
Agendapunt Integrale voortgang ontwikkelingstafels 

OT: DVO/Prijs&Prestatie/Kwaliteit/PGB en Zin 

Tijdens de eerste ronde van de ontwikkeltafels (OT’s)  is gebleken, dat de verschillende onderwerpen 

per OT weliswaar van elkaar onderscheiden kunnen worden, maar dat er wel zeer nauwe 

raakvlakken tussen bestaan. 

Met het oog hierop is afgesproken, voor de tweede ronde van de OT’s op respectievelijk  5 en 10 

september  a.s.  een doorkijk te geven wat er in de 4 OT’s aan de orde komt zodat u zich een 

integraal beeld kunt vormen wat de OT’s uiteindelijk gaan opleveren. Het is nadrukkelijk niet de 

bedoeling om de verschillende agendapunten in alle OT’s uitputtend te behandelen, maar wel om de 

onderlinge relaties en samenhang te benoemen.  

Voor de stukken die hierbij gaan even een korte leeswijzer: 

I. DVO 

Dit stuk is de concept tekst van het algemene juridische kader van de DVO. Deze tekst wordt 

gebruikt voor de inkoop van álle vormen van dienstverlening in het sociaal domein door 

gemeenten waar het gaat om Zorg in natura (Zin). Op de DVO zijn de algemene 

inkoopvoorwaarden van de gemeente Maastricht van toepassing. De DVO is als het ware de 

kapstok waaraan een aantal bijlagen is gekoppeld, waarin meer op inhoudelijke aspecten van 

de beoogde dienstverlening wordt ingegaan. Een aantal  van deze bijlagen wordt door de 

dienstverleners zelf ingevuld en het geheel vormt - na ondertekening door alle partijen - dan 

de overeenkomst tussen de  gemeenten uit de regio Maastricht-Heuvelland en de 

afzonderlijke zorgorganisatie. De tekst van de DVO is van een korte toelichting voorzien.  

De DVO kent de volgende bijlagen: 

1) Opdrachtformat, waarin de productieafspraken in kwantitatieve zin worden opgenomen 

en door de dienstverlener zelf wordt ingevuld. 

2) Prijs & Prestatie: achtergrondinformatie over ‘tarieven’ van de verschillende vormen van 

dienstverlening en hoe daarmee wordt omgegaan richting bestaande dienstverlenende 

organisaties met een Zin-contract en naar organisaties die nu voor het eerst  voor 

dienstverlening op basis van Zin in aanmerking willen komen. De laatste groep bestaat 

uit starters of dienstverlenende organisaties die tot nu toe op basis van PGB-financiering 

hebben gewerkt. De informatie uit deze bijlage moet worden gebruikt om de 

opdrachtformat in te vullen.  

3) Kwaliteitseisen en overige inhoudelijke randvoorwaarden:  hierin zijn de wettelijke eisen 

opgenomen waaraan de dienstverlening moet voldoen en inhoudelijke kwaliteitseisen, 

zoals die in het gemeentelijke beleid zijn geformuleerd. Deze hebben de vorm van een 

checklist die de geïnteresseerde dienstverleners invullen. De organisaties die voor een 

DVO in aanmerking willen komen  dienen aan deze eisen te voldoen,  uiteraard  voor 

zover die betrekking hebben op het terrein van de dienstverlening waarvoor zij 

inschrijven. Veel van deze eisen spreken voor zich en zijn op zichzelf voor veel 



organisaties niet nieuw. Het is onmogelijk voor gemeenten al deze voorwaarden vooraf 

te  controleren, vandaar deze vorm. Gemeenten houden zich wel het recht voor hierop 

nader onderzoek te doen (artikel 3.5 DVO)  

4) Bijlage 4 Overige financiële administratieve randvoorwaarden en systemen: deze bijlage 

is nu nog niet beschikbaar. Gelet op de tijdsdruk die met dit inkoopproces gepaard gaat 

en het grote gezamenlijke belang hiervan voor de bedrijfsvoering na het aangaan van 

deze DVO, stellen wij voor vanaf oktober een aparte OT voor dit onderwerp in te richten 

en de uitkomst daarvan met tussentijdse mijlpalen aan de DVO toe te voegen. Voor het 

eerst per 31 december 2014. Naast voor de hand liggende zaken als kasstromen en 

afstemming van informatiesystemen worden in deze OT expliciet de thema’s 

informatiebeveiliging en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens 

behandeld.  

5) Rapportages en evaluaties: hiervoor geldt hetzelfde als voor bijlage 4. Onder dit thema 

valt bijvoorbeeld de wijze en frequentie van het aanleveren van ‘spiegelinformatie’ of de 

meting van klanttevredenheid.  Dit dient o.a. als basis voor de contracten per 2016. 

6) Uitsluitinggronden: hierin is aangegeven op grond waarvan tot het weigeren van het 

aangaan van een DVO of het beëindigen ervan kan worden besloten. Dit zijn 

gebruikelijke situaties die met bepaalde strafrechtelijke veroordelingen van de 

opdrachtnemer of diens onderaannemer te maken hebben. 

7) Social Return: de gemeenten uit de regio Maastricht-Heuvelland hebben besloten in alle 

inkoopcontracten de wederpartij te verplichten het gemeentelijk beleid op het gebied 

van social return na te leven zodra de jaaromzet € 100.000 te boven gaat. Vanaf 2016 

zullen in die situatie nadere afspraken gemaakt moeten worden met de gemeenten hoe 

opdrachtnemer  hier concreet invulling aan zal geven.  

8) Lijst met afkortingen: spreekt voor zich, aanvullingen zijn welkom.  

II. Prijs & Prestatie 

Het agendapunt dat hier is opgevoerd voor de OT van 5 september moet leiden tot bijlage 1 

en 2 bij de DVO hiervoor omschreven. Het hoofddoel van deze OT is om de haalbaarheid van 

ons gezamenlijke streven naar een zo zacht mogelijke landing met bijbehorende eerste 

prikkels voor de transformatie van ‘product denken’ naar ‘resultaat denken’ te kunnen 

borgen. Belangrijke onderwerpen voor deze OT zijn de van gemeentewege opgelegde 

kortingen, de mate van vrijheid die de aanbieders krijgen bij het opzetten en uitvoeren van 

de plannen van aanpak bij de ondersteuningsvragen, de wijze van budgettering en het 

onderscheid tussen de grote(re)/bestaande aanbieders en de nieuwkomers. 

Vanuit eerdere bijeenkomsten van POT en OT is gebleken dat aanbieders hun vrijheid bij het 

invullen van budgetafspraken op arrangementniveau willen gebruiken om hun 

bezuinigingstaakstelling te halen. Als tegenprestatie voorzien zij de gemeenten van de 

noodzakelijke spiegelinformatie, waaruit moet blijken op welke manier zij hun cliënten 

doelmatiger en doeltreffender hebben geholpen. 



In het format bijlage 1 is hiermee rekening gehouden. 

III. Kwaliteit 

Het agendapunt dat hier is opgevoerd voor de OT van 10 september moet leiden tot bijlage 3 

bij de DVO zoals hiervoor omschreven. Deze wordt als checklist voor de dienstverlenende 

organisaties aan de DVO toegevoegd. 

IV. PGB & Zin 

Voor deze OT wordt hetzelfde agendapunt gebruikt als voor de OT Prijs & Prestatie.  

Gebleken is dat hiertussen zo’n hoge overlap zit dat dit vrijwel onontkoombaar is. 

 


