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1. Opening 14.00 uur 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze eerste ontwikkeltafel pgb-ZiN. De voorzitter 
deelt mee dat inmiddels drie pre-ontwikkeltafels en drie ontwikkeltafels achter de rug zijn. Een 
aantal van de aanwezigen is vandaag nieuw. De voorzitter zal zo dadelijk kort duiden wat 
vandaag de bedoeling is. De voorzitter geeft vervolgens aan dat de heer Meerten, die iets later 
zal komen, een inleiding zal verzorgen rondom pgb-ZiN, zoals dit ook op de website is geplaatst. 
 

2. Voorstelrondje 
De voorzitter stelt zichzelf allereerst voor. Zijn rol is om vanuit de regio Maastricht-Heuvelland 
samen met de heer Simons ervoor te zorgen dat het proces van inkoop en contractering 
georganiseerd en geregeld wordt. De bedoeling is om per 1 oktober 2014 de 
dienstverleningsovereenkomsten samen met de aanbieders te sluiten voor de zorg van 2015 en 
daarna. De insteek is dat 2015 gebruikt wordt voor de transitie. De transformatie krijgt in 
2016-2018 invulling. De voorzitter zal zo dadelijk in het kort aangeven wat men tot dusver gedaan 
heeft rondom bestuurlijk aanbesteden en bij de ontwikkeltafels. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
De heer Simons geeft samen met de voorzitter, de heer Kramer, leiding aan dit project. Spreker 
is vooral verantwoordelijk voor de verbinding van alle geledingen binnen de gemeente die aan dit 
project raken. Daarnaast is spreker ook betrokken bij de verbinding met de andere betrokken 
Heuvellandgemeenten. 
 
Mevrouw Sinsel verzorgt de verslaglegging van de verschillende bijeenkomsten. Spreekster 
maakt ook geluidsopnames van de bijeenkomsten voor eigen gebruik om het verslag zo correct 
mogelijk op te stellen. 
 
De heer Bierma, concernjurist van de gemeente Maastricht, is als secretaris uitgeleend aan de 
projectorganisatie en daarnaast ook betrokken bij het ontwerp van de 
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dienstverleningsovereenkomst (DVO), waarvoor een aparte ontwikkeltafel is georganiseerd. De 
input van vandaag wordt ook voor de bijlagen bij de DVO  gebruikt. 
 
Mevrouw Pelz is werkzaam bij de Stichting Jeugd Zorgvragers. Dit is een organisatie die de 
belangen van de cliënten die van jeugdzorg gebruikmaken en hun ouders behartigt. 
 
De heer Reinders is oprichter van Somnium Begeleiding. Somnium bedient cliënten vanuit de 
jeugdzorg en de volwassenenzorg. 
 
De heer Spee is als concerncontroller werkzaam bij Xonar. 
 
De heer Van der Flier is bestuurder bij de Coöperatie Limburgse Zorgboeren, welke organisatie 
59 zorgboeren in geheel Limburg vertegenwoordigt. Spreker is daarnaast ook mede-eigenaar van 
een zorgboerderij in Ulestraten. 
 
Mevrouw Jansen is manager bij Coach-Ster, welke organisatie begeleiding aan psychiatrische 
cliënten (volwassenen en kinderen) biedt. 
 
Mevrouw Van Wingerden is interim senior beleidsmedewerker (AWBZ) bij de gemeente 
Valkenburg. 
 
De heer Wijngaarden is werkzaam als controller bij Radar. Deze organisatie ondersteunt 
kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. 
 
Mevrouw Van der Heijden is afdelingshoofd dienstverlening van de gemeente Vaals. 
 
Mevrouw Henssen is werkzaam bij Confini Jeugdbegeleiding. Dit kleine zorgbureau begeleidt 
kinderen en jeugdigen met autisme en psychische beperkingen. Daarnaast heeft Confini 
Jeugdbegeleiding ook een lunchroom in Meerssen waar volwassenen de kans krijgen voor 
dagbesteding. 
 
Mevrouw Kerbusch is sectorhoofd maatschappij van de gemeente Vaals. Spreekster geeft aan 
dat ieder directielid van de gemeente Vaals in een van de ontwikkeltafels zit. 
 
De heer Nicolaes is bestuurslid van de Stichting Katharina Kasper. 
 
De heer Schlenter behoort tot de directie van de Stichting Katharina Kasper. Deze congregatie 
met Duitse wortels heeft al 153 jaar geleden zusters door geheel Europa en wereldwijd 
uitgezonden. Twee jaar geleden is men in Nederland gestart. Van oudsher is de stichting zowel in 
de intra- als in de extramurale zorg werkzaam. 
 

3.  Introductie door de projectleiding 
De voorzitter geeft aan dat dit proces niet geheel volgens de letter van bestuurlijk aanbesteden 
verloopt. De bedoeling is om ervoor te zorgen dat men voor januari 2015 volgens de geest van 
bestuurlijk aanbesteden samen in overleg tot dienstverleningsovereenkomsten komt. In het 
proces van de pre-ontwikkeltafel heeft men samen de samenwerkingsovereenkomst opgesteld 
die tot doel heeft de geest van het bestuurlijk aanbesteden te vertalen in een 
samenwerkingsvorm tussen alle aanbieders en alle gemeenten. In de 
dienstverleningsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden. In de 
dienstverleningsovereenkomst staat dus meer het algemene juridische kader beschreven en in 
de verschillende bijlagen komen de afspraken per organisatie, bijvoorbeeld over prijs en omvang, 
nadrukkelijk naar voren. 
In de afgelopen periode zijn vier ontwikkeltafels ingericht: 

 prijs-prestatie; 

 DVO; 

 kwaliteit; 

 pgb-ZiN. 
De voorzitter stelt vast dat, hoewel geprobeerd wordt om alles op te knippen, toch alles met 
elkaar te maken heeft. Vandaag zullen dan ook gegarandeerd onderwerpen ter sprake komen die 
met kwaliteit of prijs-prestatie te maken hebben. De voorzitter zal vandaag ervoor waken dat men 
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bij de vraag pgb-ZiN blijft. De volgende bijeenkomst zal geprobeerd worden om toe te werken 
naar een meer integrale kijk en wordt de samenhang tussen pgb-ZiN, kwaliteit en prijs-prestatie 
bekeken. Daarvoor is echter deze eerste verkenning nodig. 
De voorzitter stelt vervolgens vast dat de aanwezigen een afspiegeling vormen van alle 
zorgaanbieders die in de regio werkzaam zijn, maar die wel over de schouders meekijken. 
Vandaar dat een goede verslaglegging van belang is, zodat ook de sfeer en alle bedenkingen en 
bespiegelingen goed navoelbaar zijn voor de mensen die niet aanwezig zijn. Deze zeer 
nauwgezette verslaglegging is ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat geen onderscheid 
bestaat tussen partijen die wel en niet aan tafel zitten. De bedoeling van bestuurlijk aanbesteden 
in ontwikkeltafels is dat zowel fysiek als virtueel iedereen over alles kan meedenken en 
meepraten. De voorzitter nodigt iedereen dan ook uit om mee te denken en te praten bij de 
andere drie ontwikkeltafels waarvan de verslagen reeds op de website zijn gepubliceerd. Men 
hoopt op deze manier invulling te geven aan de lastige opgave van de decentralisaties in de drie 
verschillende domeinen met daarbij de bezuinigingsslag. Dat is een megaopgave. Om dit te 
bewerkstelligen is men samen op zoek naar de beste invulling in deze overleggen in de vorm van 
ontwikkeltafels. De gemeenten hebben daarbij de wijsheid niet in pacht. Zij hebben dan ook de 
ervaring en kundigheid van de zorgaanbieders nodig. 
 
De heer Meerten komt binnen. 
 
De voorzitter heet de heer Meerten welkom. De voorzitter geeft aan dat hij zijn inleiding eerst zal 
afmaken waarna de heer Meerten zich kan voorstellen. 
De voorzitter herhaalt dat de gemeenten de wijsheid niet in pacht hebben voor de directe 
vraagstukken rondom de cliëntgerichte zorg. Daarnaast hebben de gemeenten echter wel de 
opdracht om met de begroting en het budget ervoor te zorgen dat de burgers uit de voeten 
kunnen. Men is dus samen op zoek hoe men dit zo goed als mogelijk kan inrichten. 
Na deze ontwikkeltafels zal men ook niet stoppen. De komende jaren zal bijvoorbeeld nog over 
kwaliteit in de vorm van een ontwikkeltafel gesproken moeten worden, net zoals voor thema's als 
bijvoorbeeld vervoer en prijs-prestatie. De bedoeling is om samen een oplossing te bedenken, 
zodat de gemeenten de taak en verantwoordelijkheid kunnen dragen en zodat de aanbieders ook 
hun doelstellingen kunnen verwezenlijken en het werk kunnen verzetten. Nu is de doelstelling 
echter erop gericht om op 1 januari 2015 klaar te zijn voor het nieuwe jaar met een zo naadloos 
mogelijke overgang van 31 december 2014 naar 1 januari 2015 voor alle betrokkenen, maar 
zeker voor de zorgvraag van de burger. 
 

4. Discussie aan de hand van de startnotitie 
De voorzitter geeft aan dat de heer Meerten zich kort zal voorstellen, waarna hij de inleiding 
rondom pgb-ZiN verzorgt. 
 
De heer Meerten is werkzaam bij de beleidsafdeling van de gemeente Maastricht. Spreker is niet 
nieuw op het gebied van inkoop, maar wel op het gebied van bestuurlijk aanbesteden. Spreker 
heeft voorheen namens de regio Zuid-Limburg de dienstverlening van de Wmo op de klassieke 
manier aanbesteed. Het huidige proces lijkt gemakkelijk. Meer interactie met de markt en input 
leiden immers tot een bijstelling van de eigen denkbeelden. Spreker vindt het jammer dat het 
traject onder zo'n grote tijdsdruk moet plaatsvinden en hij is bezorgd over de tijdsdruk rondom het 
contract dat per 1 oktober 2014 afgesloten moet worden. 
 
Spreker heeft vanuit zijn rol als beleidsmedewerker voor deze ontwikkeltafel een notitie over pgb 
en ZiN geschreven. De insteek daarvan is om te bezien wat met name voor de aanbieders die 
hier aan tafel zitten interessant is. Spreker ziet het pgb of trekkingsrecht als een financieringsbron 
maar ook als een middel voor de gemeenten om de markt enigszins te ordenen. Spreker heeft 
helaas geen helder beeld van de huidige markt. Dat maakt het lastig. 
In de inleiding komt de vraag aan de orde op welk moment de cliënt in aanraking komt met de 
keuze tussen pgb en ZiN. Dat is op het moment dat een maatwerkvoorziening (Wmo) of 
individuele voorziening (Jeugdwet) aan de orde is. Dat is heel belangrijk omdat dit in de toekomst 
niet altijd meer aan de orde zal zijn. De gemeente wil namelijk zo veel als mogelijk maatwerk 
voorkomen. Het pgb komt eigenlijk pas aan de orde nadat wordt gezegd dat een 
maatwerkvoorziening (Wmo) of individuele voorziening (Jeugdwet) aan de orde is. Spreker wijst 
daarbij op het onderscheid tussen de Jeugdwet en de Wmo. 
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Welke mogelijkheden zijn er voor de aanvragers (burgers) om een beroep te doen op het pgb? 
Spreker geeft aan dat het pgb in eerste instantie dreigde geschrapt te worden naar aanleiding 
van een aantal fraudegevallen. Spreker ziet het trekkingsrecht als een soort van compromis. Het 
trekkingsrecht is als een soort van verplichting in de wet terechtgekomen. Hieraan is een drietal 
voorwaarden verbonden: 
1. de bekwaamheid van de aanvrager; 
2. de motivering door de aanvrager; 
3. de kwaliteit van de dienstverlening. 
Spreker stelt vast dat het landelijke kwaliteitskader voor professionele aanbieders geldt. Wanneer 
is echter sprake van een professionele aanbieder? Is dit ook op zzp'ers van toepassing? 
 
De heer Spee antwoordt dat sprake is van een professionele aanbieder als deze werknemer "een 
stempel" heeft gekregen dat hij mag werken binnen de jeugdzorg. 
 
De heer Meerten herhaalt de vraag over de zzp'er, zoals bijvoorbeeld een moeder die zorg gaat 
verlenen. 
De heer Reinders verwijst naar de BAMw-registratie, waarmee men jeugdzorg mag verlenen. 
De voorzitter voegt toe dat men bij die BAMw-registratie-eis terechtkomt als men in de jeugdhulp 
zit. Indien men echter in de preventieve sfeer werkt, zal men meer op mantelzorg/vrijwilligers 
aanspraak maken. De vraag is echter of dit wel of niet in het pgb kan worden vertaald. Als men 
bij de kwaliteit van de dienstverlening de certificering vereist, kan die tweede variant bij jeugd niet 
volgens de pgb-stroom. 
De heer Meerten antwoordt dat er inderdaad een verschil is. 
 
De heer Reinders vraagt of er twee pgb-stromen mogen komen, een voor mantelzorgers en een 
voor professionals. 
De heer Meerten antwoordt bevestigend. 
 
Mevrouw Kerbusch wijst in dit kader op het grijze gebruik of misbruik van het PGB. Spreekster 
vraagt naar de verhouding tussen ouders die hun baan opzeggen om de verzorging op zich te 
nemen versus het preventief en gekanteld werken. 
De heer Meerten stelt vast dat mevrouw Kerbusch wijst op de concurrentie tussen het 
trekkingsrecht en de vrijwilligers. 
Mevrouw Jansen geeft aan dat de SVB zich hiermee ook bezighoudt. De SVB keurt immers 
goed of een factuur uiteindelijk betaald gaat worden. De aanbieder of een persoon uit het netwerk 
moet wel van tevoren een zorgovereenkomst en onder andere een plan aanleveren. 
De heer Meerten antwoordt dat de rol van de SVB in principe technisch is. De inhoudelijke toets 
en de inhoudelijke voorwaarden worden door de gemeente bepaald. 
 
Mevrouw Kerbusch kan zich goed voorstellen dat een consulent kijkt wat een gezin zelf kan 
opvangen voordat men naar die individuele maatwerkvoorziening toe gaat. Dan krijgt men 
eventueel geen indicatie en dus geen zorg. Dit is de insteek die de overheid kiest qua 
zelfredzaamheid. 
De heer Simons voegt toe dat er mensen zijn die nu een pgb krijgen en in de toekomst niet 
meer. 
 
De heer Wijngaarden wil ervoor waken dat het pgb wordt gebruikt voor de zogenaamde betaalde 
mantelzorg. Spreker vindt het basisidee van het pgb heel goed. De gemeente moet er echter wel 
voor waken wanneer sprake is van betaalde mantelzorg. Dat betekent een uitholling van het 
budget. Spreker wil dit graag kritisch afkaarten. 
De heer Simons merkt op dat de mensen uit de cliëntenraden (die tegengestelde belangen 
hebben) gegarandeerd het tegengestelde zullen zeggen. Spreker vraagt hoe men daarin de 
goede mix kan vinden. Hoe kan worden geborgd dat de cowboys buiten schot blijven? 
Mevrouw Van Wingerden antwoordt dat ouders vaak de zorg zelf gaan doen als er geen 
passende zorg aanwezig is. De meest zware casussen zijn heel vaak opgevangen door ouders 
die daadwerkelijk hun baan op moesten zeggen. Zij zouden daarvoor wellicht nooit kiezen als 
een passende zorgvoorziening voorhanden was. In het keukentafelgesprek moet dus heel goed 
worden gekeken naar hetgeen er aan de hand is. In deze zware gevallen waar geen passende 
voorziening voorhanden was, zitten kinderen fulltime thuis. In dit soort zaken is er gewoon geen 
andere oplossing dan het pgb. De ouders gaan dus zelf op zoek naar een passende oplossing. 
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De heer Meerten kan zich goed voorstellen dat het pgb voor dergelijke gevallen wenselijk is. 
 
Mevrouw Kerbusch vraagt welke professie de ouder dan heeft om op die criteria een beroep te 
doen. Moet men een soort van certificering voor ouders ontwikkelen? 
De heer Reinders stelt voor dat een ouder gecoacht zou kunnen worden. Men zou aan het 
traject iets voor de ondersteuning van de ouder kunnen koppelen. Ouders kunnen heel kundig 
zijn als ouder, maar zij hebben niet een bepaalde professionele opleiding genoten. 
De heer Spee antwoordt dat dit daarom zo in de Wet op de jeugdzorg is opgenomen. Dat is de 
reden waarom er wel een onderscheid moet worden gemaakt. 
 
De heer Nicolaes stelt voor dat iedere twee à drie maanden een professional naar het gezin gaat 
die alles schriftelijk vastlegt en kostendragend verantwoordt. Daarmee krijgt men een controle op 
het systeem. 
De heer Spee stelt vast dat de huidige tweedeling tussen mantelzorger en professional daarmee 
behouden blijft. 
 
De heer Wijngaarden deelt de opvatting van mevrouw Van Wingerden dat er natuurlijk situaties 
zijn waarin ouders uiteindelijk voor het pgb kiezen. Spreker vindt het heel cruciaal om zaken goed 
boven water te halen. Men zal immers toch op de een of andere manier moeten toetsen of het 
geld goed wordt besteed. Spreker vindt dat het pgb primair niet is bedoeld als vervangende 
inkomensvoorziening. Het pgb is bedoeld voor ondersteuning van diegene die het nodig heeft. 
Mevrouw Van Wingerden antwoordt dat in deze gevallen daadwerkelijk is vastgesteld dat de 
hulpvraag door de hulpverlenerinstanties niet kan worden beantwoord. Spreekster is ook 
voorstander van een coach naast de ouder en zij vindt ook dat men dit moet afbouwen. Het is 
heel onwenselijk voor kinderen als zij tien jaar lang door hun ouders worden begeleid. Dat is dan 
geen ouder-kindrelatie meer. 
Mevrouw Pelz hoort dit zowel van ouders als kinderen terug. De ouders worden dan als 
hulpverlener gezien en dat is heel lastig voor kinderen. 
 
Mevrouw Van Wingerden vindt dat men op de duur en de begeleiding van de ouders zou 
moeten sturen. Spreekster vindt dat ouders als zorgverlener nooit een langdurige optie mag zijn. 
De heer Schlenter deelt deze opvatting. Spreker vindt dat, als duidelijk is dat geen hulp door de 
professionals geboden kan worden, de ouders natuurlijk het eerste aanspreekpunt zijn voor de 
zorg samen met een goede begeleiding vanaf het begin. Dan kan op den duur ook iets 
veranderen waardoor uiteindelijk misschien wel maatwerk door een organisatie geboden kan 
worden, waardoor de ouder ontlast kan worden. 
 
De heer Meerten stelt vast dat er nu al situaties zijn waar daadwerkelijk het trekkingsrecht of het 
pgb een onderdeel van het gezinsinkomen is. Het kan onmenselijk zijn als men daar rigoureus 
gaat ingrijpen. Waarom mag het pgb bij een constante zorgvraag geen onderdeel van het 
gezinsinkomen uitmaken? 
De heer Reinders denkt dat dit goed kan zijn. Spreker haalt in dit kader een positief 
praktijkvoorbeeld aan. Spreker ziet echter ook dat mensen geen hulpverleners over de vloer 
willen, hun eigen systeem in stand willen houden en daarmee ook hun problematiek in stand 
houden. Daarop bestaat op dit moment geen controle en dat is onwenselijk. Deze kinderen wordt 
dan veel schade berokkend. 
 
Mevrouw Kerbusch vraagt of het pgb vaak wordt gebruikt om de zorg in het eigen netwerk te 
organiseren. 
Mevrouw Jansen ziet als professionele zorgaanbieder bij 15% van haar clientèle dat men naast 
een professionele zorgaanbieder ook zelf het netwerk uitbetaalt. Spreekster denkt dat er heel 
veel valt te halen als men bekijkt wat gebruikelijke zorg is en wat bovengebruikelijke zorg is. Dat 
moet een speerpunt van het keukentafelgesprek zijn. 
De heer Wijngaarden bedoelt dit ook met de afkadering in het keukentafelgesprek waarnaar heel 
kritisch moet worden gekeken. De mantelzorgondersteuning moet al dan niet op afstand bekijken 
wat nodig is om de situatie stabiel te houden. De gemeente is daar ook financieel bij gebaat. Als 
men deze inkomensondersteuning niet toestaat, is het heel goed mogelijk dat de gemeente een 
bijstandsvoorziening moeten verlenen die misschien veel duurder is. Spreker vindt het 
keukentafelgesprek heel cruciaal. 
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De heer Spee stelt vast dat dit de intake aan de voorkant betreft. Spreker vraagt of aan de 
achterkant van het pgb na afloop van de periode ook een toetsing moet plaatsvinden. Wat zijn de 
eventuele consequenties? 
De heer Meerten antwoordt dat dit mogelijk, maar ook moeilijk is. De vraag is of die resultaten 
altijd zo duidelijk te benoemen zijn. Dit geldt echter ook voor ZiN. 
 
De heer Spee merkt op dat, als het bij het pgb mogelijk is om het geld ergens anders aan te 
besteden dan aan het oplossen van het probleem, een ongelijkheid met ZiN ontstaat. 
Mevrouw Jansen antwoordt dat het zorgkantoor al anderhalf jaar bezig is met een heel 
intensieve controle van pgb's. Spreekster denkt dat hiermee al heel veel frauduleuze gevallen 
eruit worden gefilterd. Spreekster hoopt dat dit wel ergens wordt geregistreerd zodat deze 
informatie het volgend jaar wel bij de gemeenten terechtkomt. 
Mevrouw Kerbusch antwoordt dat dit geen toetsing van het resultaat is, maar meer een toetsing 
van het proces. Het gaat met name om de resultaten aan het eind van het proces. 
De heer Wijngaarden vindt dat het misbruik niet moet worden aangepakt door nog meer regels 
en nog meer administratieve verantwoording. Spreker vindt het wel goed als er wordt 
gecontroleerd. Men wil immers ook sturen op kwaliteit. 
 
De heer Meerten stelt zich de vraag welke beleidsruimte de gemeenten in feite hebben. De 
gemeenten hebben beleidsvrijheid ten aanzien van de hoogte van het pgb. Spreker vindt dit een 
heel belangrijk thema, waarop hij zo dadelijk zal terugkomen. Verder hebben de gemeenten 
beleidsvrijheid bij regels ten aanzien van de professionals/niet-professionals. De "niet-
professional" is bijvoorbeeld de sociale omgeving. Spreker vindt dat men in eerste instantie zeker 
niet alles overhoop moet gooien, omdat men dan ook wenselijke situaties als het kind met het 
badwater weggooit. 
Ten aanzien van het oneigenlijk gebruik en de fraude stelt spreker vast dat men in ieder geval via 
de verantwoording kan controleren of het geld aan zorg wordt uitgegeven. Spreker vindt vooral 
een vraag van vandaag (vanuit de gemeente) hoe de hoogte van het pgb moet worden 
vastgesteld. 
 
De heer Bierma merkt op dat de heer Meerten het trekkingsrecht heeft bestudeerd. Spreker 
vraagt aan de heer Meerten of daarmee de mogelijkheid tot misbruik voldoende is ingekaderd. 
De heer Meerten vindt het vreemd om de jacht op het pgb-dossier te openen terwijl men bij het 
ZiN-dossier heel erg uitgaat – zeker in het kader van de Wmo – van de bekwaamheid van de 
aanvrager. Bij een geconstateerde hulpvraag wordt het bedrag niet meer op de rekening gestort, 
zodat het geld bijvoorbeeld niet aan een vakantie kan worden besteed. Daarnaast wordt de 
bestedingsruimte binnen een bepaald kader (overeenkomst) vooraf vastgesteld en de betaling 
loopt via een derde instantie. Spreker vindt uiteraard ook dat de gemeente de vinger aan de pols 
moet houden. Spreker vraagt zich af of men veel aanvullend beleid ten aanzien van voorwaarden 
moet formuleren als de cliënt tevreden is. Spreker vindt dat de primaire beoordeling van de 
kwaliteit van de zorg vanuit de sociale keten bij de zorgvrager ligt, zeker in de Wmo. 
 
De heer Nicolaes stelt vast dat, als men de zorg meetbaar moet maken, men ook een 
kwaliteitscontrole moet invoeren. Men kan geen zorg leveren zonder dit meetbaar te maken. Dan 
is er immers absoluut geen controle omdat men geen regels aangeeft. 
De heer Meerten antwoordt dat de maatschappij minder regels wil hebben. De vraag is 
inderdaad of men alles los moet laten. Spreker denkt van niet. Men moet echter wel alleen regels 
invoeren als men weet dat deze een meerwaarde hebben. 
 
De heer Spee merkt op dat aan het begin van het traject, bij het keukentafelgesprek het resultaat 
wordt bepaald: een bepaalde stabilisering of een bepaalde verbetering. In het keukentafelgesprek 
wordt ook bepaald hoe men dat wil doen. Daarop is het pgb gebaseerd. Spreker vindt dat men 
aan het einde dan wel moet toetsen. 
De heer Meerten antwoordt dat de gemeente ook de verplichting heeft om periodiek een vinger 
aan de pols te houden. De termijn zal ook van het soort zorg/hulpvraag afhankelijk zijn. 
 
De heer Schlenter merkt op dat men kan uitgaan van een professionele zorgverlener dan wel 
een vrijwilliger die zorg verleent. Daarnaast kan de professionele zorgverlener zowel het pgb als 
ook ZiN leveren. ZiN wordt snel vertrouwd in tegenstelling tot het pgb. Toch levert deze zelfde 
professional de zorg van het pgb. Spreker vindt dat men vooral moet kijken wanneer de niet-
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professional de zorg levert. De professional is immers op de hoogte van de criteria. Als het 
keukentafelgesprek wordt gedaan door een niet-professional, moet men zich afvragen hoe 
professioneel dit alles is. Spreker vindt dat vooral moet worden bekeken hoe men dat gaat 
begeleiden. 
 
De heer Reinders vindt de samenwerking heel erg belangrijk. Somnium is bijvoorbeeld recent 
gestart met begeleiding van een niet-professional. Spreker vindt dat men soms heel goed 
betaalde mantelzorg kan inzetten. 
 
De heer Spee vindt de klanttevredenheid een cruciaal punt bij het onderscheid tussen ZiN en 
pgb. Spreker stelt vast dat de jeugdzorg niet geheel vrijwillig is. Daar is het pgb dan ook minder 
een optie. Daarmee gaat men in dat geval automatisch naar ZiN. Als een kind/ouders echter zelf 
begeleiding vragen, kan het pgb een optie zijn en kan men de klanttevredenheid meten. Maar er 
kan absoluut niet één criterium zijn, zeker niet in de jeugdzorg en zeker niet waar sprake is van 
dwang. 
 
De heer Reinders merkt op dat men via het pgb wel dezelfde cliënten kan begeleiden. 
De heer Meerten geeft aan dat in de Jeugdwet zaken zijn benoemd waarvoor het pgb niet 
mogelijk is. Voor de andere hulpvragen gelden eigenlijk deze drie wettelijke criteria. De gemeente 
mag wel nog voorwaarden opleggen, maar niet het pgb weigeren. 
 
De voorzitter vindt dat het ook niets zou moeten uitmaken. Het ondersteuningsplan dat wordt 
vastgesteld, is een uitvoeringsvraagstuk. De voorzitter stelt vast dat er aan het begin bij de intake 
een soort controle is waarbij getoetst moet worden aan welke criteria een persoon/organisatie 
moet voldoen om in aanmerking te komen om diensten te verlenen. Of dit ZiN is of een pgb, is 
dan om het even. De voorzitter beluistert ook dat niet iedereen vindt dat het pgb "over het hekje 
aan het begin" komt. Dat heeft met wet- en regelgeving te maken, maar ook met het feit dat 
mantelzorgers niet gecertificeerd zijn en daarmee per definitie niet in staat kunnen zijn om een 
dienstverleningsovereenkomst met de gemeente sluiten. 
Het tweede punt is de monitoring. Hoe zorgt men ervoor dat men de resultaten van het 
ondersteuningsplan kan beoordelen en benutten om te toetsen of datgene wat is afgesproken, is 
bereikt? De voorzitter hinkt een beetje op twee gedachten met beide vragen. 
De voorzitter legt vervolgens het voorstel voor om twee lijnen van toelating te creëren. Hoe kan 
dit überhaupt in de dienstverleningsovereenkomst worden vertaald? Hoe moet men met de groep 
van mantelzorgers omgaan? Hoe kan men ervoor zorgen dat men ook zicht houdt op de minder 
georganiseerde vormen van dienstverlening? De voorzitter heeft hiervan nog geen scherp beeld. 
 
Mevrouw Van Wingerden vindt dat het sociale team dit telkens moet bekijken en eventueel een 
extra controle moet doen of de resultaten worden behaald. 
De voorzitter antwoordt dat de bal dan wel bij de gemeente ligt. 
 
Mevrouw Van Wingerden vindt dat de gemeente zeker bij het pgb de regie in handen moet 
houden, maar ook bij ZiN. Dit ligt aan de voorzieningen en hoe duur deze zijn. Dit is afhankelijk 
van hoe men in de beschikking gaat toekennen. 
 
De heer Simons merkt op dat hij in het stuk heeft gelezen dat alleen een 
dienstverleningsovereenkomst met de aanbieders van ZiN en niet met de aanbieders van pgb 
wordt aangegaan. Wat moet in de DVO dan ten aanzien van het pgb worden gedaan? 
De heer Meerten antwoordt dat hij inderdaad een stelling hierop heeft gericht. Spreker stelt vast 
dat men van meet af aan roept dat iedereen een contract kan krijgen. Er zijn circa tweehonderd 
aanbieders, waarvan een groot gedeelte op pgb-financiering zit. De gemeente sluit bij ZiN 
contracten af met aanbieders. Bij een pgb-financiering is de cliënt de opdrachtgever. De cliënt 
heeft immers het budget. Door het pgb open te houden, zorgt men ervoor dat deze mogelijkheid 
voor de huidige pgb-gebruikers openblijft. 
Spreker heeft in zijn notitie een aantal stellingen geponeerd. De vraag is waarom de gemeente 
tweehonderd aanbieders zou contracteren. Waarom zou een huidige pgb-aanbieder een drive 
hebben om een contract met de gemeente af te gaan sluiten? Spreker heeft de stellingen rondom 
thema's gegroepeerd. Men zou het uitgangspunt kunnen hanteren dat een pgb niet kan worden 
besteed bij een aanbieder met een contract voor ZiN. De financiering van de mensen die 
momenteel met een pgb-financiering zitten bij een aanbieder die straks valt onder de ZiN-
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financiering, wordt echter in principe gecontinueerd. Maar in feite vallen deze mensen dan onder 
een ZiN-financiering, tenzij men geen contract aangaat. Spreker had heel graag de cijfers gehad. 
Er bestaat immers een groepje aanbieders dat beide financieringsvormen heeft. 
De heer Wijngaarden geeft aan dat Radar beide financieringsvormen heeft. Het pgb bedraagt 
3,5% van de omzet. Spreker zou dus contractering alleen op basis van ZiN prima vinden. Dat is 
praktisch omdat men dan niet bij twee loketten hoeft af te rekenen. Maar aan de andere kant 
heeft de cliënt altijd de keuze. Men zou dus een afslag eerder ZiN moeten vragen. Aan de andere 
kant geeft men wel de ruimte om de bestaande situatie te continueren. Spreker is geen 
voorstander van een knip. 
 
De heer Bierma vraagt waarom men een pgb-budget zou toekennen als men in het 
keukentafelgesprek tot de conclusie komt dat die zorg zowel door een ZiN-leverancier als door 
een pgb-leverancier kan worden geboden. 
Mevrouw Van Wingerden antwoordt dat het tarief een reden kan zijn. 
De heer Spee wil als ZiN-leverancier (Xonar) ook graag bij pgb-opdrachten meedoen. 
De heer Meerten kan zich dit als aanvullende inkomstenbron goed voorstellen. De gemeente kan 
het pgb weigeren als de cliënt met dit pgb naar Xonar wil, die alleen een ZiN-aanbod heeft. Er is 
dus passende ondersteuning in de vorm van ZiN, waarbij geen enkel verschil voor de cliënt 
bestaat. 
De heer Spee antwoordt dat het verschil voor de cliënt de eigen regie is. Als een cliënt het pgb bij 
verschillende aanbieders wil besteden, kan Xonar niet meedoen omdat Xonar ZiN-leverancier is. 
De heer Meerten vat samen dat de heer Spee eigenlijk zegt dat een ZiN-aanbod altijd een 
integraal traject is. 
De heer Spee antwoordt bevestigend. 
 
De heer Meerten gaat voor het gemak altijd uit van één aanbieder. 
De voorzitter vindt dat dit eigenlijk niet moet uitmaken. Gezien de doelstelling van een goed 
keukentafelgesprek en een ondersteuningsplan moet het eigenlijk niet uitmaken of het ZiN, een 
pgb of een mix is. De cliënt moet zich namelijk te allen tijde in het ondersteuningsplan kunnen 
herkennen. Dit is de invulling van de doelstelling die de burger samen met de regisseur is 
overeengekomen. 
 
Mevrouw Kerbusch kan zich goed voorstellen dat men bij het pgb voor hetzelfde geld veel meer 
geboden kan krijgen dan bij ZiN. 
De heer Simons vraagt zich dan het volgende af. In het keukentafelgesprek wordt het aantal 
uren in het kader van de hulpvraag duidelijk. Dan is het toch niet logisch dat men op zoek gaat 
naar meer uren? 
 
De heer Reinders merkt op dat elke organisatie een eigen visie en werkwijze heeft. Een cliënt 
kiest soms in verband met de werkwijze en visie voor een bepaalde organisatie. Somnium 
Begeleiding wordt bijvoorbeeld soms door Xonar, Radar etc. gevraagd om bepaalde casussen 
over te nemen omdat Somnium bepaalde specialisaties heeft. Spreker vindt dat deze 
mogelijkheid moet bestaan. De cliënt moet deze uitwisselingszoektocht kunnen maken. Spreker 
vindt ook dat de mogelijkheid moet bestaan dat Xonar bijvoorbeeld drie maanden uitwerkt, terwijl 
Somnium zich in dezelfde periode inwerkt. 
 
Mevrouw Kerbusch vraagt of Xonar dan de eerste aanbieder van de zorg is en Somnium dan 
wordt ingehuurd. 
De heer Reinders antwoordt ontkennend. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat Xonar met een 
gedeelte klaar is, waarna een pgb wordt aangevraagd en Somnium verdergaat. Daarbij bestaat 
geen overlapmogelijkheid. Bij Radar is dit onderaannemerschap. Er bestaan dus verschillen. Dit 
ligt aan de processen. Volgens de financieringsstroom mag men dit echter niet doen. Voor de 
cliënt zou het bovendien veel beter zijn als Somnium een maand eerder zou starten. Maar de 
stromen mogen niet door elkaar heen lopen. Spreker heeft eerder begrepen dat die schotten 
weggehaald zouden worden. Door het ontschotten zou men elkaar kunnen ondersteunen. Het 
gaat immers om de hulpvraag van de cliënt. Waarmee is de cliënt geholpen? Spreker vindt dat 
men ZiN, pgb en diverse aanbiedingen door elkaar heen moet kunnen laten lopen. Spreker denkt 
daarnaast dat er wel een inschrijving moet zijn voor de mensen met een pgb bij de gemeente, 
omdat men natuurlijk een aantal professionals heeft die wel bij de gemeente ingeschreven willen 
staan die ook mee willen dingen in een goed systeem rondom de verzorging van een cliënt. 
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Spreker kan zich goed voorstellen dat zzp'ers hieraan geen behoefte hebben, maar voor een 
zorgaanbieder is dit wel wenselijk. 
 
Mevrouw Kerbusch komt terug op de opmerking van de heer Simons over de uren. Spreekster 
gaat ervan uit dan men bij het pgb op een lager kostenplaatje uitkomt in vergelijking tot ZiN. 
De heer Simons antwoordt ontkennend. De cliënt heeft het keuzerecht tussen ZiN en pgb. 
De heer Spee voegt toe dat dit ook het verschil tussen ZiN en pgb is. Qua zorg zit daarin echter 
weinig verschil, alleen de regie ligt ergens anders. 
 
De heer Simons merkt op dat de ontwikkeltafel prijs-prestatie hierbij in hoge mate aanhaakt. 
Daar wordt momenteel bekeken hoe men uit deze gehele productstructuur kan stappen. Als men 
de ontschotting heeft en men niet meer denkt in producten maar in een budget per cliënt, kan 
men onderling veel gemakkelijker samen optrekken. 
Mevrouw Pelz vindt dat het voordeel dan ook zal zijn dat een cliënt niet telkens weer hetzelfde 
verhaal opnieuw moet vertellen. Nu houdt de jeugdzorg voor jongeren op bij een leeftijd van 
achttien jaar, terwijl het probleem vaak niet ophoudt. Dat is een groot probleem voor jongeren. 
 
De heer Simons stelt vast dat dit alles met een aanbieder heel gemakkelijk te regelen valt. Bij 
meerdere aanbieders, zoals enerzijds Xonar als ZiN-aanbieder en anderzijds Somnium als pgb-
aanbieder, moet echter worden bekeken hoe iedereen met een budget per cliënt het werk kan 
blijven doen. Spreker vraagt of dit een optie is. 
Mevrouw Van Wingerden antwoordt dat men dan een ZiN-voorziening en tegelijkertijd een pgb-
voorziening moet treffen. Dan gaat men dus echt naar maatwerk voor de cliënt. 
De heer Wijngaarden stelt voor om dan samen een zorgarrangement op te stellen. Dit zou ook in 
twee stromen opgenomen kunnen worden, maar dan zit het wel op één plek. 
 
De heer Schlenter vindt dat men in eerste instantie moet bekijken naar wat passend is voor de 
zorgvrager. Als dit passend is, moet vervolgens worden bekeken of dit in de vorm van een pgb 
dan wel in de vorm van ZiN moet gebeuren. Spreker vindt dat gecombineerde aanbieders, die 
beide kunnen leveren, mogelijk moeten zijn, naast de samenwerking tussen aanbieders. Spreker 
denkt in dit kader aan de professionele ondersteuning van ouders die zelf de zorg in de vorm van 
een pgb verlenen, omdat zij in eerste instantie geen passende zorgaanbieder konden vinden, 
zodat men ook van elkaar kan leren. 
De heer Bierma antwoordt dat dit mogelijk is. Spreker verwijst daarnaast naar de constructie 
zoals Radar die hanteert met een hoofdaannemer. Radar huurt andere organisaties voor 
onderdelen van het ondersteuningsplan in vanwege de ontbrekende expertise bij Radar. Dit is 
een ander alternatief. 
De heer Schlenter verwijst naar de pgb-gevallen waar geen andere passende zorg mogelijk was. 
De heer Wijngaarden wil graag eerst een zorgarrangement opstellen. Daarna moet pas worden 
bekeken hoe men dit financiert en bij wie. Spreker vindt daarom de eigen regie in het kader van 
pgb-ZiN ook een beetje misplaatst. Als men het keukentafelgesprek voert, zou men immers 
daarover sowieso de regie moeten hebben, los van ZiN of pgb. 
Mevrouw Jansen vindt het onnodig gecompliceerd als men in het keukentafelgesprek tot de 
conclusie komt dat men bij meerdere aanbieders inkoopt. 
De heer Reinders antwoordt dat Somnium ook een ZiN-aanbieder kan worden. 
 
De heer Van der Flier vraagt waarom men het pgb nodig heeft als de gemeente heel breed 
inkoopt. Er bestaat dan immers keuzevrijheid en iedereen wordt dan een ZiN-aanbieder. 
De heer Nicolaes vindt dat men dit ook kan omdraaien. Iedereen wordt een pgb-aanbieder. 
 
De heer Meerten wil graag inhaken op de opmerking van mevrouw Jansen. Spreker vermoedt 
dat men heel goed in de materie moet zitten om cherrypicking te voorkomen. De gemeente is 
echter al heel blij als men per 1 januari 2015 de cliënt bij een deskundige kan aanleveren die 
vervolgens bepaalt welke inhoud aan zo'n project moet worden gegeven. Dan komt men echter 
niet in de situatie dat men bij meerdere aanbieders inkoopt. 
De heer Reinders geeft aan dat cliënten zich van tevoren informeren. Zij spreken bijvoorbeeld 
met de scholen die dan advies over zorgaanbieders geven. Vervolgens komt de cliënt bij de 
gemeente om een aanvraag te doen, waarbij de cliënt al aangeeft bij meerdere aanbieders zorg 
te willen inkopen. Dit advies is vaak correct. 
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De heer Meerten denkt in dit kader ook aan "1 gezin, 1 plan en 25 hulpaanbieders". Hoe gaat 
men daarmee om als men de deelverantwoordelijkheden niet kent? 
 
De heer Bierma geeft aan dat men bij de dienstverleningsovereenkomst een hoge  drempel voor 
een groot aantal pgb-aanbieders ziet om een dergelijke overeenkomst af te kunnen sluiten. 
Spreker schat in dat kleine pgb-aanbieders hiervoor niet in aanmerking zullen komen. Spreker 
verwijst in dit kader naar de stelling: "pgb-aanbieders hebben geen contract met de gemeente". 
Spreker denkt dat deze stelling juist is voor het pgb-deel waarvoor zij zorg bieden. Een pgb-
aanbieder kan echter ook een ZiN-aanbieder zijn, mits men aan alle eisen voldoet. Dat zullen 
echter lang niet alle pgb-aanbieders zijn. Het idee "iedereen ZiN" gaat gezien alle wettelijke eisen 
niet lukken. 
Mevrouw Kerbusch vindt het vreemd dat de wet wel die eisen bij ZiN stelt en niet bij het pgb. 
De heer Meerten voegt toe dat in de Jeugdwet dezelfde eisen aan alle aanbieders worden 
gesteld. 
 
De heer Bierma herinnert aan het vraagstuk van de mantelzorgers die ook een pgb hebben. 
De heer Spee antwoordt dat men bij ZiN een directe relatie heeft. Wie sluit echter het contract af 
bij het pgb? Dat doet de cliënt zelf. 
Mevrouw Kerbusch antwoordt bevestigend maar merkt op dat nut en noodzaak voor beide 
trajecten gelijk moeten zijn. Alleen aan de voorkant is het anders. 
 
De heer Spee geeft aan dat men bij het pgb in feite de cliënt moet aanspreken als het resultaat 
niet wordt bereikt. 
Mevrouw Henssen begrijpt dit niet en vraagt uitleg. 
De heer Spee legt de procedure van het keukentafelgesprek uit. Er moet een inhoudelijke toets 
van de opdracht plaatsvinden. De cliënt blijft echter verantwoordelijk. Het is logisch dat een 
gemeente bij ZiN andere eisen stelt. De gemeente heeft immers een contract met die ZiN-
leverancier. 
 
De heer Simons merkt op dat de gemeente uiteindelijk wel de betaler blijft (bij ZiN en pgb). 
De voorzitter antwoordt dat de gemeente de pgb-aanbieder daarop echter niet kan aanspreken. 
De heer Spee bevestigt dit. De gemeente heeft bij het pgb eigenlijk een contract met de cliënt. Bij 
ZiN kan de gemeente echter de leverancier aanspreken. Daarom heeft spreker moeite met 
mixsituaties. Spreker denkt dat men bij ZiN erop uit zal komen dat men één 
leverancier/hoofdaanbieder verantwoordelijk stelt. Hoe die leverancier dat regelt, is aan de 
leverancier. De hoofdaanbieder kan dit met onderaannemerschap regelen en de gemeente 
toetst. 
 
De heer Reinders merkt op dat Bianca Vaessen van de gemeente Maastricht eerder in een pre-
ontwikkeltafel heeft uitgesproken dat onderaannemerschap niet meer zal plaatsvinden. 
De voorzitter antwoordt dat in de afgelopen periode al meerdere malen over 
onderaannemerschap is gesproken, onder andere bij de ontwikkeltafel prijs-prestatie en DVO. 
Niet voor niets is echter sprake van een pre-ontwikkeltafel en een ontwikkeltafel. 
 
De heer Spee vraagt naar het verschil tussen onderaannemerschap en uitbesteding. 
De heer Reinders antwoordt dat de prijs het verschil is. Dat prijsverschil bestaat momenteel door 
allerlei kortingen. Dat zou niet mogen. Een eerlijke prijs is natuurlijk prima. 
Mevrouw Jansen vindt de inhoudingen van de hoofdaannemers ook heel groot. 
 
De heer Spee vraagt nogmaals naar het juridisch verschil tussen onderaannemerschap en 
uitbesteding. Er bestaat namelijk een wezenlijk verschil. Als een organisatie de kennis niet in huis 
heeft, zal men een andere organisatie om hulp vragen. Dat is uitbesteding en daarbij wordt de 
verantwoordelijkheid gewoon behouden. Bij onderaannemerschap wordt de gehele taak echter 
aan een andere leverancier uitbesteed, die de taak geheel overneemt. 
Mevrouw Kerbusch merkt op dat dit voor de gemeente echter geen verschil maakt. De 
gemeente sluit immers het contract met de hoofdaannemer. 
De heer Spee antwoordt bevestigend. 
 
Mevrouw Van Wingerden vraagt hoe wenselijk het voor een gemeente is als men gaat 
uitbesteden. Spreekster denkt dat de gemeente aan het einde van de rit veel duurder uit is. 
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Spreekster ziet ook weinig prikkels om het nu anders in te richten. Het is dan ook heel 
aantrekkelijk om een ZiN-contract te hebben, omdat aanbieders dan een soort van 
volumeafspraak hebben. 
Mevrouw Kerbusch merkt op dat de kanteling aan de voorkant bij het keukentafelgesprek 
plaatsvindt. 
Mevrouw Van Wingerden vindt dat men nu wel moet voorsorteren hoe men daarop op termijn 
gaat sturen. 
De heer Spee merkt op dat door de kortingspercentages al druk is gelegd. 
Mevrouw Van Wingerden denkt dat de zorg echt efficiënter georganiseerd kan worden. Dit is ook 
beter voor de cliënt. Spreekster denkt dat diversiteit in het veld met minder grote organisaties tot 
minder kosten zal leiden. 
 
De heer Meerten wil graag weten of en hoe vaak momenteel in het ZiN-traject een tweede of 
derde partij aansluit. Of is dit misschien een theoretische exercitie? 
De heer Wijngaarden antwoordt dat de professionals die in de organisatie werkzaam zijn primair 
de zorg leveren. De laatste schil is eigenlijk de professional, die men bij het nieuwe werken zo 
weinig mogelijk in wil zetten. De vraag is of men die schil van professionals vervolgens nog wil 
opknippen. Primair is dit echter niet de insteek. In de bestaande praktijk bestaan echter ook veel 
kruisverbanden met andere organisaties. Spreker is echter niet op de hoogte van het volume. In 
eerste instantie wordt altijd naar het arrangement gekeken. Welke expertise heeft men zelf in 
huis? Het gebeurt niet vaak met behulp van de inzet van vijf organisaties, maar meer intern. 
Binnen de eigen organisatie zijn vaak meerdere afdelingen betrokken. 
De heer Meerten denkt dat het ook heel bewerkelijk is om vijf organisaties goed op elkaar aan te 
laten sluiten, terwijl dan één organisatie voor het resultaat verantwoordelijk is. 
 
Mevrouw Van Wingerden vindt dat men doelen voor ogen moet krijgen. De bedoeling van de 
transitie is dat men ook een betere zorg krijgt. 
De heer Spee merkt op dat de huidige werkwijze is dat Bureau Jeugdzorg een redelijk brede 
indicatie stelt waarop veel zorg geleverd kan worden. Voordat bij nieuwe cliënten aan Xonar 
echter een vraag wordt gesteld, is hieraan al heel veel voorafgegaan waarbij al heel veel zorg die 
voorheen automatisch zou zijn verleend, is afgevallen. Deze zorg wordt bijvoorbeeld door 
mantelzorgers geleverd. Pas dan komt ZiN in beeld. Het gedeelte ZiN zal dus naar alle 
waarschijnlijkheid afnemen. Spreker denkt dat daarin de beoogde bezuinigingen zitten. 
In reactie op de heer Wijngaarden geeft spreker vervolgens aan dat er ook heel veel met de 
andere organisaties wordt overlegd. Maar af en toe worden cliënten overgedragen als dit in het 
belang van de cliënt is. 
 
De heer Meerten merkt op dat de eerdere discussie misschien groter is gemaakt dan de 
werkelijkheid. Als men het CIZ ertussenuit knipt, zou straks maatwerk mogelijk worden. Spreker 
ziet daar de ruimte om de 20% bezuinigingen te behalen. Daarnaast heeft de aanbieder ook zelf 
een prikkel. 
De heer Spee vindt dat men om het beheersbaar te houden altijd met vastomlijnde zorgtrajecten 
moet werken, met vaste categorieën waarvoor een x-bedrag staat dat met de gemeenten wordt 
afgesproken. Dit wordt dan aan het einde getoetst. Hoe een aanbieder dat doet, moet de 
aanbieder zelf weten. De aanbieder moet vervolgens aan de gemeenten verantwoording 
afleggen. Spreker vindt dat men deze gedachtegang ook voor het pgb kan hanteren. 
De heer Meerten antwoordt dat als men van een resultaatfinanciering naar een cliëntfinanciering 
gaat, men de gemiddelde prijsstelling per cliënt niet kan omklappen naar een tarief voor het pgb. 
Een kleine aanbieder met maar drie cliënten heeft een andere gemiddelde prijs dan een grote 
organisatie met gemiddeld duizend cliënten. Een van de vraagstellingen is hoe men een pgb-prijs 
kan vaststellen als men op een heel hoog abstractieniveau zou financieren. 
 
Pauze 15.34-15.54 uur 
 
De voorzitter heropent het overleg. De voorzitter wil graag afspreken wat het komende uur nog 
moet worden besproken, gelet op de voorbereiding van de tweede ontwikkeltafel en de uitwerking 
in het kader van de DVO en de voorbereiding prijs-prestatie en de verschillende bijlagen. De 
voorzitter geeft aan dat het onderwerp pgb-ZiN terugkomt in de bijlagen prijs-prestatie en kwaliteit 
en in de DVO-eisen die worden opgesteld. 
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De voorzitter weet nog niet precies hoe men de vandaag gevoerde discussie kan terugbrengen 
naar hetgeen nodig is voor het opstellen van de criteria om tot deze verschillende bijlagen te 
komen. 
De heer Simons wil graag een korte voorzet doen. In de DVO die met name op ZiN is gericht, 
worden afspraken gemaakt over de bijlage prijs-prestatie. Dat betekent dat het budget op een 
bepaalde manier wordt weggezet. Daarnaast is er een ander deel van het budget dat in feite voor 
de pgb-markt is bedoeld. Daarvan moet men wel weten of men het pgb in de DVO gaat 
aanbieden. Daarbij moeten ook de tarieven worden bekeken, zodat men aan de voorkant ook 
zaken kan regelen. De vraag is dus hoe de gemaakte afspraken bij ZiN zich met het pgb 
verhouden, zodat de cliënt goed in beeld heeft wat de zorgvraag kost. Dit staat los van de keuze 
voor ZiN of pgb. 
De voorzitter vraagt of dit helder is. 
 
De heer Spee vat samen dat de organisatie moet weten wat de toekomstige vraag is, gerelateerd 
aan een bepaald budget. 
De heer Simons antwoordt bevestigend. Als het bijvoorbeeld 60% ZiN is en 40% pgb, staat daar 
een bepaalde vraag tegenover (het aantal cliënten dat geholpen moet worden). Spreker vraagt 
wat men dan zelf op het traject moet kunnen berekenen. Hoe werkt dat? Bij ZiN worden daarover 
afspraken gemaakt. De gemeente ziet dat dan terug bij de spiegelinformatie. Maar hoe werkt dit 
aan de pgb-kant? 
 
De heer Wijngaarden stelt voor om te kijken naar het huidige pgb. De pgb-kant zou moeten 
worden vastgesteld naar analogie van de indicatiestelling van de ZiN-vraag. Daarbij worden de 
budgetbandbreedte en de klassen samengesteld, waaruit een bepaald geldbedrag rolt. De 
onderligger daarvan is het x-aantal uren besteding tegen een bepaald tarief onder aftrek van de 
CAK-bijdrage. Dit bedrag dat men heeft te besteden, wordt op jaarbasis voor het pgb vastgesteld. 
Spreker stelt voor om de systematiek van ZiN te volgen, dus 100% van het budget minus de 
rijkskortingen en nog wat afslagen om hierover vervolgens de korting van 20% te berekenen, al 
naar gelang de hoogte van de korting. Spreker vindt dat de totale bezuinigingen evenredig 
moeten landen. Dat zou immers eerlijk zijn. De bezuinigingen moeten dus ook in het pgb worden 
doorvertaald. In die zin ontkomt men niet eraan om iets van de oude stiel te gebruiken. 
Mevrouw Henssen merkt op dat bij het pgb niet met een vast uurtarief wordt gewerkt. De vraag is 
of men een vast tarief bij het pgb wil. Dit tarief verschilt immers per organisatie. 
De heer Wijngaarden antwoordt dat dit de achterkant is. Maar dit gaat over de voorkant. Daar 
wordt bepaald wat men wil uitgeven. 
De voorzitter voegt toe dat men aan de voorkant naar de trajectprijzen kijkt. 
De heer Wijngaarden antwoordt bevestigend. Uiteindelijk heeft de cliënt de vrijheid om te 
bekijken waar hij/zij wil inkopen. Dit zou dan in analogie met ZiN zijn. 
 
Mevrouw Kerbusch vraagt hoe het zorgarrangement dan wordt vastgesteld. 
De heer Wijngaarden antwoordt dat men in het zorgarrangement kan bekijken wat aan 
professionele hulp nodig is. Daar bestaat nu ook heel veel ruimte. 
 
Mevrouw Jansen geeft aan dat dit ook vaak de keuzevrijheid van de ouders van de cliënt is. 
Bepaalde zorg kan ook efficiënter ingekocht worden bij andere, meer gespecialiseerde 
organisaties. Het is mogelijk dat het uurtarief dan hoger is, maar dat minder uren nodig zijn. 
De heer Wijngaarden vindt dat dit in het zorgarrangement in beeld moet worden gebracht. Het 
doel is echter in eerste instantie om met het budget uit te komen. 
Mevrouw Jansen antwoordt dat mensen juist voor het pgb kiezen om de eigen regie te kunnen 
voeren. Dit kan in conflict komen met het precies vastleggen van het aantal uren. 
 
De heer Schlenter geeft aan dat momenteel nog geen pgb-registratie verplicht is. Vanaf 1 januari 
2015 is dit echter wel verplicht. Het kost aardig wat geld om die registratie staande te houden. 
Men heeft dan ook een bepaald budget nodig om het team dat met pgb's werkt op dat niveau te 
houden zoals de wet dat vraagt. Dit in tegenstelling tot een mantelzorger/ouder die zorg verleent. 
De voorzitter vindt dat men nu even af moet van de pgb-/mantelzorgvraag omdat men nu de 
georganiseerde dienstverleningsovereenkomst voor het pgb moet bekijken. De voorzitter heeft 
geen idee van de precieze verhoudingen. Hoeveel mantelzorg-pgb wordt momenteel in de regio 
uitgekeerd? 
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Mevrouw Van Wingerden vindt dat men ook af moet van het mantelzorg-pgb. Spreekster vindt 
dat dit zorg is. Anders gaat de discussie in de richting van de fraudegevallen. 
Verder merkt spreekster op dat er in de huidige pgb-regeling een maximum is opgenomen ten 
aanzien van wat men per uur mag declareren. De gemeente kan dit ook doen. Men kan een 
maximumtarief hanteren met een differentiatie naar mbo-, hbo-niveau enzovoorts. Als iemand 
zelf de regie voert, kan het ook goedkoper. Dat is ook ooit het idee geweest bij de invoering van 
het pgb. 
 
De heer Simons wil nu graag naar het proces kijken. Spreker stelt vast dat in het 
keukentafelgesprek de hulpvraag wordt geformuleerd. Van daaruit wordt bekeken wat de 
voorkeur van de cliënt wordt: ZiN of pgb. Als de keuze voor het pgb wordt gemaakt, wordt geen 
vraag bij een ZiN-aanbieder uitgezet en ligt hieraan geen PxQ-uitwerking ten grondslag. Maar de 
gemeente moet toch een redelijk idee over het budget hebben. Hoe verhoudt zich dit alles tot 
ZiN, waarbij dit al in het contract is geregeld? 
De heer Spee antwoordt dat deze vraag de navolgende concrete vragen oplevert. Een bepaald 
ZiN zorgtraject kost een x-bedrag. Hoeveel zou dit pakket bij het pgb kosten? Kan men daarop 
vaste verhoudingen plakken? 
De heer Simons antwoordt bevestigend. Daarnaast bestaat de extra moeilijkheid dat men niet 
weet wat dit ZiN-zorgtraject kost. Dat heeft men immers nergens gevraagd. 
De voorzitter merkt op dat in de bijlage prijs-prestatie voor ZiN-trajecten richttarieven staan 
opgenomen. 
 
De heer Wijngaarden is voorstander van het toepassen van dezelfde systematiek met een 
korting. Men zou moeten vaststellen wat redelijk is. Dan houdt men immers alles in hetzelfde 
systeem en heeft men binnen het pgb de prikkel om het efficiënter te doen. 
De voorzitter voegt toe dat men dan wel de kwaliteitstoetsing moet doen en dat is heel lastig. 
 
De heer Schlenter geeft aan dat men binnen de jeugdzorg wel met kwalificaties moet werken. 
De heer Spee voegt toe dat een cliënt alleen geregistreerde jeugdzorgmensen mag inhuren voor 
de professionele hulp. In de zorgtrajecten kan bij de zogenaamde afslag dus een verschil tussen 
de jeugd- en de ouderenzorg bestaan. 
De heer Wijngaarden stelt voor om deze afslag bij alle ZiN-aanbieders niet te doen. 
De voorzitter stelt vast dat men de "regieafslag" en de "professionele afslag" heeft. 
De heer Wijngaarden antwoordt bevestigend. Het gaat echter uiteindelijk om het budget. 
Enerzijds wil men af van het oude denken en anderzijds ontkomt men daar niet aan. 
De voorzitter merkt op dat de oude financieringssystemen nog gewoon bestaan. 
 
De heer Meerten wil nog even terugkomen op een oorspronkelijke vraag. Spreker heeft 
begrepen dat de meeste pgb-aanbieders die aan tafel zitten, graag in aanmerking voor een ZiN-
contract zouden willen komen, tenzij dit niet mogelijk is vanwege een aantal kwaliteitseisen. De 
zorgkantoren hanteerden bij nieuwe ZiN-aanbieders een norm van bijvoorbeeld vijf aanbieders 
per jaar. Spreker verwacht als men dit los zou laten zouden, dat een behoorlijke instroom bij de 
ZiN-aanbieders ontstaat. Los van de nadelen van het beheer, vindt spreker dat de gemeenten 
dan beter op prijs-prestatie kunnen sturen. 
Spreker poneert in dit kader de volgende stelling: "Een pgb-cliënt die wordt behandeld, is vanaf 
dat moment een ZiN-cliënt." Spreker vraagt of de aanwezigen het hiermee eens zijn. Er bestaat 
daarnaast ook een overgangsregeling ten aanzien van de pgb-cliënten. Maar die geldt met name 
voor het aanbod voor de zorg die men nu krijgt. Het aanbod blijft op hetzelfde niveau, maar de 
prijs gaat omlaag. 
Spreker geeft aan dat het voor de gemeenten interessant zou zijn om het aantal ZiN-aanbieders 
uit te breiden Stuit dit op grote weerstand? 
 
Mevrouw Henssen heeft hierover niet nagedacht. Confini Jeugdbegeleiding werkt al zeven jaar 
als pgb-aanbieder en heeft nooit de intentie gehad om een ZiN-aanbieder te worden. 
De heer Meerten kan zich goed voorstellen dat dit in grote mate afhankelijk is van de 
tarievendiscussie (de invulling van de tarieven). De gemeenten willen in 2015 niet te veel 
overhoop gooien. De huidige structuur kan in de toekomst voor een pgb-aanbieder heel 
aantrekkelijk blijven. Spreker gaat ervan uit dat de instroom niet zal veranderen. 
De heer Bierma vraagt waarom Confini hierover nooit heeft nagedacht. 
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Mevrouw Henssen vraagt: "Waarom wel?" De cliënten zijn immers tevreden. Het tarief dat 
Confini hanteert is heel aantrekkelijk. 
 
Mevrouw Kerbusch vraagt of ZiN andere kansen zou bieden. 
De voorzitter vraagt vervolgens of dit door het zorgkantoor onmogelijk is gemaakt. 
Mevrouw Henssen beantwoordt beide vragen ontkennend. Het loopt gewoon goed. 
 
De heer Bierma vraagt of Confini niet is afgeschrikt door allerlei administratieve eisen en 
kwaliteitsvoorschriften. 
Mevrouw Henssen antwoordt ontkennend. Het loopt al zeven jaar goed op deze manier. Waarom 
zou men op een andere manier gaan werken? 
De heer Spee geeft aan dat in de huidige systematiek een groot verschil tussen pgb en ZiN 
bestaat. Aan een ZiN-registratie worden allerlei eisen gesteld. Dit in tegenstelling tot het pgb. 
Spreker kan zich daarom goed voorstellen dat een pgb-aanbieder geen zin heeft in een ZiN-
registratie. 
Mevrouw Henssen vindt dat zij zich niet hoeft te verantwoorden voor de keuze voor het pgb. 
De heer Bierma wil graag de drijfveer van de dienstverlener achterhalen. Waarom kiest men juist 
voor het pgb en niet voor ZiN. 
 
De heer Reinders wijst op de aanmeldingen die zijn organisatie soms niet mag aannemen, terwijl 
de kwaliteit van zorg bij Somnium ook hoog ligt. Spreker vindt dat mensen de keuze moeten 
kunnen maken. Het maakt voor de stichting niet uit of zij via het pgb of via ZiN wordt betaald. Het 
gaat erom dat men erkend wordt als professionele organisatie. Men zou op een lijst van 
professionele pgb-bureaus kunnen staan die een bepaalde registratie hebben en die voldoende 
is om een bepaalde kwaliteit van zorg te kunnen garanderen. Dan onderscheidt men zich op een 
andere manier. Daaraan zou ook een bepaalde pgb-prijs kunnen vastzitten. Spreker vindt dat 
expertise en opleidingen beloond mogen worden. Momenteel moet men heel veel constructies 
bedenken om de cliënt toch te mogen bedienen. 
 
De heer Simons vraagt of de beloning ook zit in het feit dat een bepaalde stroom van cliënten 
vanwege de kwaliteit naar een organisatie komt, los van het advies in het keukentafelgesprek. 
De heer Reinders antwoordt dat inderdaad door organisaties in een bepaald vakgebied naar 
Somnium wordt verwezen. Momenteel kunnen mensen echter niet zomaar een indicatie voor 
Somnium krijgen. 
 
De heer Meerten vraagt wanneer Somnium een cliënt moet weigeren. 
De heer Reinders antwoordt dat de 10-uursgrens nu een drempel is. Deze vervalt echter per 
1 januari 2015. Men heeft echter een bepaalde prijsgarantie nodig om de kwaliteit van zorg te 
kunnen bieden. Anders houdt men alleen maar mantelzorgers over. Somnium vraagt bijvoorbeeld 
60 euro per uur, maar de organisatie heeft geen buffer. 
 
De heer Meerten vraagt naar de verhouding tussen de ZiN- en de pgb-tarieven. Spreker heeft 
gehoord dat in sommige gevallen het pgb duurder is dan ZiN. 
De heer Spee antwoordt dat dit door een stapeling van pgb's kan voorkomen. Daardoor is het 
totaalpakket van ZiN goedkoper. Dit is echter casuïstiek. 
 
De heer Wijngaarden wil even terugkomen op de vraag waarom men voor het pgb of ZiN kiest. 
Spreker denkt dat een ZiN-aanbieder een bepaalde schaalgrootte of omvang moet hebben om de 
administratieve systemen in de lucht te houden. Voor kleine aanbieders is dat eigenlijk te duur. 
Met een pgb kan een aanbieder gemakkelijk starten en schakelen. Radar is echter historisch zo 
gegroeid en aan deze bureaucratie gewend. De afslag die zich nu voordoet, is eigenlijk nieuw. 
Mevrouw Jansen geeft aan dat Coach-Ster vier/vijf jaar heeft gestreden om ZiN te mogen 
leveren. Coach-Ster heeft zelfs met het CZ-zorgkantoor voor de rechter gestaan, maar nooit 
gelijk gekregen. Sinds februari 2014 was ZiN echter opeens wel mogelijk. Het CZ-zorgkantoor 
heeft toen gevraagd of Coach-Ster toch ZiN kon leveren omdat Coach-Ster een aanbod heeft dat 
de huidige ZiN-aanbieders niet konden leveren. Spreekster vindt ZiN veel gemakkelijker dan het 
pgb, maar zij pleit toch voor een combinatie van beide zodat een aanbieder zowel het pgb als ZiN 
mag leveren. Coach-Ster is ook gecertificeerd en heeft alleen maar wo'ers in dienst om de 
kwaliteit van zorg te kunnen bieden. Hieraan zit natuurlijk wel een tarief vast. Coach-Ster kan de 
zorg niet voor 40 euro per uur leveren. 



  Pagina 15 van 18 
 

 

Mevrouw Henssen is ook universitair geschoold, maar kan wel de zorg voor 40 euro per uur 
leveren. Spreekster begrijpt niet waarom het verschil zo groot is. 
 
De heer Meerten stelt vast dat de ZiN-aanbieders in feite geen rol op de pgb-markt spelen. 
Niemand gebruikt immers een pgb voor hulp bij het huishouden. Spreker zou het echter heel 
onduidelijk vinden als een cliënt die naar Coach-Ster gaat, vervolgens ook nog kan kiezen tussen 
pgb en ZiN. Spreker is voorstander van een zuivere scheiding, vanaf het begin. 
De heer Bierma begrijpt de redenering van de heer Meerten. De gemeente kan een 
dienstverleningsovereenkomsten met Coach-Ster afsluiten als de behoefte aan ondersteuning 
volledig door Coach-Ster ingevuld kan worden, terwijl er ook een lijst bestaat met andere pgb-
aanbieders die deze zorg ook kunnen leveren. Spreker vraagt waarop de gemeente dan stuurt. 
De heer Meerten antwoordt dat hij nu over de overlap spreekt. Spreker denkt dat mensen die 
voor een pgb kiezen, al bewust iets in hun hoofd hebben. 
De heer Schlenter geeft aan dat de crux in de zelfbeschikking van de cliënt zit. De eerste vraag 
die moet worden beantwoord is: "Of ZiN of pgb". 
 
Mevrouw Kerbusch vraagt waarom men toch voor het pgb kiest als ZiN mogelijk is. 
De heer Schlenter antwoordt dat dit in het verleden twee aparte budgetten waren. Men maakte 
dus met het zorgkantoor al de afspraak over de productiehoeveelheid. Met het pgb kon men dan 
bijplussen. In feite is dat nu nog steeds zo. 
De heer Meerten ziet geen aanleiding voor Xonar om toch de pgb-markt te willen bedienen als 
de groep die nu via het pgb bij Xonar zit, in toekomst via de ZiN-bekostiging wordt gefinancierd, 
behalve dan voor de kleine groep die combinaties wil. 
 
De voorzitter merkt op dat de burger in het ondersteuningsplan veel meer zeggenschap krijgt. 
Dit sluit veel meer aan bij de pgb-werkwijze. Daarnaast komt de eigen regie in toekomst bij ZiN 
ook meer aan bod. De verschillen tussen ZiN en pgb zullen dus verminderen. 
De heer Schlenter en mevrouw Kerbusch delen deze opvatting. 
De voorzitter voegt toe dat de invulling van het ondersteuningsplan ook meer in samenspraak 
gebeurt. Het is een op maat gesneden ondersteuningsplan. Dit neigt dan ook veel meer naar een 
eigen regie/pgb-achtige benadering. 
 
De heer Meerten vraagt of de aanwezigen vinden dat cliënten bij ZiN en pgb mogen shoppen. 
De heer Reinders merkt op dat bij ZiN de prijs per uur gelijk is. 
De heer Spee verplaatst zich in de cliënt die ZiN-zorg krijgt aangeboden. De cliënt kiest de 
zorgaanbieder vanuit het eigen referentiekader. Bij het pgb zal de cliënt echter shoppen. 
De heer Reinders merkt op dat de cliënt een verwijzing naar een bepaalde zorgaanbieder krijgt. 
De cliënt is echter niet op de hoogte van de wijze van financiering. Cliënten zijn ook vaak niet op 
de hoogte van ZiN en pgb. Daarop zal de cliënt aan Bureau Jeugdzorg vragen hoe men de juiste 
indicatie krijgt om bij de gekozen pgb-aanbieder te starten. 
 
De voorzitter stelt vast dat de vraag of men ZiN of pgb wil, dus eigenlijk niet gesteld moet 
worden. 
De heer Schlenter vindt dat men moet bekijken wat passend is bij een bepaalde zorgvraag. 
De heer Reinders geeft aan dat sommige mensen om bepaalde redenen geen eigen budget 
willen, maar toch alleen met een bepaalde pgb-aanbieder willen werken. Bij het trekkingsrecht is 
dit natuurlijk anders. De cliënt wil een keuzerecht voor een organisatie en niet voor een budget. 
De heer Meerten begrijpt dit. De pgb-oplossing zal dan alleen voor het sociale netwerk worden 
gebruikt. 
 
De voorzitter voegt toe dat mensen op grond van bijvoorbeeld naam, bekendheid, buurvrouw of 
beschikbaarheid dichtbij kiezen. De financieringsvorm is in de meeste gevallen niet een van 
meest essentiële vragen bij de start van een traject. 
De heer Meerten merkt op dat de voorzitter daarmee aangeeft dat een groot aantal van de 
mensen met een huidig pgb eigenlijk een oneigenlijk pgb hebben. De gemeente zal dus pgb-
aanbieders die daarvoor in aanmerking willen komen, contracteren. Men zal dus het aanbod in 
pgb's terug zien lopen. Spreker vindt dan heel spannend wat met de financiering gebeurt. 
De voorzitter deelt de opvatting van de heer Meerten. De voorzitter stelt vast dat men niet 
precies weet wat de pgb-vraag het volgend jaar zal zijn. Dat is heel lastig. 
De heer Meerten vindt dat men van een omklapscenario moet uitgaan. 
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Mevrouw Pelz vindt dat men ook kan bezuinigen door de leeftijdsschotten weg te nemen. De 
huidige jeugdzorg gaat tot achttien jaar. Spreekster ziet jongeren als zwerfjongeren terugkomen 
omdat de jeugdzorg maar tot achttien jaar werkt. Dat is kapitaalvernietiging en veel duurder dan 
het langer laten doorlopen van de jeugdzorg. 
De heer Meerten vraagt of de reden daarvan was dat men op basis van de indicatie met 
jeugdzorg moest stoppen. 
Mevrouw Pelz antwoordt bevestigend. De instellingen mochten niet doorgaan. 
De voorzitter vindt dit een onderwerp voor de komende periode in de innovatie-ontwikkeltafel. 
De heer Simons geeft aan dat hier wordt gesproken over twee verschillende wettelijke kaders. 
 
De voorzitter vraagt of de heer Meerten nog vragen heeft openstaan. 
De heer Meerten heeft nog een vraag over hoe de markt er momenteel uitziet en welke 
ontwikkeling die markt gaat doormaken op basis van de gekozen insteek via bestuurlijk 
aanbesteden en de selectie die gaat komen. Het lijkt dan heel reëel vanuit de kant van de 
aanbieders om de eisen te weten: "Voldoe ik of voldoe ik niet?" 
 
De voorzitter vraagt of de heer Bierma denkt dat veel aanbieders zullen wegvallen. Men 
probeert immers de drempels zo laag mogelijk te maken. 
De heer Bierma vindt dit afhankelijk van hoe breed de aanbieders willen inschrijven. Spreker kan 
zich voorstellen dat als men die ruimte biedt, de wettelijke eisen beperkt worden. De heel kleine 
zzp'ers zullen echter over de horde van eisen struikelen. Organisaties die echter nu al hoge 
kwaliteitseisen aan hun personeel stellen, zullen het zeker redden. 
De voorzitter beluistert dat de aanwezige aanbieders aan alle huidige eisen voldoen. 
 
De heer Spee vraagt of Confini haar personeel via de cao betaalt. 
Mevrouw Henssen antwoordt dat mensen gedeeltelijk als zelfstandige en gedeeltelijk onder 
contract bij Confini werken. Het personeel valt onder de cao. Mensen mogen echter zelf kiezen. 
De heer Spee wijst mevrouw Henssen op het verschillende kostenaspect. 
Mevrouw Henssen antwoordt bevestigend. 
De heer Spee merkt op dat een organisatie die met wo'ers voor 40 euro per uur werkt zichzelf 
volledig uitkleedt. 
Mevrouw Henssen antwoordt dat de keuze bij de mensen zelf ligt. 
De heer Reinders geeft aan dat dit voor een groeiende organisatie niet opgaat. Somnium heeft in 
de beginperiode ook met een tarief van 40 euro per uur gewerkt. Dit lukt nu echter niet meer. 
De heer Spee merkt op dat als een aanbieder via de cao werkt, men onder andere 
pensioenlasten voor het personeel moet betalen. 
Mevrouw Henssen antwoordt dat Confini ook niet het doel heeft om heel groot te worden. 
 
De voorzitter stelt vast dat dit alles het lastig maakt om met één DVO-criterium te gaan werken 
waaraan men wil voldoen. De voorzitter begrijpt dat men dan voor sommige gevallen in de pgb-
sfeer zal blijven, omdat men die criteria wel zal moeten gaan stellen bij organisaties waarmee de 
gemeenten afspraken zullen maken. Men zal immers ook moeten aantonen dat men aan de cao-
eisen en aan de arbeidsrechtelijke zaken voldoet. Dit staat echter los van de inhoudelijke 
wettelijke eisen. De voorzitter denkt dat de drempel echter niet hoog hoeft te zijn. Er zullen zeker 
organisaties zijn die op de DVO kunnen inschrijven. 
De heer Bierma vermoedt dat dit middelgrote aanbieders zijn die een ZiN-contract kunnen 
hebben, maar die eventueel ook voor de pgb-markt interessant zijn. Spreker denkt niet dat het in 
de dienstverleningsovereenkomst een situatie van "of-of" zal zijn. 
De heer Meerten wil dit graag laten bezinken. Spreker vertegenwoordigt ook absoluut niet het 
officiële standpunt van het bestuur. De eerste opzet was: ruim baan voor het pgb. Spreker hoort 
echter nu dat veel cliënten noodgedwongen voor het pgb kiezen omdat de bewuste aanbieder 
niet ZiN-gecontracteerd is. Dat is ook niet de bedoeling. De cliënt staat immers centraal. Spreker 
is in die zin een beetje van standpunt verschoven. Misschien moeten de gemeenten wel 
uitgebreider gaan contracteren? 
Een andere vraag bij het contractbeheer is of men zo'n aanbieder als ZiN-aanbieder wil hebben. 
Dat geldt dan voor alle cliënten. Spreker verwijst in dit kader ook naar de directe sturing op prijs-
prestatie volgens het ZiN-model. 
De heer Bierma heeft het idee dat dit vooral in nichegevallen speelt. 
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De heer Meerten vraagt wat met de huidige pgb-cliënten op 1 januari 2015 moet gebeuren. 
Spreker gaat ervan uit dat men deze cliënten naar ZiN kan omklappen. 
De heer Reinders wijst op de cliënten die meerdere zorgaanbieders hebben. Deze cliënten gaan 
soms ook met zichzelf een zorgcontract aan. Deze mensen bellen vaak naar Somnium en 
moeten dan noodgedwongen een pgb nemen. 
De heer Meerten vindt een contract "met zichzelf aangaan" heel interessant. Spreker vraagt zich 
af of het pgb aantrekkelijk is als men voor twee uurtjes bij een professionele aanbieder wil zitten. 
Spreker vindt dat hiernaar kritisch moet worden gekeken. Het is oneigenlijk als dit de aanleiding 
is om voor een pgb te kiezen. 
De heer Reinders neigt als organisatie meer naar een stukje professionaliteit. Spreker weet 
echter niet of alle cliënten naar ZiN gaan als cliënten het keuzerecht krijgen. Deze cliënten 
hebben immers ook inmiddels hun weg bij het pgb gevonden. Het pgb ontwikkelt ook. 
De voorzitter vindt dat men voor dit alles de tijd moet nemen. 
De heer Meerten wijst in dit kader op het trekkingsrecht dat per 1 januari 2015 zal gelden. 
 
De voorzitter vraagt of er nog andere punten zijn. 
De heer Meerten vraagt wanneer men in beeld krijgt welke aanbieders voor een ZiN-contract in 
aanmerking willen komen. Is dat de groep die ook de samenwerkingsovereenkomst heeft 
ondertekend of is de groep kleiner of zelfs groter? 
De heer Simons antwoordt dat de groep kleiner zal zijn. Confini Jeugdbegeleiding heeft 
bijvoorbeeld wel de samenwerkingsovereenkomst ondertekend om hier te kunnen meepraten, 
maar wil geen ZiN-aanbieder worden. 
Mevrouw Henssen geeft aan dat het niet het doel van Confini is geweest om ooit een ZiN-
aanbieder te worden. Het pgb is immers op de markt altijd nodig geweest. 
De heer Meerten stelt vast dat mevrouw Henssen de opties dus nog open wil houden. Er is in 
ieder geval geen einddatum voor de melding. Het is een open contract. Iedereen kan dit ook nog 
in februari 2015 aangeven. 
De voorzitter merkt op dat het nog wel de vraag is hoe dit organisatorisch moet worden 
geregeld. Iedere partij die zich meldt, voldoet aan de criteria en de samenwerkingsovereenkomst 
en de DVO ondertekent, komt hiervoor in aanmerking. 
 
De heer Reinders vraagt wanneer deze gesprekken starten. 
De voorzitter antwoordt dat men nog een ontwikkeltafelsessie heeft te gaan. Daarna zal er een 
dienstverleningsovereenkomst komen met bijlagen inclusief een "prijzenblad". Dit is een prijs-
prestatiebijlage, in te vullen door de organisaties die van de dienstverleningsovereenkomst 
gebruik willen maken. De voorzitter denkt dat deze uitvraag vanaf half september aan de orde zal 
zijn. Men moet dan aan een soort van "checklist kwaliteit" denken waaraan men moet voldoen. 
Men wil graag werken met een "high trust, high penalty" aanpak. Dit zal echter nog ingevuld 
moeten worden. Daarnaast is er ook nog een ontwikkeltafel met prijs-prestatie aan de slag. 
Daarbij wordt bekeken of het mogelijk is om met trajectprijzen te komen. 
De heer Bierma voegt toe dat er een soort format komt: "Voor welk segment en in welke omvang 
zou ik een dienstverleningsovereenkomst willen aangaan?" Samen met de bijlage prijs-prestatie 
kan men dan aangeven wat dit zou moeten kosten. Spreker vindt half september een beetje 
optimistisch, omdat op 10 september 2014 nog een ontwikkeltafel op de agenda staat. Spreker 
wil graag realistisch zijn en hij zou al heel blij zijn als er eind september een afgerond pakket ligt. 
Er wordt naar gestreefd om op 1 oktober 2014 alle handtekeningen verzameld te hebben. Het 
probleem zit echter vooral in de bijlagen van de dienstverleningsovereenkomst. 
 
De voorzitter vindt dat men vooruitlopend op de handtekening onder de 
dienstverleningsovereenkomst wel al vragen kan uitzetten. Dan kan een aanbieder hierover al 
nadenken. 
De heer Spee geeft de suggestie om dit halverwege al een keer (niet officieel) uit te zetten. 
De heer Bierma merkt op dat een dienstverlener naar aanleiding van de ontwikkeltafel van 
afgelopen vrijdag al op basis van de informatie voorzichtige prognoses kon maken. De 
gemeenten hebben zich echter aan de datum van 1 oktober 2014 gecommitteerd. Op 1 oktober 
2014 zal men echter niet op alle vragen een antwoord hebben. 
De voorzitter merkt op dat ook nog later niet alle vragen beantwoord kunnen worden. De 
voorzitter vindt het de vraag wat men nodig heeft om op 1 januari 2015 op een verantwoorde 
manier te kunnen starten. Het is een illusie om te denken dat men dit alles 100% kan 
dichttimmeren. Het streven is naar een zo naadloos mogelijke overgang met een zo snel 
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mogelijke transparante en duidelijk aanpak, waarbij de impact voor de bedrijfsvoering van de 
organisaties ook duidelijk is. De voorzitter vraagt de aanwezigen om daarbij te helpen. 
 

5. Conclusies naar aanleiding van discussie 
De vraag van vandaag is: Hoe verhoudt het pgb zich precies tot ZiN in omvang, in aantallen, in 
euro's? Het is goed om dit scherp te krijgen, hoewel dit misschien niet in de 
dienstverleningsovereenkomst vastgelegd kan worden. De voorzitter denkt dat men tussen nu en 
1 oktober 2014 wel het grootste gedeelte van het traject moet hebben afgelegd. 
 
De heer Bierma merkt op dat op 10 september 2014 de tweede ontwikkeltafel gepland staat. Het 
idee was om alle ontwikkeltafels van dezelfde informatie te voorzien, zodat de uitkomsten van de 
andere ontwikkeltafels ook bij deze ontwikkeltafel worden geagendeerd. Misschien is dat ook een 
moment waarop de dienstverleners zich ook al voorzichtig een beeld van de impact kunnen 
vormen en een beeld van wat men zou willen? 
 
De heer Reinders merkt op dat de gemeenten ook te maken krijgen met nieuwe aanbieders die 
op de markt willen toetreden en die niet uit bestaande cijfers kunnen putten. 
De voorzitter antwoordt dat in het totale budget met nieuw aanbod/nieuwe aanbieders rekening 
wordt gehouden. Dat is een schatting. Het is zaak om dit alles samen scherp te krijgen. In de loop 
van het volgend jaar zal men op gezette momenten eventueel moeten bijsturen. Daarbij komen 
onder andere nieuw aanbod/nieuwe aanbieders en innovatie aan de orde. Dit kan echter niet op 
voorhand in een dichtgetimmerd plan worden vertaald. Dit alles kan niet in beton worden 
gegoten. Dit vergt van iedereen over en weer het besef dat men tot elkaar in positieve zin is 
veroordeeld. 
De heer Bierma voegt toe dat men moet proberen om samen de plannen van het Rijk tot een 
goed einde te brengen. 
 

6. Vooruitblik tweede bijeenkomst 
De voorzitter deelt mee dat het verslag van deze ontwikkeltafel zo snel mogelijk op de website 
wordt gepubliceerd. De voorzitter dankt de heer Spee van Xonar voor de ontvangst en het 
beschikbaar stellen van de ruimte. 
De heer Spee biedt aan om nog een keer een bijeenkomst bij Xonar te organiseren, als dit nodig 
mocht zijn. 
De voorzitter dankt hiervoor. 
 

7. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 
17.00 uur de vergadering. 
 
Maastricht, 20 augustus 2014 


