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1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen om 9.00 uur welkom bij deze ontwikkeltafel Kwaliteit 
(OT Kwaliteit). Hij deelt mee dat de vergadering wordt opgenomen voor het maken van notulen. Met 
deze notulen worden ook andere partijen (naast de fysiek aanwezige partijen, ook de virtueel 
deelnemende partijen) geïnformeerd over wat is besproken. De virtueel deelnemende partijen 
worden later in de gelegenheid gesteld om te reageren. Die zaken worden in de tweede 
ontwikkeltafel besproken. 
Spreker leidt dit overleg vanuit de regio Maastricht Heuvelland. 
De bijeenkomst is erop gericht om dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) op te stellen om 
1 januari 2015 te kunnen starten. Daarna zullen er ook nog ontwikkeltafels plaatsvinden. Dan zal er 
meer gesproken worden over de transformatie in de periode 2016-2018. 

 
2. Voorstelrondje 

De voorzitter vraagt de deelnemers zich kort voor te stellen. 
 

De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 

3. Introductie door de projectleiding. 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat er in de eerste plaats gekeken is naar het wettelijk kader van de 
Wmo en de Jeugdzorg. Daarin komt het kwaliteitsaspect ook nadrukkelijk naar voren. Dat wettelijk 
kader moet in ieder geval worden nageleefd. Wat betreft de Participatiewet zijn er niet veel 
parallellen met Wmo en jeugdzorg (onder andere ook op het gebied van kwaliteit) ten aanzien van 
het wettelijk kader, maar er kunnen ook parallellen getrokken worden met het onderwerp kwaliteit, 
onder andere wat betreft re-integratie. 
De gemeenteraden hebben al twee beleidskaders vastgesteld, voor de Participatiewet en voor de 
Wmo; voor Jeugd is er al een beleidsplan opgesteld. Die kaders bevatten ook zaken op het gebied 
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van kwaliteit. Ook die eisen moeten worden nageleefd en worden dus opgenomen in de 
dienstverleningsovereenkomst. 
Het is nu de vraag welke andere eisen op het gebied van kwaliteit gesteld moeten worden, eerst 
voor 2015 en vervolgens voor de periode erna. Instanties krijgen veel ruimte om aan de slag te 
gaan, maar de budgetten moeten wel verantwoord worden. De kwaliteit van zorg moet getoetst en 
gemonitord worden. Daarvoor is een startnotitie opgesteld als start van de discussie in de OT’s. 
 
De heer Simons benadrukt dat er de afgelopen jaren steeds meer aandacht geweest is voor 
kwaliteit. Dat levert echter ook meer administratieve lasten op. Spreker vraagt de deelnemers om 
maatregelen om administratieve lasten zo laag mogelijk te houden: hoe kan het gemakkelijker en 
eenvoudiger met toch voldoende aandacht voor kwaliteit? Op die manier kunnen de eerste 
bezuinigingen worden gerealiseerd. 
 
De voorzitter vraagt de deelnemers eerst te reageren op de eerste punten in de startnotie (wettelijk 
kader en gemeentelijk kader). 
 
Mevrouw Kleijnen vraagt naar de betekenis van de afkorting AMHK. 
 
Mevrouw Vaessen geeft antwoord: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
De voorzitter zegt toe afkortingen en definities als bijlagen toe te voegen aan de documenten. 
 
Mevrouw Van der Zanden vraagt meer informatie over de term ‘gecertificeerde instellingen’ bij de 
Jeugdwet. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat het gaat om instellingen voor jeugdbescherming en 
jeugdreclassering, zoals Bureau Jeugdzorg en het Leger des Heils. Landelijk zijn er 25 instellingen 
die het traject doorlopen. Voor hen gelden speciale kwaliteitseisen. Ook nieuwe instellingen die op 
dit gebied aan de slag gaan, moeten daaraan voldoen. 
 
Mevrouw Ploemen wil weten of de Raad voor de Kinderbescherming daar ook onder valt. 
 
Mevrouw Vaessen antwoordt dat dat niet het geval is. De Raad voor de Kinderbescherming blijft 
onder aansturing van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De gemeente is wel verplicht om een 
samenwerkingsprotocol op te stellen. Op dit moment wordt gewerkt aan de invulling ervan. 
 
Mevrouw Thijssen wil weten wat bedoeld wordt met ‘het in kennis stellen van de gemeente bij 
calamiteiten’. 
 
Mevrouw Vaessen antwoordt dat dat alleen nodig is bij zware zaken zoals huiselijk geweld, incest 
of kindermishandeling. Naast de inspectie moet ook de opdrachtgever worden geïnformeerd. Het is 
goed als bijvoorbeeld ook de wethouder, als eindverantwoordelijke, op de hoogte is van 
calamiteiten. Die eis is expliciet in de wet opgenomen. 
 
Mevrouw Cuppen constateert een extra schakel, dus meer administratieve last. 
 
Mevrouw Vaessen benadrukt dat die werkwijze bij jeugdzorg ook al wordt gehanteerd. Instellingen 
moeten nu ook zowel de inspectie als de provincie inlichten. 
 
Mevrouw Kleijnen vraagt om dit wat nadrukkelijker te beschrijven. 
 
De heer Simons deelt mee dat dat later in de procesbeschrijving, bij de beschrijving van de 
bedrijfsvoering, wordt opgenomen. In een DVO zou dat verwarrend werken. 
 
Mevrouw Cuppen deelt mee dat na een melding een heel proces wordt opgestart. Bij meldingen 
aan verschillende instanties ontstaan er dus meerdere processen en dus meer administratieve last. 
Bovendien gaat het voor een instantie vaak om meerdere gemeenten. 
 
Mevrouw Van der Zanden vraagt de gemeenten de processen te synchroniseren en met elkaar af 
te stemmen. 
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Mevrouw Vaessen vraagt de deelnemers om verschillen tussen de verschillende deelnemende 
gemeenten snel kenbaar te maken. Zij zegt toe dit onderwerp wat helderder te beschrijven. 
 
Mevrouw Van der Zanden vervolgt met haar reacties op het startdocument. Zij constateert dat er 
jaarlijks cliëntervaringsonderzoeken moeten plaatsvinden. Zij vindt dat erg belastend. Nu worden 
deze onderzoeken om de 2 à 3 jaar gehouden, volgens een bepaalde systematiek. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat dat jaarlijkse onderzoek in het beleidsplan is vastgelegd. Wel kan 
met instellingen gesproken worden over de nadere invulling ervan, met minder administratieve 
lasten. De gemeente kan ook behulpzaam zijn bij de onderzoeken door bijvoorbeeld eenduidige 
vragenlijsten op te stellen. 
 
De heer Simons wil weten of er ook – slechts – steekproeven mogelijk zijn, waarbij je dan iedere 
drie jaar het hele patiëntenbestand afhandelt. 
 
Mevrouw Vaessen zegt toe dat nader uit te zoeken. Op 1 september 2014 is er nog een sessie 
met de gemeenteraden van Maastricht/Heuvelland over dit onderwerp. Zij zegt toe dit onderwerp 
dan aan de orde stellen. 
 
Mevrouw Kleijnen merkt op dat die informatie belangrijk is voor het meten van de tevredenheid en 
van de kwaliteit. Klanttevredenheid kan ook zorgen voor een lastenvermindering. Als de gemeente 
de onderzoeken faciliteert, kan dat tot administratieve lastenvermindering leiden. 
 
Mevrouw Dobbelsteijn wil ervoor waken de burgers te overvragen met een veelheid aan 
onderzoeken. Zij stelt voor om onderzoeken samen te voegen. 
 
De heer Jöris merkt op dat er standaarden zijn voor dergelijke onderzoeken, bijvoorbeeld 
medewerkertevredenheidsonderzoeken. Die kunnen het werk verminderen. 
 
De heer Simons deelt mee dat de opzet van een goed onderzoek jaren kan kosten. Van alle 
partijen wordt daarom nu een inspanningsverplichting verwacht. Dat is dus in eerste instantie een 
lastenverzwaring. Dat moet in de toekomst leiden tot een lastenverlichting. 
 
Mevrouw Van der Zanden stelt voor om gebruik te maken van bestaande expertise op dat gebied 
bij de instellingen. 
 
De heer Franssen is het daarmee eens. Alle organisaties hebben beproefde modellen. Die zijn met 
elkaar vergelijkbaar. Zo moet onder andere nu ook al gecontroleerd worden of de gewenste 
kwaliteit is geboden en of ingezette veranderingsstrategieën gewerkt hebben. 
 
De heer Simons stelt voor om de vragen te beperken tot die vragen die er werkelijk toe doen. 
 
Mevrouw Kleijnen merkt op dat het primair gaat om de kwaliteit van leven van een cliënt (pijler 3) 
en de verbetering daarvan. Vaak gaat het echter alleen maar om het proces en de medewerkers. 
 
De voorzitter deelt mee dat kwaliteit een containerbegrip is. Kwaliteit kent veel aspecten, zowel 
betreffende de cliënten als organisaties en medewerkers. Er moeten naast verbetering van de 
kwaliteit van processen ook doelstellingen worden geformuleerd met wat moet worden bereikt in de 
wijken en bij cliënten. Om dat te meten, moeten nog instrumenten ontwikkeld worden. Het jaarlijks 
cliëntervaringsonderzoek moet – op een efficiënte manier – informatie opleveren om de kwaliteit te 
verbeteren. 
Voor organisatie, processen en bedrijfsvoering bestaan er certificeringen. Spreker wil weten of die 
certificeringen een voldoende basis zijn om er in 2015 op voort te borduren. 
 
De heer Jöris deelt mee dat het op het gebied van participatie niet geldt. Op dat gebied zijn er 
geen richtlijnen op het gebied van kwaliteit en bestaan er geen certificeringen. 
Vaak wordt getracht om de kwaliteit te toetsen door de inhoud van het proces en de kwaliteit van de 
dienstverlening te meten. Dat leidt echter tot omvangrijke rapportages. Spreker is er voorstander 
van om resultaatafspraken te maken en de voortgang op dat gebied te controleren. Dat is een beter 
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meetinstrument en het verlaagt de administratieve last. Wellicht dat die werkwijze bij jeugdzorg en 
Wmo ook mogelijk is. 
 
Mevrouw Kleijnen vindt het voor haar organisatie toepasbaar. Daarmee kun je echter niet de 
(verbetering van) kwaliteit van leven van cliënten meten. Dat moet komen vanuit de cliënten zelf. 
 
De voorzitter benadrukt dat het zowel gaat om kwaliteit in de bedrijfsvoering als de kwaliteit van 
leven van cliënten. Spreker herhaalt zijn vraag of de huidige systemen voldoen om de kwaliteit van 
de bedrijfsvoering (bij jeugdzorg en Wmo) te monitoren. 
 
Mevrouw Ploemen deelt mee dat de door haar organisatie ingezette specialisten niet allemaal 
voldoen aan de HKZ-certificering. Zij denkt dat het wellicht ook niet haalbaar is voor kleine 
organisaties om aan zo’n groot keurmerk te voldoen. Hulpverleners met een eigen praktijk zijn wel 
geregistreerd, de zogenaamde BAMw-registratie (beroepsregister van agogisch en maatschappelijk 
werkers). Dat waarborgt ook een bepaalde kwaliteit. 
 
Mevrouw Vaessen beaamt dat kleine organisaties geen HKZ-certificering hebben. Dat is ook voor 
hen niet op te brengen. Je zult dus qua eisen naar aspecten moeten kijken die voor alle 
organisaties kunnen gelden, de grootste gemene deler. 
 
Mevrouw Cuppen stelt voor om een algemeen toepasbaar kwaliteitskader af te spreken. 
 
De heer Simons deelt mee dat dat nu juist de doelstelling is van de Ontwikkeltafels. Nieuwe en 
kleine partijen moeten straks, ook als zaken nog in ontwikkeling zijn, ook in de gelegenheid worden 
gesteld om te kunnen voldoen aan een minimale kwaliteit. Die zaken moeten worden opgenomen in 
een DVO. 
 
Mevrouw Cuppen deelt mee dat haar organisatie op die manier in de praktijk ook al werkt met 
onderaannemers. 
 
De heer Simons ziet uit naar de inhoud van dergelijke contracten. Wellicht dat er voor 1 januari 
2015 een aantal goede punten uit kunnen worden gehaald. 
 
Mevrouw Ploemen deelt mee dat de BAMw-registratie en onder andere de Bond voor Councelers 
een aantal kwaliteiteisen kennen. Die eisen ontlopen elkaar niet veel. Het is de vraag of een 
organisatie hulpverleners mag inzetten die niet een dergelijke registratie hebben. 
 
De voorzitter stelt voor om in eerste instantie een aantal minimale kwaliteitseisen te formuleren. 
 
De heer Jöris stelt voor om de checklisten van de verschillende keurmerken te vergelijken en op 
basis daarvan een aantal minimale gemeenschappelijke eisen op te stellen. 
 
De heer Vermeulen deelt mee dat met de participatieladder en de zelfredzaamheidmatrix de 
kwaliteit van leven gemeten kan worden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met onder andere 
de inzet van collectieve voorzieningen. Aan het eind van een traject kun je daarmee toetsen welke 
stappen cliënten gezet hebben. 
 
Mevrouw Cuppen deelt mee dat de zelfredzaamheidmatrix nog niet voor alle doelgroepen geschikt 
is. Daarvoor moeten meer verdiepende vragen worden opgenomen in het onderzoek. Vanuit een 
expertmeeting zijn verschillende werkgroepen (onder andere ook vanuit de gemeente Maastricht en 
de GGD) op de schaal van Zuid-Limburg daarmee al aan de slag gegaan. Ook op landelijk niveau 
wordt daaraan gewerkt. 
 
De voorzitter stelt voor om de uitkomsten van de werkgroepen straks ook mee te nemen. Dat is 
echter iets voor de langere termijn. Hij stelt voor om nu uit te gaan van wat al gereed is om de 
kwaliteit van leven te meten. 
 
Mevrouw Kleijnen mist zaken als arbo, veiligheid en scholing van medewerkers. Zij mist verder bij 
de participatieladder en de zelfredzaamheidmatrix de koppeling met de kwaliteit van leven van de 
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cliënten. Haar organisatie heeft er al over nagedacht hoe dat vormgegeven kan worden, 
gespecificeerd naar de verschillende doelgroepen. 
 
De voorzitter beaamt dat dat ook een aanpak zou kunnen zijn voor de periode na 2015. Hij wil de 
discussie nu beperken tot wat er al beschikbaar is en wat daar nog aan moet veranderen. 
 
Mevrouw Dobbelsteijn deelt mee dat ook de gemeente Heerlen werkt aan de 
zelfredzaamheidmatrix, met name voor ouderen. 
 
Mevrouw Vaessen komt terug op de registraties. Zij deelt mee dat mensen die jeugdhulp willen 
aanbieden,-geregistreerd moeten zijn. Dat is bij wet bepaald. De behandelaar moet geregistreerd 
zijn als professional in de jeugdzorg. Spreekster zegt toe dit nog op te nemen in de startnotitie. 
 
Mevrouw Ploemen vindt niet dat er altijd dergelijke hoge eisen gesteld moeten worden aan 
hulpverleners, want bijvoorbeeld op het gebied van preventie wordt vaak gewerkt met vrijwilligers. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat gemeenten daar creatief mee om kunnen gaan, onder andere 
wat betreft de definitie van de hulp. Als het gaat om preventie, is geen certificering nodig. Voor 
daadwerkelijke (jeugd)hulp geldt een aantal eisen. Ook de overheid wil mensen in hun eigen kracht 
zetten, onder andere met behulp van familie of vrienden. Dat moet ook mogelijk zijn. 
 
De voorzitter vindt dat dergelijke zaken moeten worden besproken in het wijkteam en met 
bijvoorbeeld de regisseur. Het is dan de vraag of het preventie betreft of daadwerkelijke 
hulpverlening. 
In de overeengekomen DVO’s moet de hulp wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Er worden 
echter niet met het hele sociale netwerk DVO’s afgesloten. Dat zou leiden tot een tweedeling in de 
bijlage Kwaliteit van het DVO. 
 
De heer Biersma beaamt dat ook niet-gecertificeerde hulpverleners ingezet kunnen worden voor 
een deel van de hulp. Dat werken met dergelijke onderaannemers moet expliciet worden 
opgenomen in het behandelplan. Er moet dan ook plek zijn voor vrijwilligers. 
 
De heer Vermeulen vindt ook dat je vrijwilligers en bijvoorbeeld maatjes niet mag uitsluiten. 
 
Mevrouw Vaessen herhaalt dat je dergelijke dienstverlening dan geen jeugdhulp moet noemen. 
Vrijwilligers en maatjes kunnen worden ingezet bij preventie en zelfredzaamheid. 
 
De heer Biersma vindt dat er verschillende DVO’s moeten komen voor de verschillende soorten 
dienstverleners. Naast deze OT is er ook een OT pgb en zorg in natura, waar dit aan de orde zal 
komen. 
 
Mevrouw Van der Heijden merkt op dat kleinere partijen vaak de samenwerking opzoeken met 
grotere partijen om te kunnen voldoen aan bepaalde eisen, bijvoorbeeld certificering. Dat mag je bij 
voorbaat niet helemaal dichttimmeren. Je kunt er nu slechts basiscriteria voor vaststellen en die in 
de praktijk verder uitwerken. 
 
Mevrouw Ploemen benadrukt dat de verantwoordelijke organisatie de coördinerende rol blijft 
vervullen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de organisatie om de goede mensen in te zetten en 
te voldoen aan de kwaliteitseisen. 
 
De voorzitter constateert dat dat de huidige werkwijze is. Voor 2015 kan die werkwijze niet 
veranderd worden. Hij acht het daarmee verstandig om de bestaande systemen op dit gebied te 
handhaven en te proberen die zo goed mogelijk te vertalen naar de situatie in 2015. In de jaren 
erna kan dat verder geoptimaliseerd worden. 
 
De heer Simons deelt mee dat in 2015 ook nieuwe partijen kunnen ontstaan. Het is belangrijk om 
daarvoor kwaliteitscriteria op te stellen, zodat zij direct aan de slag kunnen gaan en niet hoeven te 
wachten op regelgeving. 
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De heer Biersma vindt dat deze organisaties met behulp van bijvoorbeeld een pgb of een variant 
van DVO (met onderaanneming) aan de slag kunnen gaan. In een dergelijke DVO kunnen ook de 
gemeentelijke en de wettelijke eisen opgenomen worden. 
 
Mevrouw Kleijnen deelt mee dat haar (kleine) organisatie wel een HKZ-certificering heeft. Ook 
voor kleine organisaties is dat haalbaar. Het zou echter prettig zijn om de administratieve lastendruk 
te verlagen en deze aan te passen aan de grootte van de organisatie. 
 
De heer Biersma vindt dat de kleine organisaties ook slechts hoeven te voldoen aan de eisen voor 
de hulpverlening die ze daadwerkelijk leveren. 
 
Mevrouw Kleijnen benadrukt dat haar organisatie werkt met verschillende doelgroepen die 
nergens anders in de regio terechtkunnen. Het probleem is nu dat zij bijvoorbeeld nu geen zorg in 
natura mag leveren, terwijl de organisatie wel aan alle eisen voldoet. 
 
De voorzitter vindt dat voor organisaties die voldoen aan de minimale (wettelijke) eisen, een DVO 
opgesteld moet kunnen worden. Het is daarbij belangrijk om de lastenverlichting, voor zowel de 
grote als de kleine organisaties, te realiseren. Dat mag echter geen lastenverzwaring voor de 
gemeente tot gevolg hebben. 
Hij denkt verder dat voor kleinere partijen in 2015 de kans groter wordt om zelfstandig contracten te 
kunnen afsluiten. 
 
De heer Biersma wil weten welke maatstaf gehanteerd wordt om zorg in natura te mogen 
aanbieden. 
 
Mevrouw Kleijnen antwoordt dat je minimaal vijftig cliënten moet hebben. Dat is in haar organisatie 
niet het geval. 
 
Mevrouw Dobbelsteijn deelt mee dat haar organisatie pas laat gestart is en ook geen zorg in 
natura mag leveren, omdat de organisatie niet op tijd is ingeschreven bij het zorgkantoor. 
Spreekster is blij dat straks nieuwe aanbieders direct kunnen beginnen. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat de gemeente ook op zoek is naar verschillen tussen pgb en zorg 
in natura. Wellicht dat dat onderscheid straks niet meer zo spannend is. 
 
Mevrouw Magermans vindt dat je met een pgb beter de regie over je eigen leven kunt voeren. Dat 
is ook de doelstelling van de nieuwe wetgeving. 
 
De voorzitter deelt mee dat de gemeente uitgaat van een ondersteuningsplan of een gezinsplan. 
Dat staat los van een pgb of zorg in natura. In de genoemde plannen kunnen cliënten en 
dienstverleners zelf bepalen op welke manier de hulp wordt ingezet. 
 
De heer Jöris wil weten of er in 2015 in de budgetten nog ruimte is voor nieuwe dienstverleners. 
 
De voorzitter antwoordt dat voor nieuwe cliënten en nieuwe dienstverleners ruimte wordt 
gereserveerd. Hij benadrukt dat het Rijk flink kort op de budgetten. Het is aan de gemeenten om het 
werk per werksoort goed te organiseren, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Het 
probleem daarbij is dat je nu geen kennis hebt van nieuwe instroom. Dat is ook in de OT Prijs-
prestatie en in de pre-ontwikkeltafels aan de orde geweest. Uit die discussies bleek echter dat er 
voldoende houvast is om voor 2015 een begroting op te kunnen stellen. 
 
De heer Biersma benadrukt dat de dienstverlening aan burgers in 2015 zo rimpelloos mogelijk 
gecontinueerd moet worden. Daarnaast en daarna kan er in de periode tot 2018 gewerkt worden 
aan verbeteringen en aan efficiency en preventie. 
 
Mevrouw Vaessen benadrukt dat zorg dicht bij de burgers georganiseerd moet worden. Dat 
scheelt bijvoorbeeld reiskosten en het zorgt er ook voor dat werkgelegenheid in de regio blijft. 
 
De voorzitter beaamt dat het de vraag is of je de kwalitatief beste en goedkoopste zorgaanbieder 
uit bijvoorbeeld Groningen moet kiezen. 
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Mevrouw Kleijnen vindt dat mensen zelf de regie moeten kunnen voeren, ook wat betreft de 
dienstverlening. Mensen moeten zelf een goede mix kunnen samenstellen van pgb en zorg in 
natura. 
 
De voorzitter zegt toe dat mee te nemen in de OT Pgb/zorg in natura. Hij is van menig dat het 
onderscheid tussen pgb en zorg in natura gaat vervagen. 
De voorzitter schorst kort het overleg voor een pauze. 
 

Schorsing 
 
De voorzitter gaat in op de vragen over de punten 4.2 en 5 van de startnotitie: 

 zelfredzaamheid burger versus ruimte professional en eindverantwoordelijkheid van de 
gemeenteraden (4.2); 

 welke onderdelen op kwaliteit willen we in 2015 verder uitwerken? 
Welke zaken moeten nog worden opgenomen in een DVO? In de volgende OT zullen zaken 
integraal, met onder andere ook zaken die in de andere OT’s zijn besproken, worden besproken. 
De samenhang is heel belangrijk. 
Het is nu niet de bedoeling om een uitgebreide bijlage op te stellen met een breed scala aan 
kwaliteitseisen waar iedereen aan moet voldoen. Het gaat erom minimale kwaliteitseisen te 
definiëren. 
 
Mevrouw Vaessen benadrukt dat de overheid de zelfstandigheid van de burgers wil vergroten. Het 
is de vraag hoe dat vastgelegd kan worden in kwaliteitseisen. Bovendien is het moeilijk voor de 
gemeente om goed te sturen zonder de professional te veel te beperken in zijn bewegingsvrijheid. 
De burger weet vaak – in samenwerking met de professional – goed hoe problemen opgelost 
kunnen worden. Het is de vraag welke informatie de gemeente en andere opdrachtgevers nodig 
hebben om de geleverde kwaliteit te meten. 
Spreekster wil dan ook van de deelnemers weten of de bestaande regelingen en administraties 
voldoende zijn of dat er bepaalde zaken moeten of kunnen worden veranderd of weggelaten (om zo 
de administratieve lastendruk te verminderen). Zij benadrukt daarbij dat er ook al in 2015 bezuinigd 
moet worden. Het zou goed zijn om die bezuinigingen te realiseren met minder administratieve 
lastendruk in plaats van te bezuinigen op de dienstverlening. 
Het cliënttevredenheidsonderzoek is erg omvattend en daar zal in de toekomst verder aan gewerkt 
moeten worden. Ook over de kwaliteitseisen voor zorg en financiering moet nog worden gesproken. 
Zij wil weten of het voldoende is om nu aan de slag te gaan met de wettelijke en de gemeentelijke 
kaders die zijn opgenomen in de startnotitie. 
 
Mevrouw Dobbelsteijn deelt mee dat in de huidige werkwijze het CIZ de indicatie stelt. Straks gaat 
een regisseur dat vormgeven, onder andere met de inzet van eigen kracht van de mensen en 
bijvoorbeeld collectieve voorzieningen. Spreekster wil weten of de burger vrij is in de keuze tussen 
individuele en collectieve voorziening. Zij constateert dat er veel behoefte is aan individuele 
begeleiding in huis. Mensen zijn bang dat ze straks naar een collectieve voorziening in een ander 
dorp moeten. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat de keuzevrijheid belangrijk is, maar er wordt eerst gekeken naar 
welke hulp collectief kan worden aangeboden. De gemeente hoeft straks de richtlijnen betreffende 
de CIZ-indicatie niet over te nemen. Zo is de hoogte van het IQ straks niet meer leidend, maar 
slechts een aspect waarmee rekening kan worden gehouden. 
Zij benadrukt dat er invulling gegeven wordt aan de zorgvraag. Dat kan ook met een collectieve 
voorziening. Dat wordt per casus besproken met de cliënt en met zijn omgeving. 
 
De heer Simons wil de discussie beperken tot het onderwerp van deze dag (kwaliteit). 
 
De heer Schroeders vraagt aandacht voor de vraagverheldering; het gaat daarbij om de kwaliteit 
van de intake. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat dat kwaliteitseisen zijn voor de gemeente en bijvoorbeeld de 
wijkteams. Dat is een ander element dan de kwaliteit van dienstverlening van de aanbieders. 
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De voorzitter vindt dat er ook aandacht moet zijn voor de kwaliteit van de intake en de verheldering 
van de vraag. Ook dat moet – ook procesmatig – goed en eenduidig worden georganiseerd. 
 
Mevrouw Vaessen beaamt dat er aandacht besteed moet worden aan de vraag achter de vraag. 
Daarvoor moeten professionals buiten hun eigen kaders denken. Vaak ontstaan bijvoorbeeld door 
schulden andere zorgvragen. De situatie thuis bij cliënten levert veel informatie op. Daarom zijn de 
huisbezoeken erg belangrijk. Dat is het manco bij de huidige CIZ-indicaties. 
 
Mevrouw Magermans beaamt dat een huisbezoek veel informatie oplevert. De cliënt voelt zich dan 
thuis en dan komen vaak ook de achterliggende problemen naar boven. Soms doorzien mensen 
hun eigen problemen en komen ze zelf met oplossingen. 
 
De heer Vermeulen beaamt dat op dit moment nog vaak in hokjes wordt gedacht. 
 
De voorzitter deelt mee dat het de taak is van de regisseurs om buiten de kaders te denken. Bij 
multiproblematiek zullen vaak verschillende partijen worden ingeschakeld. Het proces om te komen 
tot het bereiken van de doelstelling zal daarom goed moeten worden gemonitord. Daarvoor is een 
goed model voor een ondersteuningsplan nodig. 
 
De heer Vermeulen wil ervoor waken dat de betrokken hulpverlenende instanties apart gemonitord 
worden. Dat moet plaatsvinden op basis van de outcome (het realiseren van de doelstelling). 
 
Mevrouw Thijssen meldt dat er op dat gebied ook eisen zijn gesteld in de Wet werk en bijstand. 
 
De voorzitter merkt op dat in de NRC gestaan heeft dat gemeenten in het kader van de 
decentralisaties niet goed omgaan met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daar moet – in het 
kader van kwaliteit – ook oog voor zijn. 
 
De heer Biersma deelt mee dat daarvoor in de DVO goede afspraken moeten worden gemaakt, 
zeker gezien de privacygevoelige gegevens die bij de gemeente bekend zijn. 
  
Mevrouw Vaessen merkt op dat je problemen op dat gebied kunt voorkomen door met de cliënt (of 
het gezin) zelf te spreken en niet over de cliënt (of het gezin). Dat zorgt ervoor dat je als instelling of 
gemeente transparant bent. Die eisen zou je in een DVO kunnen opnemen. 
 
Mevrouw Ploemen merkt op dat er een wettelijke verplichting bestaat om misstanden te melden, 
ook als bijvoorbeeld ouders dat niet willen. Ook dat moet in het kader van kwaliteit goed geregeld 
worden. 
 
De voorzitter geeft aan dat ook de vertrouwensband van de dienstverlening met de burgers 
belangrijk is. Die vertrouwensband moet verankerd worden in een ondersteuningsplan en in de 
dossiervorming. Dat zijn ook belangrijke aspecten bij de Wet bescherming persoonsgegevens. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat er landelijk al over wordt nagedacht om de cliënt verantwoordelijk 
te maken voor zijn eigen dossier. Dat zou de uitwisseling van gegevens vergemakkelijken. 
 
Mevrouw Kleijnen merkt op dat de cliënt toestemming moet geven voor het doorgeven van 
persoonlijke informatie. Zij vraagt zich of de opname van richtlijnen daarvoor in een DVO voldoende 
is. Wellicht dat dergelijke zaken ook met de cliënt moeten worden besproken. Hem moet wellicht 
om toestemming gevraagd worden. 
 
Mevrouw Tijssen benadrukt dat er ook situaties zijn dat je informatie moet delen met andere 
instanties, ook als de cliënt dat niet wil. 
 
De voorzitter stelt voor om in de DVO slechts op te nemen dat voldaan moet worden aan de Wet 
bescherming persoonsgegevens. De verdere invulling daarvan kan later plaatsvinden. 
 
De heer Jöris deelt mee dat zijn organisatie een privacydocument kent. Daarin is vastgelegd welke 
gegevens van cliënten wel en welke gegevens niet gedeeld worden met andere organisaties. Dat 
document wordt getoetst door een landelijk bureau en is ook daar vastgelegd. 
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Mevrouw Thijssen vindt de vertrouwensband met de cliënt belangrijk. Die kan hiermee worden 
verstoord. 
 
De heer Simons wil weten of dergelijke zaken als eis vastgelegd moeten worden (hoe je met die 
informatie omgaat) of dat het gaat om een soort gentleman’s agreement. 
 
De heer Franssen vindt dat je die verantwoordelijkheid bij de professional moet leggen. Hij kan zelf 
de afweging maken of hij gegevens wel of niet doorgeeft aan een andere instantie. Het mag geen 
verplichting worden. 
 
Mevrouw Vaessen merkt daarbij op dat het vaak de organisaties zijn die de professionals 
beperkingen op dat gebied opleggen. Zij beletten de professionals over grenzen heen te kijken. 
 
Mevrouw Thijssen vindt dat het vaak op het punt van informatievoorziening fout gaat: te laat, te 
weinig of te veel. Het is goed om dergelijke zaken juist en eenduidig te formuleren. 
 
De heer Biersma benadrukt dat het niet voldoende is om in de DVO slechts vast te leggen dat 
voldaan moet worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Dergelijke zaken moeten in een 
protocol vastgelegd worden. Dat lukt wellicht niet meer voor 1 oktober 2014, maar de gemeente 
moet zich er wel per 1 januari 2015 aan houden. 
 
De heer Vermeulen deelt mee dat de vraagverheldering bij het huisbezoek wellicht ook andere 
informatie oplevert. De professional moet dan ook de generalist zijn, die breed kijkt naar wat nodig 
is. 
 
Mevrouw Kleijnen vindt het ook haar taak om mensen door te sturen naar de betreffende 
hulpverleningsorganisaties. 
 
De voorzitter wil waken voor het onbeperkt doorverwijzen naar elkaar. Dat kan voorkomen worden 
met het regisseursmodel en het ondersteuningsplan. 
 
Mevrouw Kleijnen pleit in het kader van kwaliteit ook voor een goede voorlichting van nieuwe 
richtlijnen en werkwijzen aan personeel. 
 
Mevrouw Cuppen deelt mee dat iedere organisatie zijn eigen zorgplannen en eigen methodieken 
heeft. Het is daarom goed om vast te leggen wie wat doet bij de betreffende cliënt. De 
eindverantwoordelijke zou de regisseur kunnen zijn. 
 
Mevrouw Ploemen wil weten wie de regisseur wordt. 
 
De heer Simons deelt mee dat er voor de functie van regisseur competentieprofielen worden 
opgesteld. Het moet op de eerste plaats een generalist zijn. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat het ook iemand uit de omgeving van de cliënt kan zijn, 
bijvoorbeeld een familielid of buurman. 
 
Mevrouw Kleijnen vraagt zich dan af hoe dergelijke mensen gecoacht en gecontroleerd kunnen 
worden. 
 
Mevrouw Vaessen benadrukt dat een regisseur niet altijd een professional hoeft te zijn. Dat kan 
per casus bekeken worden aan de hand van de heersende problematiek. Bij zaken als huiselijk 
geweld zal er altijd wel een professional worden ingeschakeld, maar bij lichtere zaken hoeft dat niet. 
 
De heer Biersma deelt mee dat in de concept-DVO is vastgelegd dat een regisseur altijd een 
gemeentelijke functionaris is. Er wordt ook een beschikking afgegeven voor de hulp. 
 
Mevrouw Ploemen deelt mee dat daar in de werkgroep jeugdzorg in de regio Parkstad Limburg 
anders over wordt gesproken. 
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Mevrouw Vaessen beaamt dat er verschillen zijn tussen de verschillende regio’s. In de regio 
Parkstad richt het sociale wijkteam zich meer op multiproblematiek. In die gevallen is het beter dat 
een professional de regie voert. 
 
Mevrouw Dobbelsteijn vraagt meer informatie over verschillen tussen de regio’s. 
 
Mevrouw Vaessen antwoordt dat dergelijke zaken zijn opgenomen in de beleidsplannen van de 
verschillende samenwerkingsverbanden, zoals de regio Maastricht/Heuvelland. Daar staat in wat de 
doelen zijn voor 2018. De processen om die doelen te bereiken kunnen per deelnemende 
gemeente verschillen. 
 
De heer Simons constateert dat de deelnemers van de gemeente willen weten welke eisen op het 
gebied van kwaliteit zij wil hanteren. Hij stelt voor om daar aandacht aan te schenken. 
 
De voorzitter vindt het vergroten van de zelfstandigheid van burgers en van de eigen regie 
belangrijk, maar daar kan op korte termijn niet veel aan veranderd worden. Het regisseursmodel 
moet voor 1 januari 2015 wel voldoende helder zijn, zodat het in de praktijk kan worden uitgevoerd. 
Daarvoor worden nu pilots gehouden. Spreker gaat ervan uit dat je hierbij ook kunt uitgaan van de 
bestaande beleidsplannen. 
De huidige eisen en normen van zorgverzekeraars en onder andere Rijk en provincie moeten 
vertaald worden en vastgelegd worden in de bijlage bij de DVO. Het zijn de eisen waar 
zorgverleners aan moeten voldoen. 
 
De heer Simons wil van de deelnemers weten of er ook (administratieve) zaken geschrapt of 
verminderd kunnen worden. 
 
De heer Biersma geeft de voorkeur aan een compacte bijlage Kwaliteit op basis waarvan 
organisaties snel kunnen concluderen of ze aan de eisen kunnen voldoen. Bijvoorbeeld een korte 
checklist met een overzicht van relevante wetgeving en andere kwaliteitseisen. 
 
Mevrouw Thijssen benadrukt dat ook de kwaliteit van hulp daarin opgenomen moet worden. 
 
Mevrouw Dobbelsteijn stelt voor dat voor de volgende OT een document wordt samengesteld met 
alle relevante zaken. 
 
De heer Simons deelt mee dat dergelijke zaken – integraal voor alle OT’s – in de bijlagen van de 
DVO worden opgenomen. In de tweede OT is er alle ruimte om daar (integraal) over te spreken. 
 
De voorzitter deelt mee dat zaken als het vergroten van de zelfstandigheid en het meten van de 
outcome onder andere met behulp van klanttevredenheidsonderzoeken niet voor 1 januari 2015 
kunnen worden gerealiseerd. Voor nu worden de wettelijke en gemeentelijke regelingen vertaald en 
als checklist opgenomen in de bijlage. Spreker wil weten of dat voldoende basis is om aan de slag 
te gaan. 
 
Mevrouw Ploemen vraagt aandacht voor (pre-)preventie. Zij stelt een meer getrapte benadering 
voor, conform de drie fasen die de gemeente onderscheidt: gewoon meedoen, versterken en 
overnemen. 
 
De heer Biersma merkt op dat je in de DVO kunt opnemen dat een dienstverlener zich moet 
conformeren aan die uitgangspunten. Organisaties kunnen daar ook hun producten op aanpassen. 
Zo zou je ook kunnen vastleggen dat de organisaties meewerken aan 
klanttevredenheidsonderzoeken zonder daar nu inhoudelijk op in te hoeven gaan. 
 
De voorzitter vervolgt met de mogelijkheden voor het verminderen van de lastendruk. 
 
Mevrouw Kleijnen stelt voor om de sociale teams in de gemeente goed in te lichten over de zorg 
die de verschillende organisaties bieden, zodat daar minder vragen over komen. 
 
De heer Simons wil weten of er nog gekort kan worden op bijvoorbeeld informatie die moet worden 
aangeleverd. 
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Mevrouw Thijssen denkt dat op het gebied van benchmark en klanttevredenheidsonderzoeken 
bespaard kan worden. Er wordt dan te vaak om te veel informatie gevraagd. 
 
Mevrouw Vaessen vindt het vreemd dat – gezien de vele klachten over de administratieve last – nu 
weinig voorstellen komen om die last te verminderen. 
 
De heer Franssen deelt mee dat die informatie ook altijd aan inspecties moet worden geleverd in 
verband met certificeringen en dergelijke. Daar kan dus niet op beknibbeld worden. 
 
De voorzitter constateert dat het dus vooral belangrijk is om de administratieve lastendruk niet te 
verhogen. 
 
Mevrouw Cuppen stelt voor dat de gemeente aangeeft welke informatie zij daadwerkelijk nodig 
heeft. Wellicht dat organisaties informatie moeten aanleveren waar de gemeente niets mee doet. 
Ook is belangrijk om de informatie op een eenduidige manier aan te kunnen leveren. 
 
De voorzitter is van mening dat iedere organisatie al is ingericht om (een bepaalde hoeveelheid) 
informatie aan te leveren. Nieuwe ontwikkelingen op dat gebied zullen pas na 2015 kunnen 
plaatsvinden. 
 
Mevrouw Cuppen deelt mee dat organisaties al druk bezig zijn met efficiency op dat gebied aan de 
hand van het beleid dat al is ingezet door het ministerie in de vorm van regelarme zorg. 
 
De heer Jöris deelt mee dat zijn organisatie veel informatie (op papier) aanlevert. Hij stelt voor om 
te analyseren wat de gemeente met al die informatie doet en te bekijken of al die informatie wel 
nodig is. In zijn organisatie zijn verschillende mensen verschillende dagen per maand bezig om al 
die informatie aan te leveren. 
 
De heer Simons gaat ervan uit dat de organisatie die informatie ook zelf gebruikt. Hij stelt voor om 
met de gemeente te bespreken welke informatie relevant is. 
 
De heer Vermeulen meldt dat dat traject in zijn organisatie al is gestart. Er wordt al met de 
gemeente gesproken over een beperking van de aan te leveren informatie. 
 
De voorzitter constateert dat er op dat gebied dus ruimte is om de lastendruk te verlagen. 
 
Mevrouw Ploemen wil weten hoe die informatieoverdracht plaatsvindt, bijvoorbeeld met behulp van 
ict. 
 
Mevrouw Vaessen antwoordt dat die overdracht – vooralsnog – op papier plaatsvindt. Er wordt 
gewerkt aan digitalisering van de informatie. Daarbij speelt echter ook de Wet bescherming 
persoonsgegevens een rol. In dat kader wordt er ook gedacht aan het onderbrengen van het 
dossier bij de cliënt. 
 
De heer Vermeulen kan zich herinneren dat bij een eerdere aanbesteding veel kleine bedrijfjes 
zich aanmeldden en later zich weer terugtrokken. Dat heeft veel rompslomp veroorzaakt. Hij is dan 
ook bang voor weer een dergelijke aanbesteding. 
 
Mevrouw Vaessen benadrukt dat er nu geen sprake is van een klassieke aanbesteding. Nu 
kunnen alle aanbieders meedenken en meepraten over de aanbesteding. Daarbij dient de DVO als 
raamovereenkomst. 
 
De voorzitter benadrukt dat er alleen marktwerking is doordat de burger aan zet is en niet door de 
aanbesteding. Hij benadrukt verder dat met de decentralisaties niet de problemen van de afgelopen 
jaren kunnen worden opgelost. Het is wel goed om ze te benoemen en er na 1 januari 2015 aan te 
werken. Het is nu belangrijk om zo soepel mogelijk over te gaan naar de situatie op 1 januari 2015. 
 
Mevrouw Vaessen merkt op dat de gemeente ook al werkt aan de transformatie. Spreekster ziet uit 
naar feedback van de organisaties. Zij vraagt de deelnemers om zaken bespreekbaar te maken. 
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De voorzitter benadrukt dat de enorme opgave voor de komende jaren, ook budgettair gezien, niet 
gerealiseerd kan worden door de gemeente alleen. Daar zijn de kennis en ervaringen van de 
organisaties bij nodig. 
De doelstelling voor deze dag was een verkenning van het begrip kwaliteit. Spreker constateert dat 
alle openstaande vragen zijn behandeld. Hij vraagt de aanwezigen of alles is besproken om een 
volgende stap te kunnen zetten. 
 
De deelnemers geven aan geen opmerkingen te hebben. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg om 12.00 uur. 

 
Bunde, 20 augustus 2014 


