzitter heet mevrouw Hannen welkom en deelt mee dat men na het voorstelrondje gestart 
is met een toelichting op de DVO die op de website is geplaatst. De voorzitter vraagt of mevrouw 
Hannen zich even wil voorstellen. 
 

 Mevrouw Hannen is controller bij Koraal Groep, voornamelijk van de twee LVG-instellingen van 
de Koraal Groep. 
 

 De heer Bierma vervolgt met dat de gemeente graag wil werken met één standaard, algemeen 
geldende DVO die voor alle organisaties bruikbaar is. Het maatwerk zit vooral in een aantal 
bijlagen. 
 
Mevrouw Gerritsen komt binnen. 
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De voorzitter heet mevrouw Gerritsen welkom en deelt mee dat de heer Bierma na het 
voorstelrondje gestart is met een toelichting op de DVO. De voorzitter vraagt of mevrouw 
Gerritsen zich even wil voorstellen. 
 
Mevrouw Gerritsen is directeur van het Regionaal Instituut voor Dyslexie. Dit instituut heeft 
diverse landelijke vestigingen, onder andere in Maastricht. 
 
De heer Bierma vervolgt met dat er een standaard DVO is met verschillende bijlagen, waarvan er 
een of twee door de dienstverlener zelf kunnen worden ingevuld. Deze bijlagen zijn niet 
vrijblijvend. Naast deze ontwikkeltafel die gericht is op de DVO, zijn er nog drie andere 
ontwikkeltafels ingericht. Vanochtend is de ontwikkeltafel prijs-prestatie geweest en volgende 
week staan de ontwikkeltafel kwaliteit van dienstverlening en ZiN-pgb op de agenda. De 
ontwikkeltafel ZiN-pgb heeft niet direct betrekking op de dienstverleningsovereenkomst, maar 
daarin zitten wel thema's die hier nauw tegenaan liggen. Spreker stelt voor om eerst expliciet stil 
te staan bij de vraagstelling die in de stukken staan opgenomen. Vervolgens wil spreker graag 
bekijken welke zaken in het document worden gemist. 
 

4. Discussie aan de hand van de startnotitie 
 De heer Bierma vraagt of de systematiek van een algemene DVO met bijlagen voor de 

aanwezigen werkbaar is. 
 
 Algemene systematiek 
 Bijlage 6 
 Mevrouw Heuvelmans heeft gelezen dat de inhoud van de bijlagen de DVO kan overrulen. 

Spreekster vraagt uitleg. 
 De heer Bierma antwoordt bevestigend. De bijlagen waarin de diensverlener specifieke 

afspraken maakt die op onderdelen van de hoofdlijnen die in de DVO staan afwijken gaan voor. 
Deze bepaling is uit voorzorg opgenomen. Deze situatie zal zich waarschijnlijk niet snel voordoen 
omdat de tekst van de DVO vrij algemeen is geformuleerd. 

 De voorzitter voegt toe dat de inhoud van de bijlagen een tweezijdige afspraak is. 
  
 De heer Schefman begrijpt deze uitleg, maar vindt het raar dat de bijlage over de inkoop van de 

gemeente Maastricht blijkbaar voorgaat op datgene wat in de DVO staat. Spreker verwijst naar 
bijlage 6 met de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Maastricht. Dit zou namelijk 
betekenen dat de algemene inkoopvoorwaarden altijd voor de DVO gaan. Dat past niet. 

 Spreker verwijst naar bijlage 6, artikel 1 lid 4:  
 "In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke verbintenissen boven 

deze inkoopvoorwaarden." 
 Spreker vindt dat de verhoudingen goed moeten worden vastgelegd. 
 De heer Bierma antwoordt dat in de DVO de algemene voorwaarden staan. De DVO is het 

geheel. Als het goed is, zijn de inkoopvoorwaarden niet in strijd met de tekst van de DVO. 
  
 Mevrouw Heuvelmans sluit zich aan bij de opvatting van de heer Schefman. Het is mogelijk dat 

een bijlage wordt geformuleerd die in strijd met de DVO is. 
 De heer Bierma antwoordt dat dit theoretisch inderdaad mogelijk is. 
  

Mevrouw Smeets denkt dat het niet de insteek zal zijn om bijlagen op te nemen die in strijd met 
de DVO zijn. Spreekster pleit ervoor een bepaling op te nemen waarin staat dat de algemene 
voorwaarden hiervan onderdeel moeten zijn. 

 De heer Kleukers vindt ook dat er geen tegenstrijdigheden mogen zijn. Het blijven immers de 
inkoopvoorwaarden van de gemeente Maastricht die leidend moeten zijn. 

 De heer Bierma voegt toe dat de gemeente Maastricht formeel niet voor de vijf andere 
gemeenten inkoopt. 

 Mevrouw Smeets antwoordt dat dit formeel niet is vastgelegd, maar dat dit wel de afspraak is. 
 De heer Bierma zal dit punt technisch oplossen. 
 De voorzitter denkt dat daarmee bijlage 6 zal verdwijnen en dat dit integraal in de DVO wordt 

opgenomen. De DVO wordt dus uitgebreid met artikelen. 
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 De heer Ackermans stelt voor om zo veel mogelijk maatwerk te bieden en verzoekt geen 
tegenstrijdigheden en overbodige artikelen op te nemen. Bij juristen levert dit soort artikelen altijd 
discussie op. 

 De heer Bierma begrijpt dit punt, maar wijst in dit verband op de tijdsdruk. 
 De heer Schefman wil ook graag tegenstrijdigheden bij de algemene inkoopvoorwaarden 

voorkomen. 
  
 Hoofdstuk 1: Algemeen 
 Verder merkt de heer Schefman op dat de gemeente Vaals bij de definities ontbreekt in 

hoofdstuk 1. 
 De heer Bierma zal dit samen met mevrouw Deiana-Maes nog bekijken. 
  
 Spreker vat samen dat er geen strijdigheden mogen staan in de bijlagen en de tekst van de DVO. 

Hij zal zich beperken tot het minimum dat afgesproken moet worden. Ten aanzien van de 
algemene voorwaarden geeft spreker aan dat voor juristen duidelijk is wat dit betekent. Deze 
algemene voorwaarden zijn niet specifiek voor dit traject opgesteld. 
 

 De heer Ackermans merkt op dat gesproken wordt over een DVO van vier jaar. Gelden de 
prijzen dan ook voor vier jaar? Spreker wijst in dit kader op de loonkostenstijgingen en de cao's. 
Wellicht hoort deze vraag bij een andere ontwikkeltafel, maar hoe verhouden de algemene 
voorwaarden zich hiertoe? 

 De heer Bierma antwoordt dat de bijlagen die door de aanbieders worden ingevuld wellicht voor 
een looptijd van een jaar kunnen worden vastgesteld, zodat men de prijzen jaarlijks kan 
actualiseren. Dit zou aldus opgelost kunnen worden. 

  
 De heer Bierma stelt vast dat de aanwezigen met deze systematiek kunnen leven. Het is echter 

niet de bedoeling om dit nu al vast te stelen. Spreker verwacht nog meer reacties van de 
organisaties. Spreker zou het prettig vinden om opmerkingen uiterlijk eind volgende week te 
mogen ontvangen, omdat de week daarop al weer de volgende versie gereed moet zijn en op de 
website moet worden geplaatst. Dit is een appel aan de aanwezigen om de vragen snel in de 
eigen organisatie uit te zetten. 

  
 Tekst DVO 
  

Artikel 4 Duur van de DVO 

 Artikel 4.1: Deze DVO gaat in op 1 januari 2015 en duurt tot en met 31 december 2018. 
  
 De heer Bierma geeft aan dat men eventueel met bijlagen per jaar zou kunnen werken. Eerder is 

aangegeven dat de transitiefase 2015 beslaat en dat de transformatiefase tot en met 2018 loopt. 
Spreker vraagt aan de aanwezigen of het logisch is om een overeenkomst tot en met 2018 af te 
sluiten. 

  
 De heer Schefman antwoordt dat in de meeste andere regio's dit onderscheid ook wordt 

gemaakt. Dat is een keuze. 
 Mevrouw Heuvelmans stelt vast dat dit een raamovereenkomst is. Daarnaast kan men echter 

ook samen specifieke afspraken per jaar maken. 
 Mevrouw Gerritsen vindt dit ook getuigen van een zeker commitment. 
 De heer Bierma antwoordt dat dit ook de bedoeling is. Spreker zal dit artikel dan ook zo laten 

staan. 
  

De voorzitter voegt toe dat transitie 1 is en transformatie 2. Dit proces vergt investeringen van 
organisaties. Dit brengt kosten met zich mee. Organisaties gaan die kosten nemen indien men in 
de toekomst een bestendige structuur kan neerzetten. De voorzitter vindt dat men dat met de 
meerjarige overeenkomst naar elkaar moet proberen uit te spreken. De voorzitter gaat ervan uit 
dat de komende jaren op het gebied van kwaliteit nog het een en ander gaat gebeuren. 

 
 De heer Smits merkt op dat in artikel 3.4 van de samenwerkingsovereenkomst staat dat deze 

fase tot 1 januari 2018 duurt, terwijl de DVO tot en met 31 december 2018 loopt. Men gaat dus de 
samenwerking aan voor drie jaar terwijl men de DVO aangaat voor vier jaar. Spreker vindt dat 
deze termijnen op elkaar moeten aansluiten. 
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 De heer Bierma onderschrijft de opvatting van de heer Smits en vraagt naar de juiste termijn. 
 De heer Ackermans vindt het belangrijk dat er sprake is van een commitment en een duurzame 

relatie. De termijn mag geen juridische vragen oproepen. 
 De heer Schefman stelt vast dat aldus wordt vastgelegd dat men met een bestuurlijke 

aanbesteding gaat werken. 
 De heer Kleukers vindt dit inderdaad de insteek van het partnerschap. Men spreekt met deze 

termijn het vertrouwen in de partners uit. 
 De voorzitter voegt toe dat bestuurlijk aanbesteden altijd een meerjarig traject is. Nu moet men 

kiezen tussen drie en vier jaar. 
 De heer Bierma stelt vast dat deze schoonheidsfout inderdaad opgelost moet worden. 

 
 Artikel 10.6 DVO 
 De heer Bierma heeft in artikel 10.6 met het begrip wachttijd geworsteld. Het idee was dat als 

gemeenten contracten sluiten met dienstverlenende organisaties, in het geval van wachttijd bij 
een organisatie men dan ook naar een andere dienstverlener kan doorverwijzen zodat men de 
burger geen dienstverlening onthoudt. Spreker heeft het begrip aannamestop gebruikt voor het 
geval een dienstverlener voor een bepaalde periode geen nieuwe cliënten kan aannemen, met 
een termijn van ten minste één maand tussen de melding en de ingangsdatum van de 
aannamestop. 

  
 Mevrouw Heuvelmans merkt op dat de heer Bierma een cliëntenstop bedoelt. Spreekster 

verwijst daarbij naar de AWBZ en de vraag hoelang men iemand mag laten wachten. Daarbij 
moet men wel eerst een definitie geven van de term wachtlijst. 

 De heer Kleukers verwijst in dit kader naar het verschil in tijdstip tussen de intake en de 
daadwerkelijke behandeling. Daarbij is men op zoek naar een modus hoe men wel kan leveren 
en is geprobeerd dit te definiëren om te voorkomen dat men snel een intake doet en vervolgens 
bijvoorbeeld zes maanden wacht met behandelen. Dit is dus meer een uitnodiging om samen 
deze discussie te voeren. 

  
 De heer Bierma vraagt hoe men daarmee om moet gaan. Het lijkt heel onbevredigend als een 

aantal dienstverleners wel in staat zijn om die dienstverlening te verzorgen en een andere 
dienstverlener niet. 

 Mevrouw Hannen merkt op dat een cliënt vaak zelf wil wachten. Dit wordt met dit artikel feitelijk 
overruled. 

 Mevrouw Deiana-Maes geeft aan dat de gemeente Vaals bijvoorbeeld afspraken heeft gemaakt 
met de aanbieders over een goede doorlooptijd. Als de termijn niet wordt gehaald, wordt daarbij 
ook onderscheid gemaakt waarom deze termijn niet wordt gehaald. Spreekster denkt dat men 
een redelijke termijn moet afspreken. 

 Mevrouw Heuvelmans vindt dit ook afhankelijk van het soort van dienstverlening. Spreekster wil 
de definities graag aangeven. 

 Mevrouw Gerritsen stelt vast dat er verschillende producten zijn. Daarbij kan men binnen de 
diagnostiek nog steeds hulp bieden. De diagnostiek leidt echter niet altijd tot een bepaalde 
behandeling. Als men geen behandelcapaciteit heeft, leidt dit tot een soort wachtlijst, maar op 
een ander niveau helemaal niet. Dat is moeilijk van tevoren in te schatten. In het proces zitten 
verschillende fases. Een intake is vaak een kort proces waarvoor ruimte is. Maar wat is de 
volgende stap? 

 Mevrouw Heuvelmans vindt dat men dan wel een verkeerd signaal afgeeft. De cliënt verwacht 
iets van zorg na de intake. Daaraan moet men kunnen voldoen. 

 Mevrouw Gerritsen onderschrijft de opvatting van mevrouw Heuvelmans. 
  
 De heer Bierma stelt vast dat een cliënt dus in principe zelf bepaalt of hij/zij wil wachten op een 

bepaalde dienstverlener of niet. Spreker weet echter niet of dit in alle gevallen zo werkt. 
 De heer Simons kan zich echter goed voorstellen dat het niet in alle situaties zo is dat de cliënt 

dit zelf kan bepalen. 
 De heer Bierma stelt daarom voor de volgende formulering te gebruiken: "als dat verantwoord 

mogelijk is". Spreker weet ook niet of de regisseur dit kan bepalen. 
  
 Mevrouw Gerritsen vraagt in dit kader naar de kennis en functie van de regisseur. Dat is namelijk 

zeer belangrijk bij bepaalde zorg. De handleiding bij dyslexie is bijvoorbeeld dat de toewijzing van 
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zorg in handen van de school is. Een regisseur is dan een extra laag die zorgt voor extra 
wachttijd. 

 Mevrouw Heuvelmans is bang voor het zogenaamde "Wij van WC-eend-effect". Als men een 
regisseur van een bepaalde instelling is, is het hemd nader dan de rok. Is daarnaast de kennis 
wel voldoende? 

 De heer Kleukers antwoordt dat niet alle casussen in het sociale wijkteam worden behandeld. In 
95% van de gevallen blijft bijvoorbeeld de school de regisseur. De interne begeleider zal dus 
blijven sturen. Er wordt pas bij multiproblematiek opgeschaald naar het sociale team en de 
centrale regisseur. 

 De voorzitter voegt toe dat in het sociale team verschillende disciplines van zorgverleners zitting 
hebben. 

  
 Mevrouw Heuvelmans vraagt of men dus niet in alle gevallen altijd langs de regisseur moet. 
 De heer Kleukers antwoordt dat dit afhankelijk is van de definitie van regisseur. 
 De heer Bierma voegt toe dat de zes gemeenten hun front-office niet allemaal op dezelfde 

manier hebben ingericht. Het enige gemeenschappelijke daarin is de rol van de regisseur die elke 
gemeente heeft. Dit leent zich dus niet om hierover iets in de DVO te bepalen. Dat is immers het 
lokale beleid van iedere afzonderlijke gemeente. 

  
 De heer Smits merkt op dat artikel 10.6 een artikel met duizend en één escapes wordt. Hierop 

zijn heel veel uitzonderingen te bedenken. Spreker vindt dat de cliënt voorop moet worden 
gesteld. Als de cliënt wil wachten, blijft de cliënt wachten, en anders zal in goed overleg naar een 
andere aanbieder moeten worden verwezen. Spreker vindt dat men erop moet kunnen 
vertrouwen dat de zorgaanbieder doorverwijst. 

 Mevrouw Gerritsen stelt voor om bepaalde wachttijden op de website aan te geven, zodat 
cliënten zelf kunnen rondkijken. 

 Mevrouw Deiana-Maes merkt op dat de kern van artikel 10.6 is dat men als gemeente of als 
regisseur een cliënt niet wil doorverwijzen naar een organisatie als men weet dat er een wachttijd 
is. Dan wordt immers een draaideur gecreëerd. De kernvraag is hoe de informatie over de 
wachttijd voor een bepaalde dienst gecommuniceerd moet worden. Wat is acceptabel en 
haalbaar? 

 De heer Bierma voegt toe dat men ook moet aangeven hoelang de aanbieder verwacht dat het 
zal duren totdat de aanbieder weer cliënten kan aannemen. 

  
 Mevrouw Heuvelmans merkt in dit kader op dat er bij AltraCura en waarschijnlijk ook bij Cicero 

Thuis sprake is van een bepaalde flexibiliteit in de aannamecapaciteit. Er is altijd ruimte indien de 
zorg met spoed moet worden verleend. 

 De heer Smits bevestigt dat bij Cicero Thuis bij spoed 24-uursnoodzorg wordt geleverd. Er zijn 
echter ook cliënten die kunnen wachten. Elke aanbieder zal waarschijnlijk deze spoedzorg 
kunnen leveren. 

  
 De heer Schefman vraagt naar het bezwaar tegen de huidige tekst. Waarom kan men artikel 

10.6 niet aldus handhaven? 
 Mevrouw Heuvelmans vindt artikel 10.6 te subjectief en voor te veel interpretaties vatbaar. 
 De heer Schefman vindt dat men de zeggenschap bij de gemeente neer moet leggen in plaats 

van bij de aanbieder. 
 De heer Bierma merkt op dat het waterdicht regelen niet zal lukken. 
  
 Mevrouw Smeets vindt dat men zich moet afvragen wat men hiermee wil bereiken. De bedoeling 

is immers het voorkomen van wachtlijsten. Spreekster vraagt zich af of dit hiermee zal slagen. 
 Mevrouw Frissen vindt dat men ook naar het soort product moet kijken. 
 De heer Schefman voegt toe dat als de wachttijd voor een cliënt niet acceptabel is, de cliënt dit 

bij de gemeente zal melden. Spreker verwijst in dit kader naar het "gedoe" bij de AWBZ. Spreker 
waarschuwt voor een te grote complexiteit. 

 De heer Smits vindt dat dit alles ervoor pleit de tekst van artikel 10.6 niet zo te laten staan, maar 
om te vormen tot: "het is aan de gemeente om te bepalen of". 

  
 De heer Ackermans merkt op dat zorgkantoren niet verrast willen worden met cliënten die niet 

verzorgd worden. Financieel zou dit echter ook betekenis kunnen hebben. Spreker stelt daarom 
voor dat de gemeente met de partners van tevoren over een cliëntenstop spreekt. 
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 Mevrouw Smeets kan zich voorstellen dat in een artikel staat dat een cliëntenstop alleen in 
onderling overleg mogelijk is. 

 Mevrouw Deiana-Maes is voorstander van een informatiestroom als men – om welke reden dan 
ook, voor welk product dan ook – een probleem heeft met leveren, zodat de regisseur cliënten 
niet hoeft te verwijzen naar organisaties waar men op korte of lange termijn niet terechtkan. 

 Mevrouw Gerritsen vindt heel moeilijk voorstelbaar hoe men deze informatiestroom aan beide 
kanten zal organiseren. 

 De voorzitter geeft aan dat de sociale wijkteams hiervan op de hoogte moeten zijn. Dat is 
inderdaad een flinke opgave. Men kan het echter ook omkeren: alles stroomt totdat men een 
signaal krijgt. De voorzitter kan niet beoordelen hoe vaak men nu tegen een aannamestop 
aanloopt. 

  
 De heer Kleukers vindt dat de discussie breder moet worden gevoerd. De vraag is hoe men 

beoordeelt of de zorgaanbieder de goede zorg levert. Daarmee zal men de komende jaren aan 
de slag moeten gaan. Daarvan is prijs één component, naast onder andere klanttevredenheid en 
doorlooptijd. Dit alles krijgt men echter niet in één jaar geregeld. 

 De heer Bierma stelt voor om de suggestie van de heer Schefman te volgen en de tekst te laten 
staan met een korte toelichting over wat nu precies wordt bedoeld. Het probleem blijft echter 
bestaan als een dienstverlener niet meldt dat men geen cliënten meer kan aannemen. 

 Mevrouw Smeets vindt dat men dit dus in onderling overleg moet bekijken. Dit hoort ook bij de 
prijs/prestatieafspraken. 

 Mevrouw Gerritsen voegt toe dat goede kwaliteit ook extra cliënten trekt. Daarmee wordt de 
limiet snel bereikt. Dat is natuurlijk ook een lastige situatie. 

 Mevrouw Smeets antwoodt dat cliënten daarom ook bereid zullen zijn om even te wachten. 
  
 De voorzitter vraagt aan de heer Bierma of de gemaakte opmerkingen meer duidelijkheid 

hebben geschapen. 
 De heer Bierma twijfelt nog steeds over een toelichting of een andere formulering. De strekking 

van de discussie is echter wel duidelijk. 
De voorzitter stelt aan de heer Bierma voor om twee voorstellen te doen en dan te bezien voor 
welk voorstel de meeste stemmen opgaan. 

 De heer Schefman vat samen dat men niet wil dat enerzijds een wachtlijst bestaat terwijl aan de 
andere kant capaciteit bestaat, vooropgesteld dat deze dienstverleners kwalitatief van dezelfde 
orde zijn. 

 
 Artikel 11.3 DVO 
 De heer Bierma vraagt ten aanzien van artikel 11.3 hoever men in het ondersteuningsplan gaat. 

Daarbij bestaan twee opties. Moet de regisseur in het ondersteuningsplan een compleet plan van 
aanpak schrijven dat de dienstverlener moet uitvoeren of bepaalt de regisseur wat het gewenste 
resultaat is? De tweede optie is meer op basis van vertrouwen en past meer in het denken van 
deze regio. Dit laatste betekent echter ook weer een extra stap voor de dienstverlener, die een 
behandelplan moet maken. 

 Mevrouw Heuvelmans stelt vast dat een ondersteuningsplan wordt gemaakt. De verwarring zit 
echter in het begrip plan van aanpak. In de AWBZ maakt dit laatste deel uit van de afspraken die 
met een cliënt worden gemaakt. Een ondersteuningsplan is echter een methodisch iets. Dit is een 
plan waaraan men samen met de cliënt werkt. 

 Mevrouw Deiana-Maes stelt vast dat de term dus het probleem is. 
 De heer Bierma zal voor de term ondersteuningsplan iets anders bedenken als dit verwarrend is. 
 Mevrouw Smeets merkt op dat in de Jeugdwet over een groepsplan wordt gesproken. 
  
 De heer Simons vindt het belangrijkste dat een bepaalde hulpvraag ergens uitgezet moet 

worden. De vraag is wat men in dit proces waar neerlegt. In het algemeen wordt gedacht dat dit 
bij de uitvoerder moet liggen. De gemeente vertrouwt erop dat dit daar gebeurt. Daarnaast moet 
er ook ergens een soort van effectmeting zijn. 

 De heer Schefman merkt op dat de gemeente ook nog ergens een stempel op moet zetten. 
  
 De voorzitter geeft aan dat het ook de bedoeling is dat men grotendeels maatwerkdiensten voor 

is. Men wil in de preventieve sfeer voorkomen dat mensen uiteindelijk in een zwaarder 
maatwerktraject terechtkomen. Dit is een regisseursmodel voor de toeleiding van burgers naar 
verschillende diensten. De gemeente gaat aangeven welke ondersteuning nodig is om invulling 
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aan de zelfredzaamheid van de burger te geven. Daarna komt pas de hulpverlener met zijn plan 
in beeld. Welke maatwerkdienst is nodig om het gewenste resultaat te bereiken? Nu moet 
worden bekeken hoe aan dit regisseursmodel invulling wordt gegeven. Als in de verschillende 
artikelen termen staan die dit proces verstoren en/of vragen oproepen, moet men dit scherp 
krijgen. 

  
Mevrouw Smeets geeft aan dat bij Jeugd in de wet staat dat men dit plan samen met de cliënt en 
de familie moet opstellen. 

 De heer Bierma geeft aan dat het ondersteuningsplan samen met de regisseur en de burger 
wordt gemaakt, maar niet samen met de aanbieder. Het resultaat gaat dus naar de aanbieder. De 
aanbieder maakt op basis van het ondersteuningsplan een plan van aanpak over hoe men het 
resultaat van hetgeen in het ondersteuningsplan is opgenomen denkt te realiseren. Spreker 
vraagt aan te geven welk begrippenkader de lading het beste dekt. 

  
 De heer Kleukers stelt vast dat de heer Bierma aangeeft dat de gemeente een cliënt met een 

schriftelijke zorgvraag naar de zorgaanbieder leidt, welke dan een behandelplan opstelt. 
 De heer Bierma geeft aan dat de gemeente indiceert. Op basis daarvan gaat het 

ondersteuningsplan naar de aanbieder, die vervolgens een plan van aanpak maakt. Daarin staat 
hoe de aanbieder het probleem gaat oplossen. Het plan van aanpak is ook het behandelplan. 

  
 De voorzitter merkt op dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de wat-vraag en de 

hoe-vraag. Wat wordt door het sociale wijkteam gedaan? Zij stellen de wat-vraag scherp, 
eventueel met behulp van specialisten. 

 Mevrouw Deiana-Maes voegt toe dat de wat-vraag in sommige gevallen best gedetailleerd kan 
zijn. De gemeente voert namelijk ook de keukentafelgesprekken. In de verordening staat 
opgenomen dat de gemeente heel serieus moet bekijken en meenemen wat een cliënt zelf 
daarvan vindt. Het plan zal dus afhankelijk van de casus van een verschillend detailniveau zijn. 
Spreekster verwacht echter de "te verrichten activiteiten" juist in het plan van de aanbieder. 

 De heer Bierma antwoordt dat hij juist daarom ook deze vraag heeft gesteld. Spreker proeft dat 
de tekst niet juist is. In de beschikking staat dus wat er moet gebeuren en de dienstverlener 
bepaalt vervolgens hoe dat moet gebeuren. 

 De voorzitter voegt toe dat dit geen blauwdruk is voor vier jaar. Op een gegeven moment zal 
een herijking moeten plaatsvinden over hoe de cirkel via de regisseur moet gaan draaien. Deze 
lijn is in de gehele regio als regisseurmodel afgesproken. De tekst wordt dus als volgt aangepast 
zodat de hoe-vraag bij de aanbieder moet liggen. 

  
 De voorzitter vraagt of er nog andere opmerkingen over artikel 11 zijn. 
 
 Artikel 11.5 DVO 
 De heer Simons vindt artikel 11.5 heel belangrijk. Moet dit plan ter goedkeuring terug naar de 

regisseur of niet? 
 De heer Bierma antwoordt dat artikel 11 is ingebracht omdat in het concept van Venlo de rol van 

de regisseur niet naar voren kwam. Spreker merkt aan de ambtelijke reacties dat deze 
goedkeuring van het behandelplan wellicht een overbodige lus is. Spreker begrijpt deze opvatting 
in het kader van een wederzijdse vertrouwensrelatie. Spreker vraagt zich echter af waar voor de 
opdrachtgever het slot op de deur zit. Is dat alleen achteraf of kan men vooraf ook nog iets 
inbouwen? Als men dit weglaat, heeft de gemeente immers geen correctiemogelijkheid meer. 

 De heer Schefman vindt dit ook niet de competentie van de gemeente. 
 De heer Kleukers begrijpt de vraag van de heer Bierma, maar een beoordeling is voor de 

gemeente ook heel lastig. 
 De voorzitter verwijst in dit kader naar de rol van de inspectie als de verleende zorg niet 

passend is. 
  
 Mevrouw Heuvelmans vraagt of de heer Bierma bedoelt dat men een soort van vrijbrief geeft. 
 De heer Bierma legt uit dat als men geen gedetailleerde opdracht geeft en alleen het resultaat 

benoemt, men in principe een vrijbrief geeft aan de opdrachtnemer/dienstverlener om naar eigen 
inzicht een plan van aanpak te maken. 

 De heer Simons vindt dat de wat-vraag in de hoe-vraag moet worden beantwoord. 
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 Mevrouw Deiana-Maes vraagt zich af of dit ook financieel met of zonder limiet is afgekaart. Als 
dit zonder limiet is, zal de gemeente dit plan van aanpak terug willen zien omdat de gemeente 
dan ook een financieel akkoord zal willen geven. Bij heel dure dienstverlening kan spreekster zich 
dit goed voorstellen. Dit is voor een gemeente dus het zoeken naar de balans tussen het 
beheersen van risico's en het vertrouwen hebben in elkaar. Dat is de balans waarnaar men op 
zoek is. 

 De heer Bierma stelt vast dat als men vertrouwen heeft in de competenties van een aanbieder 
om een goed behandelplan te maken, het risico voor de gemeente navenant groter is. 

 De heer Schefman merkt op dat dit via prijs-prestatie kan worden gestuurd. Dit onderwerp hoort 
dus bij een andere ontwikkeltafel. Dat is immers het kader dat men aan de aanbieder meegeeft. 

 Mevrouw Deiana-Maes vindt dat men in het plan wel moet definiëren over welk product men 
spreekt en hoe men dat invult. 

 Mevrouw Heuvelmans verwijst in dit kader naar de evaluaties. 
  
 De heer Bierma vraagt of dit een overzichtelijk risico is. Dan kan het artikel immers worden 

weggelaten. 
 Mevrouw Smeets deelt de opvatting van mevrouw Deiana-Maes. 
 De heer Kleukers wijst op het verschillende aantal behandelingen. De vraag is of de gemeente 

als opdrachtgever dit nog een keer wil zien. 
 De heer Schefman merkt op dat dit via prijs-prestatie al wordt afgekaderd. 
 De voorzitter voegt toe dat men bij de ontwikkeltafel prijs-prestatie vanochtend heeft voorgesteld 

om een gemiddelde prijs per werkpakket af te spreken. Dat lukt echter niet voor alle 
werkpakketten. Daarmee ligt de bal over het hoe bij de aanbieder zelf. 

 Mevrouw Smeets vindt het belangrijk dat men weet welk traject wordt ingezet. 
  
 Mevrouw Hannen vraagt zich af hoe het met de privacy van de cliënt zit. Men kan niet zomaar 

behandelplannen inzien. Momenteel moet aan cliënten individueel toestemming worden 
gevraagd voor een materiële controle, zodat het zorgkantoor die dossiers mag inzien. 

 De heer Ackermans voegt toe dat deze dossiers alleen door personen met een BIG-registratie 
mogen worden beoordeeld. Ook accountants mogen niet zomaar een behandelplan inzien. Het 
kan niet de bedoeling zijn dat alle behandelplannen naar de gemeente worden gestuurd. 

 De heer Bierma stelt vast dat dit aspect rondom de privacy nog niet is benoemd. 
 Mevrouw Gerritsen voegt toe dat de geschetste procedures wel door bijvoorbeeld de 

ziektekostenverzekeraars via geanonimiseerde dossiers worden beoordeeld. 
  
 Mevrouw Deiana-Maes wijst op het spanningsveld tussen wat een gemeente wil bereiken en de 

beheersaspecten. 
 Mevrouw Smeets antwoordt dat de beheersaspecten niet op naam hoeven. 
 De heer Smits vraagt zich af waarom de gemeente dat inderdaad zou moeten weten. De 

gemeente geeft een indicatie af samen met wat er moet gebeuren en laat de zorgaanbieder 
alleen maar verantwoorden wat er is bereikt. De gemeente hoeft de details helemaal niet te zien. 

 De heer Bierma vindt dat de gemeente wel moet weten wanneer de opdracht wordt uitgevoerd 
en moet zien wat met de opdracht is gebeurd. 

 De heer Smits antwoordt dat de gemeente daarvoor niet het plan van aanpak hoeft te zien. De 
gemeente kan gewoon enkele vragen stellen. 

 Mevrouw Deiana-Maes vindt daarom dat een aantal terugmeldmomenten/evaluatiemomenten in 
de opdracht moeten staan. 

 De heer Kleukers vindt ook dat de gemeente wel eisen aan de plannen moet stellen. Dit hoort bij 
de ontwikkeltafel kwaliteit. Bij de materiële controles zal dan moeten worden bekeken of de 
behandelplannen duidelijk genoeg zijn en aan alle eisen voldoen. Een dergelijk systeem moet 
worden gebouwd en getoetst. 

 Mevrouw Heuvelmans voegt toe dat er ook wordt gefactureerd. Dit moet ook worden 
gecontroleerd. 

 De heer Simons antwoordt dat als men de hoe-vraag loslaat, dat mogelijk is. De aanbieder heeft 
daarbij immers belang. Daarom moet men het vertrouwen hebben. 

 
 Mevrouw Hannen vraagt hoe het gaat met de jeugd die rechtstreeks wordt verwezen, 

bijvoorbeeld via de huisarts, in plaats van instroom via de regisseur. Daarvoor bestaat immers 
geen ondersteuningsplan. Bovendien wordt de gemeente dan pas op een heel laat moment 
geïnformeerd. 
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 Mevrouw Smeets antwoordt dat hiervoor nog iets moet worden opgenomen, bijvoorbeeld een 
meldingsplicht van de dienstverlener. Mevrouw Smeets zou graag een artikel toegevoegd zien 
waarin staat dat dit binnen een bepaalde termijn gemeld moet worden. 

 De voorzitter voegt toe dat het andersom ook kan. Een sociaal wijkteam kan ook verwijzen. Dit 
grijze gebied tussen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wmo 2015 is nog niet duidelijk. 

 De heer Simons voegt toe dat als men heel veel vraag krijgt vanuit de huisartsen, men tegen 
capaciteitsproblemen zal aanlopen. Deze informatie krijgt de gemeente echter toch weer terug 
via de spiegelinformatie. 

 In antwoord op mevrouw Smeets geeft de heer Schefman aan dat de informatie toch via de 
kwartaalafspraken bij de gemeente komt. 

  
 De voorzitter wil graag op zoek gaan naar de informatie die men samen nodig heeft. De 

voorzitter heeft de indruk dat artikel 11.5 als zijnde overbodig kan worden benoemd. 
 De heer Bierma vindt dit ook duidelijk. Spreker geeft aan dat er ook een bijlage is voorzien over 

de administratieve randvoorwaarden en systemen betreffende de rapportagemethodiek waarin dit 
soort aspecten een plaats kunnen krijgen. Dit kan voor Jeugd anders uitwerken dan voor de 
AWBZ. 
 

 Pauze 15.45-16.03 uur 
 

 De voorzitter heropent de vergadering. De voorzitter stelt voor om in het laatste kwartier van 
deze bijeenkomst te bekijken welke zaken nog worden gemist. 
 

 Artikel 11.6 DVO 
 De heer Bierma geeft aan dat dit artikel aan burgers de mogelijkheid biedt om van 

zorgondersteuner te wisselen bij ontevredenheid over de dienstverlening. Dit artikel lijkt in strijd 
met de keuzevrijheid die de burger moet hebben. De huidige tekst laat de beoordeling volledig 
over aan de dienstverlener. Spreker kan zich goed voorstellen dat men de regisseur daarin ook 
een rol geeft en niet de opdrachtnemer. 

 De heer Smits vindt dit afhankelijk van het type zorgvraag dat er is. Spreker geeft het voorbeeld 
van een psychiatrische patiënt die geen zin heeft in een behandeling en die dan zegt dat hij/zij 
niet tevreden is. Men zal ook de achtergrond van de casus moeten bekijken. Spreker denkt dat 
dit in eerste instantie in overleg met de cliënt zelf moet gebeuren. 

  
 Mevrouw Frissen vraagt uitleg over de gebruikte terminologie in artikel 11.6: de 

zorgondersteuner. 
 De heer Bierma antwoordt dat zorgondersteuner nog moet worden vervangen door 

dienstverlener. 
  
 De heer Schefman vraagt uitleg over de gebruikte terminologie in artikel 11.8, 11.9 en 11.10. 

Daar wordt gesproken over “het lokale team” in plaats van “de regisseur”. Spreker gaat ervan uit 
dat een regisseur deel uitmaakt van een bepaald team. 

 De heer Bierma zal “het lokale team” vervangen door “de regisseur”. 
 De voorzitter voegt toe dat de regisseur een rol is en niet een bepaalde functionaris, afhankelijk 

van de situatie en het vraagstuk. In een gemeente zullen dan ook meerdere regisseurs zijn. 
  
 De heer Bierma zal in artikel 11.6 de volgende zinsnede schrappen: "Deze mogelijkheid kan de 

opdrachtnemer een burger alleen onthouden als de redenen voor de burger om te vragen om een 
andere zorgondersteuner onredelijk worden geacht". Dit zal dan wel in goed overleg moeten 
gebeuren. 

 De heer Schefman geeft aan dat dit regelmatig voorkomt. 
 De voorzitter voegt toe dat er ook klachtenprocedures bij de aanbieder zelf zijn die al invulling 

aan dit vraagstuk geven. Deze moeten niet overruled worden. 
  
 Artikel 11.8 DVO 
 De heer Bierma zal in artikel 11.8 de volgende zinsnede schrappen: "verband houdende met 

omstandigheden die de persoon van de burger betreffen". Spreker denkt niet dat dit de enige 
reden kan zijn. Daarom wordt dit gedeelte geschrapt. 

 De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen akkoord gaan. 
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 Artikel 12.1.a DVO 
 De heer Simons stelt voor om tussen "wettelijke vereiste diploma's en gangbare competenties en 

vaardigheden" in plaats van en, en/of te schrijven, zodat dit een keuze blijft. 
 De heer Bierma antwoordt dat men bij “wettelijke vereiste" niet kan kiezen. 
 Mevrouw Hannen geeft aan dat een diploma iets anders is dan een registratie. Wat is het 

wettelijk vereiste diploma? Organisaties hebben immers de plicht om voor gekwalificeerd 
personeel die over de vereiste diploma's beschikken te zorgen. Er zou moeten staan: "wettelijke 
vereiste diploma's en/of kwalificaties". 

 De heer Bierma antwoordt dat het dan ook geen probleem is. 
 De heer Schefman stelt voor "bekwaam en bevoegd personeel" te schrijven. 
 De heer Bierma antwoordt dat men dan volstaat met te verwijzen naar alle wet- en regelgeving 

die hierop van toepassing is. 
 

 Artikel 12.3 DVO 
 De heer Ackermans vraagt hoe het legitimeren moet worden gezien. Moet een werknemer een 

pasje bij zich dragen? Dit is op dit moment namelijk niet aan de orde. 
 Mevrouw Deiana-Maes antwoordt dat het duidelijk moet zijn dat een persoon die bijvoorbeeld bij 

iemand thuis zorg komt verlenen van een bepaalde organisatie afkomstig is. De persoon moet 
voor de cliënt herkenbaar zijn. 

 De voorzitter wijst in dit verband ook op de inzet van vrijwilligers. 
 De heer Smits wijst op de grote verschillen tussen intramurale en extramurale zorg. Bij Cicero is 

de wijze van legitimatie bij intramurale en extramurale zorg heel anders geregeld. 
 De heer Bierma antwoordt dat men zich moet kunnen legitimeren. Er staat echter niet hoe. 

Spreker wil deze eis graag handhaven. 
 

 Artikel 14.1 DVO 
 Mevrouw Hannen vraagt in dit kader hoe men omgaat met een koepel van organisaties. 

Spreekster kan zich voorstellen dat het niet de bedoeling is dat men alle rapportages van alle 
organisaties wil inzien. Het zou dus moeten zijn: "de van toepassing zijnde organisaties". 

 De voorzitter geeft aan dat de tekst als volgt zou moeten luiden: "de van toepassing zijnde 
organisaties bij de betreffende gemeente". 

 De heer Bierma antwoordt dat men ook "relevante" kan gebruiken. 
 De voorzitter vindt dit woord minder geschikt. Het is echter duidelijk dat de gemeente niet alle 

rapportages wil inzien. 
 

 Artikel 13.1 DVO 
 De heer Schefman vraagt of dit artikel een vrijbrief is. 
 Mevrouw Hannen voegt toe dat de "dataset beleidsinformatie jeugd" een wettelijke verplichting 

is. "Eventueel aangevuld met andere prestatie-indicatoren die de gemeenten noodzakelijk 
achten", kan echter alles zijn. Daarmee is het hek van de dam. Spreekster zou graag gezamenlijk 
willen bepalen wat dit zou moeten zijn. 

 De voorzitter antwoordt dat bijlage 5 daaraan specifiek invulling zal moeten geven. Men wil 
immers graag bewerkstelligen dat men in 2015 niet de hele wereld op zijn kop zet. Dit onderwerp 
hoort echter bij de ontwikkeltafel kwaliteit: de monitoring van de prestatie-indicatoren. Daarbij 
hoort ook de ontwikkelopdracht om vooral de juiste dingen te doen. 

 Mevrouw Smeets voegt toe dat er nieuwe wettelijke eisen komen voor de levering aan het CBS. 
 Mevrouw Hannen wijst op het onderscheid tussen de Wmo en de Jeugd. 
 De voorzitter geeft aan dat de huidige tekst op een vrijbrief lijkt. De voorzitter vraagt of de 

aanwezigen dit anders willen omschrijven of willen verwijzen naar bijlage 5. 
 
Afgesproken wordt om te verwijzen naar bijlage 5. 

  
De heer Bierma zal een andere tekst opstellen waarin naar bijlage 5 wordt verwezen. 
 

 Artikel 17.2 DVO 
 De heer Bierma deelt mee dat deze bepaling over de alfabetische toewijzing vanuit de hoek van 

inkoop- en aanbestedingsexperts komt om willekeur en bevoordeling te voorkomen. 
 De heer Smits begrijpt waarom deze bepaling is opgenomen. De gemeente Nuth hanteert 

eenzelfde regeling met alfabet. In het afgelopen anderhalf jaar was dit echter maar één keer aan 
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de orde. De cliënt maakt immers meestal zelf de keuze en weet echt wel welke partij hij/zij kiest. 
Men zal daarom zelden of nooit dit artikel nodig hebben. 

 De heer Bierma antwoordt dat deze bepaling alleen is opgenomen als een burger zelf niet tot 
een keuze komt. Spreker vindt het in dat geval voor de hand liggend als de regisseur de meest 
geschikte dienstverlener aanwijst. De vraag is of men daarmee kan leven. Op basis van 
evaluaties achteraf kan dit altijd opnieuw worden bekeken. 

 De heer Simons merkt op dat "enzovoorts" dan nog ook nog weggestreept kan worden. 
 Mevrouw Heuvelmans wijst in dit kader ook op de subcategorie van zorgmijders die helemaal 

niets willen. 
 

 Artikel 19.5 DVO 
 De heer Bierma vindt dit tevredenheidsonderzoek wellicht overdreven, zeker in de 

transitieperiode. Spreker vraagt welke frequentie voor een klanttevredenheidsonderzoek 
werkbaar is. 

 Mevrouw Hannen vraagt of dit een klanttevredenheidsonderzoek voor de hele organisatie is. Het 
aandeel van de regio Heuvelland zal dan immers heel beperkt zijn. 

 De heer Ackermans adviseert dit niet per gemeente of per regio te vragen. Dit onafhankelijke 
onderzoek zou per gezamenlijk inkopende en opererende gemeenten moeten gebeuren. Anders 
zijn immers meerdere aparte onderzoeken nodig. 

 De heer Simons antwoordt dat het om de betrouwbaarheid van de dienstverlener gaat. Daarom 
is het goed om de diensverlener in zijn totaliteit te bezien. 

  
 Mevrouw Gerritsen deelt uit eigen ervaring mee dat het ontzettend complex is om zulke 

vragenlijsten te ontwikkelen. Dit lukt nooit binnen vier jaar. Het is heel lastig om dit te 
specificeren. Spreekster waarschuwt ervoor om deze verplichting te stellen. 

 De heer Bierma wijst in dit kader op de moeilijkheden die een "externe onafhankelijke partij" voor 
kleine dienstverleners opwerpt. Dit lijkt een zware bepaling. 

 Mevrouw Gerritsen merkt op dat men bij kleine dienstverleners die hetzelfde type zorg 
aanbieden graag zou willen werken met een nationaal erkende vragenlijst. Anders kan men niet 
vergelijken en spiegelen. 

 Mevrouw Heuvelmans geeft aan dat er wel al veel instrumenten zijn. AltraCura werkt 
bijvoorbeeld samen met het Trimbos-instituut. 

 Mevrouw Gerritsen bevestigt dat er inderdaad vragenlijsten zijn. Er zijn CQ-indexen (Consumer 
Quality Index) waarin allerlei typen van zorg zijn onderscheiden. 

  
 De heer Bierma vraagt wat hiermee te doen. 
 De voorzitter stelt vast dat als men dit artikel in de DVO opneemt, dit door alle partijen moet 

worden ondertekend. Dat maakt het lastig. 
 De heer Simons geeft aan dat men zich nu in een ontwikkeltraject bevindt. Spreker stelt voor dat 

men een artikel opneemt waarin staat dat een partij zich verplicht om mee te doen aan de 
vervolmaking van een klanttevredenheidsonderzoek. 

 Mevrouw Gerritsen vult aan met "de bereidheid tot". 
  
 De heer Bierma deelt mee dat artikel 19.5 uit de DVO van Venlo komt. Men kan het ook 

omdraaien en het klanttevredenheidsonderzoek door de opdrachtgever laten uitvoeren. 
 Mevrouw Frissen vertelt dat het UWV dit aldus in een jaarlijkse audit doet. 
 De heer Simons vindt dat dit een van de opties kan zijn. 
  
 De heer Bierma vraagt of men dan nu kan volstaan met de bepaling dat de dienstverlener zich 

verplicht om mee te werken aan een klanttevredenheidsonderzoek dat nog nader uitgewerkt gaat 
worden. 
De heer Schefman stelt voor om "per afgesproken periode" daaraan toe te voegen. Dit zal 
namelijk zeer waarschijnlijk per sector verschillen. 

 De voorzitter stelt voor dit inderdaad zo te combineren. Dan heeft men beide opties te pakken. 
Men kan daarmee ook de bestaande mogelijkheden benutten. Dan rest echter nog de vraag over 
de termijn. De bepaling mag voor de organisaties in ieder geval geen drempel opwerpen. 

 De heer Bierma stelt vast dat het gaat om de bereidheid mee te werken aan de ontwikkeling van 
een klanttevredenheidsonderzoek dan wel het toepassen van bestaande instrumenten. 

  
 Artikel 19.4 DVO 
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 De heer Ackermans weet niet of het afgeven van een controleverklaring vóór 1 april in de 
praktijk haalbaar is. Dit betreft immers een specifiek voor de gemeente opgestelde 
verantwoording. De kosten per cliënt bedragen minimaal 2500 euro. Dit zal dan ook heel veel 
geld gaan kosten. Spreker verzoekt daarom van alle gemeenten samen één verantwoording te 
vragen en die te laten certificeren. Spreker weet echter niet of dit ook mogelijk is. Los van de 
kosten van een externe audit leidt dit namelijk intern ook tot extra kosten. 

 De heer Kleukers deelt de opvatting van de heer Ackermans. Spreker zal uitzoeken of dit 
mogelijk is. 

 De voorzitter denkt dat in de gemeenschappelijke regeling hiervoor een vorm moet worden 
gevonden. Dat zal echter niet gemakkelijk zijn. 

 Mevrouw Smeets vraagt waarom men dat überhaupt zou willen, ervan uitgaande dat een 
dienstverlener in ieder geval voor het gehele pakket een accountantscontrole heeft. 

 Mevrouw Hannen antwoordt dat de accountant de rechtmatigheid van de declaraties controleert. 
 De heer Ackermans merkt op dat de gemeente dan ook zou willen dat de controleverklaring een 

onderdeel van het jaarverslag wordt. Dan moet dit in een bijlage bij de jaarrekening, waardoor 
een discussie met de accountants ontstaat over of die bijlage tot de controleopdracht behoort. 
Spreker denkt daarom dat dit opgeschaald moet worden. 

 Mevrouw Smeets vraagt om te bekijken in hoeverre dit losgelaten kan worden. 
 De voorzitter stelt vast dat dit ook aan de contracten gerelateerd moet worden. 
 De heer Ackermans merkt op dat soms bij een subsidie staat dat als men de verantwoording in 

een bijlage bij de jaarrekening doet, een subsidiegever geen aanvullende controle vraagt. Op zich 
is dat gemakkelijk. Dat scheelt immers een hele hoop werk. Spreker vindt het loslaten heel 
charmant, maar stelt voor om dit samen te regelen. 

 De heer Schefman stelt voor dit in de jaarrekening te segmenteren naar de ontvangende 
gemeenten. 

 De heer Ackermans antwoordt dat mevrouw Smeets dit ook voorstelt. 
 Mevrouw Smeets bevestigt dit. Er is immers ook afgesproken dat de bureaucratie moet worden 

beperkt. 
 De heer Ackermans voegt toe dat in het artikel ook "juistheid en rechtmatigheid" staat. Geheid 

dat accountants dan ook naar de protocollen vragen waaraan getoetst moet worden. 
 De heer Kleukers vindt dat dit wel goed omschreven moet worden. Alle andere partijen moeten 

dit immers straks gaan regelen en zij zullen dan zeker met vragen komen. Nu staat er inderdaad 
dat iedere gemeente dit moet doen. 

 De voorzitter vraagt voorstellen via de virtuele tafel kenbaar te maken. 
 

 Artikel 20.1 DVO 
 De heer Schefman verwijst in het kader van het schrappen van overbodige bepalingen naar 

artikel 21.1. Daarin staat dat het tarief niet hoger mag zijn dan de door de Nederlandse 
Zorgautoriteit of haar rechtsopvolger vastgestelde tarieven. Dit is overbodig omdat de gemeente 
zelf de tarifering doet. 

 De heer Bierma heeft deze bepaling van Venlo overgenomen. 
 De heer Kleukers stelt voor dit in Venlo na te vragen. Misschien is dit wettelijk verplicht? 
 De voorzitter antwoordt ontkennend. Dit is meer als een rem bedoeld. 

De heer Bierma zal dit artikel schrappen. 
 
 Artikel 22.1 DVO 
 De heer Bierma geeft aan dat de heer Kleukers heeft gevraagd of er ook ruimte is om de 

overeenkomst eventueel aan te passen als partijen dat nodig vinden. In artikel 22.1 staat dat de 
DVO minmaal één keer per jaar wordt geëvalueerd. Het ligt dan in de lijn om hieraan toe te 
voegen "en desgewenst aan te passen". 

 De heer Kleukers vraagt hoe een eventuele aanpassing gebeurt. 
 De heer Bierma antwoordt dat de tekst van dit document wordt aangepast met een addendum op 

basis van een evaluatie die gezamenlijk wordt doorgevoerd. 
  
 De heer Schefman vraagt een soort van kapstokartikel toe te voegen. 
 De heer Bierma en de voorzitter vinden dit een goede aanvulling. 
  
 De heer Bierma voegt toe dat er ook nog een bepaling over social return wordt toegevoegd. 
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 De heer Ackermans las dit ook in artikel 24 over de stages. Spreker denkt dat men bij social 
return moet bekijken of dit niet een inspanningsverplichting moet zijn in plaats van een 
taakstelling. Spreker is voorstander van een inspanningsverplichting. 

 Mevrouw Hannen vindt het vooral raar als men een uitkeringsgerechtigde in plaats van een eigen 
personeelslid moet aanstellen. Dan staat immers iemand anders via de achterdeur weer op de 
stoep bij de gemeente. 

 De heer Bierma zal nog checken welke standaardtekst in de contracten van de gemeente 
opgenomen wordt. 

 De heer Ackermans heeft in een bepaalde regio zelfs de naam van de sociale werkvoorziening 
gezien waar men op het gebied van de facilitaire groenvoorzieningen moest inkopen. Spreker 
vindt dit in het kader van concurrentievervalsing best ingewikkeld. 

  
 De voorzitter stelt vast dat alle vragen van de heer Bierma nu aan de orde zijn geweest. De 

voorzitter vraagt of de aanwezigen nog andere vragen of opmerkingen hebben. 
  
 Artikel 4 DVO 
 De heer Smits heeft nog een opmerking over de duur van de DVO. In principe eindigt de DVO 

over drie of vier jaar. Men kan echter ook zeggen dat deze DVO daarna weer met een bepaalde 
termijn verlengd kan worden. Spreker stelt voor om dit op te nemen. Een verlenging is echter 
geen verplichting. 

 De heer Bierma antwoordt dat deze beperking in deze periode is opgenomen in relatie tot de 
transitie- en transformatiefase. Na deze periode zou dit afgerond moeten zijn. Een dergelijke 
bepaling zou echter inderdaad opgenomen kunnen worden. Er moet echter wel een 
beslismoment zijn met betrekking tot of men dit inderdaad gaat doen. 
 

 De voorzitter vraagt of de aanwezigen nog andere vragen of opmerkingen hebben. 
 

 Mevrouw Deiana-Maes merkt op dat de gemeente momenteel een gedeelte van de back-office, 
onder andere de administratie rondom de facturering van de huidige Wmo-taken, bij het Wmo-
kantoor heeft weggezet. Spreekster vindt dat dit wel mogelijk moet zijn. 

 De heer Bierma antwoordt bevestigend. Dit wordt in bijlage 4 geregeld. 
  
5. Conclusies naar aanleiding van discussie 
 De voorzitter vraagt vervolgens welke vraagstukken naast de onderwerpen van de andere 

ontwikkeltafels de komende periode nog virtueel en fysiek geadresseerd moeten worden. 
 De heer Schefman vindt dit afhankelijk van de resultaten uit de verschillende 

werkgroepen/ontwikkeltafels. Spreker stelt voor eerst het totale eindresultaat te bekijken. 
 De heer Simons stelt in dit kader voor dat alle resultaten van alle ontwikkeltafels inclusief alle 

bijlagen overal komen te liggen. 
  
 Mevrouw Hannen vraagt of het onderwerp ICT ook nog ergens aan de orde komt. Als men van 

de zorgaanbieders verwacht dat men gegevens per 1 januari digitaal aanlevert, moet men 
immers ook weten wat aangeleverd moet worden. Spreekster vraagt of de ICT ook in een 
ontwikkeltafel aan de orde komt. 

 De voorzitter vindt dit een heel goede vraag. Het probleem is dat een andere groep in de regio 
hiermee aan de slag is gegaan. 

 De heer Kleukers beantwoordt de laatste vraag van mevrouw Hannen ontkennend. Spreker 
voegt toe dat men heel realistische verwachtingen heeft. Het worden voorlopig alleen Word- en 
Pdf-bestanden. 

 
 De heer Ackermans stelt vast dat in het voortraject veel over de liquiditeit van grote en kleine 

organisaties is gesproken. Hiervoor is heel veel aandacht gevraagd. Spreker ziet dit echter bijna 
nergens meer terug. Het betalingsverkeer en de liquiditeit worden voor veel aanbieders een 
kwestie waardoor aanbieders ook kunnen omvallen. Bij de Jeugd zou een soort van subsidie-
plus-regeling worden georganiseerd. Daarbij wordt in termen van een subsidiebudget gedacht 
waarbij men voorschotten kan verstrekken. Spreker mist deze hele discussie. 

 Mevrouw Smeets antwoordt dat deze vraag met de declaratie- en verantwoordingssystematiek te 
maken heeft. Dit zal op basis van voorschotten worden gefactureerd met daarbij een 
eindafrekening. Dit moet echter nog in de bijlage worden uitgewerkt. 

 De heer Bierma voegt toe dat dit inderdaad niet zo in bijlage 4 staat. 
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 De heer Schefman neemt aan dat dit een onderdeel is van de ontwikkeltafel prijs-prestatie. 
 De voorzitter antwoordt dat deze vraag vanochtend niet aan de orde is geweest. De voorzitter 

stelt daarom voor dit virtueel ter sprake te brengen. 
 

 De voorzitter stelt voor alle openstaande vragen en opmerkingen goed te adresseren. 
 
6. Vooruitblik tweede bijeenkomst 

De voorzitter deelt mee dat het verslag van deze ontwikkeltafel en de stukken zo snel mogelijk 
op de website worden gepubliceerd. De bedoeling is dat de virtuele tafel ook mee gaat reageren 
en ageren. Dit alles wordt in het volgende overleg meegenomen. 
 

7. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel DVO en sluit om 
17.00 uur de vergadering. 
 
Maastricht, 15 augustus 2014 


