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Verslag Ontwikkeltafel Kwaliteit Maastricht d.d. 10 september 2014 

Aanwezig: 
Zorgaanbieders 
 Riny Hoonings  Sevagram (vervangt John Franssen) 
 Charlotte Dobbelstein In Harmony 
 Edith Magermans  In Harmony 
 Rianne Cuppen  SGL 
 Orjana Ploemen  Yvoor 
 Yvonne Hanssen  Yvoor 
 Ira Bongers   Trajekt 
 Janine Kleijnen   Artidé 
  
Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Bianca Vaessen  Gemeente Maastricht 
 Francien Reijnders  Gemeente Beek 
 Florence van der Heijden Gemeente Vaals 
 Arjen Voorhorst  Gemeente Sittard-Geleen 
 Vanessa de Rond  Gemeente Heerlen 
 Frans van Vlodrop  Notulist 
 
Projectleiding inkoop 
 Roel Kramer, voorzitter Regio Maastricht & Heuvelland 
 Marcel Simons  Regio Maastricht & Heuvelland 
 
 
1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen om 14.00 uur welkom bij deze ontwikkeltafel Kwaliteit 
(OT Kwaliteit). Het is de laatste ontwikkeltafel. Er zijn naast virtuele OT’s elf fysieke OT’s geweest. 
De OT’s hebben geleid tot veel discussie en hebben veel informatie opgeleverd. 
  
Na de inleiding volgt er in deze OT Kwaliteit een discussie over bijlage 3 van de 
dienstverleningsovereenkomst (dvo). Op basis van de discussie wordt er een conclusie getrokken. 
Daarna vindt er een kort terugblik plaats op de gehouden OT’s en wordt informatie gegeven over de 
planning. Aan het eind van de middag moet duidelijk zijn hoe kwaliteit verwoord wordt in de bijlage 
bij de dvo. 
Voor de onderwerpen jeugd en beschermd wonen zijn ook vertegenwoordigers van Parkstad 
Limburg en Westelijke Mijnstreek aanwezig. 
 

De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 

2. Inleiding door de projectleiding. 
De voorzitter bedankt mevrouw Bongers voor het gebruik van de locatie. Om de samenwerking te 
benadrukken is er vergaderd bij de verschillende deelnemers. De afgelopen periode is een 
verkenning uitgevoerd op het gebied van kwaliteit. Daaruit is een kwaliteitsdocument ontstaan, dat 
als bijlage aan de dvo wordt toegevoegd. Organisaties kunnen straks vinkjes zetten bij de eisen 
waar ze aan voldoen. 
 
De heer Simons deelt mee dat in de vorige bijeenkomst is geprobeerd aan te haken bij de 
wettelijke en gemeentelijke kaders op het gebied van kwaliteit. Nu moet gewerkt worden aan de 
openstaande punten. 
Naast de algemene zaken in de dvo wordt in de bijlagen duidelijkheid verschaft aan de 
verschillende organisaties onder andere wat betreft de kortingen. Bijlage 3 (kwaliteit) is een 
invulinstructie voor zaken op het gebied van kwaliteit op basis van ‘high trust, high penalty’ om te 
voorkomen dat alle nieuwe partijen afzonderlijk beoordeeld moeten worden. Als voldaan wordt aan 
de eisen, kan er een contract getekend worden. In de loop van 2015 en in de jaren daarna zal 
duidelijk worden of de organisaties daadwerkelijk voldoen aan de eisen. 
In bijlage 3 is in eerste instantie ingestoken op het procesmatige karakter. Inhoudelijk, richting 
cliënt, moet er nog wat werk verzet worden. Zo moet het te behalen resultaat duidelijk worden 
vastgelegd. Ook moet duidelijk worden of het kwaliteitsysteem werkbaar is. 
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Het is ook de vraag hoe de geleverde kwaliteit gecontroleerd wordt. Daarbij moet zoveel mogelijk 
aangehaakt worden op de bestaande kwaliteitssystemen en moet de administratieve last 
verminderd worden. Ook moet straks duidelijk worden of het ingezette pad wel de juiste is. 
 

3.  Discussie aan de hand van conceptbijlage 3 bij dvo en 
4.  Conclusies naar aanleiding van discussie 

De voorzitter geeft het woord aan de deelnemers voor een reactie op de bijlage. 
 
Mevrouw Vaessen wil voorkomen dat moeilijke klanten van de ene naar de andere organisatie 
worden doorgeschoven. Hebben organisaties bijvoorbeeld een acceptatieplicht? 
 
Mevrouw Bongers deelt mee dat Trajekt al lang een aantoonbaar goed kwaliteitssysteem heeft. 
Het werkt echter niet goed, omdat het systeem alleen wordt gehanteerd in de organisatie zelf. Er 
moet bijvoorbeeld veel meer in de keten afspraken worden gemaakt over het samen oppakken van 
moeilijke gevallen. 
 
De heer Hoonings wil weten of de projectleiding wil aansluiten op een bestaand kwaliteitssysteem 
of dat er wordt gestreefd naar een nieuw kwaliteitssysteem. 
 
De heer Simons is op zoek naar een nieuw, eenvoudig systeem dat werkt bij alle organisaties. In 
eerste instantie kan daarbij uitgegaan worden van de bestaande kwaliteitssystemen. 
 
De heer Hoonings wil weten of er getracht wordt te komen tot een gezamenlijk kwaliteitssysteem of 
dat iedere organisatie zijn eigen kwaliteitssysteem heeft. 
 
De heer Simons benadrukt dat er nu geen grote veranderingen plaats kunnen vinden, 
 
Mevrouw Kleijnen zet vraagtekens bij het vermogen van een gemeente om te bepalen of een 
kwaliteitssysteem echt werkt. Zij wil verder weten of een certificering verplicht is, zeker gezien het 
gegeven dat een certificering veel geld en inspanning kost. 
 
De heer Simons beaamt dat organisaties in eerste instantie een certificering moeten hebben, maar 
zegt erbij dat er vanaf 2015, in de transformatiefase, wordt gezocht naar een beter, meer objectief 
kwaliteitssysteem. 
 
Mevrouw Vaessen wil weten of een dergelijke certificering moet worden opgenomen in de 
kwaliteitseisen. Het biedt geen meerwaarde, zeker voor nieuwe zorgorganisaties die nog geen 
certificering hebben. 
 
Mevrouw De Rond denkt dat je dergelijke eisen niet mag opnemen. Daarmee sluit je veel 
zorgaanbieders uit. 
 
De heer Hoonings deelt mee dat er nu wel organisaties verplicht zijn een certificering te hebben. 
Het is ook beter voor de continuïteit. 
 
Mevrouw Kleijnen deelt mee dat haar organisatie een certificering heeft. Dat heeft echter veel geld 
en inspanning gekost. Het is goed om daar in de dvo duidelijkheid over te geven. 
Nieuwe aanbieders gaan meer voor Zorg in natura (ZiN), zo blijkt uit de dvo. 
 
De heer Simons deelt mee dat een dvo alleen bestemd is voor ZiN. 
 
De heer Voorhorst deelt mee dat er sprake is van verschillende niveaus van kwaliteit. Op het 
niveau van organisatie, van hulpverlening of bijvoorbeeld van de wijk. De kwaliteit kan 
gecontroleerd worden door exitinterviews te houden. Die moeten gebaseerd zijn op de 
verschillende niveaus van kwaliteit.  
De HKZ-certificering is gebaseerd op het niveau van organisatie. Spreker vindt die certificering, 
ondanks enkele voordelen, een rituele dans. 
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Mevrouw Kleijnen is het daarmee eens. De certificering zegt niet alles over de kwaliteit van zorg. 
Spreekster had het geld en de inspanning liever in de zorg aan cliënten gestoken. Zij stelt voor om 
in de dvo aan te geven waar op de lange termijn naartoe wordt gewerkt. 
 
Mevrouw Vaessen denkt dat het werken met verschillende niveaus op korte termijn niet haalbaar is. 
 
De heer Voorhorst deelt mee dat er al veel informatie aanwezig is. Veel organisaties werken al met 
exitinterviews en kwaliteitsmethodieken. 
 
De heer Hoonings benadrukt dat organisaties verschillende definities van kwaliteit hanteren. Het is 
goed als de gemeente criteria opstelt voor de toetsing van kwaliteit, want in het verleden hebben 
particulieren initiatieven geleid tot gevaarlijke situaties. 
 
Mevrouw Cuppen beaamt dat. Zij is er voorstander van om de bestaande situatie in eerste instantie 
te behouden. 
 
De heer Voorhorst vindt een goede beschrijving van het werk op de werkvloer, waarbij van 
ervaringen geleerd wordt, veel belangrijker dan een certificering. 
 
Mevrouw Bongers denkt dat het belangrijk is dat naast aandacht voor certificering ook aandacht 
wordt besteed aan het verbeteren van de kwaliteit. 
 
Mevrouw Kleijnen is ook voorstander van een goed kwaliteitsontwikkelsysteem. 
 
De heer Simons vindt het belangrijk te weten welke excessen er hebben plaatsgevonden, welke 
klachten er zijn geweest, wat de verbetermogelijkheden zijn en wat het bestuur ermee gedaan 
heeft. Die informatie moet een organisatie kunnen leveren. 
 
De heer Hoonings vindt dat daarvoor toetsingcriteria nodig zijn. 
 
Mevrouw Magermans merkt op dat daarvoor een toetsinglijst is opgenomen in de bijlagen. 
 
Mevrouw Dobbelstein wil weten of hierover contact is met andere gemeenten. 
 
De voorzitter deelt mee dat er een wens is om te komen tot outcome. Dat is echter nu nog niet aan 
de orde. 
De HKZ-certificering en andere kwaliteitssystemen zijn prima kwaliteitssystemen, maar je moet dan 
ook in die geest van die systemen handelen (wat niet altijd het geval is). Het is de vraag wat 
gemeenten nu kunnen oppakken zonder dat de administratieve lastendruk voor de organisaties en 
de gemeenten stijgt. Het moet praktisch haalbaar zijn, terwijl ook voorkomen moet worden dat er te 
weinig kwaliteit wordt geleverd. 
 
Mevrouw De Rond vindt dat de wettelijke eisen dat al voorkomen. 
 
De voorzitter is het daarmee eens. Zo bestaat er een Wet toelating zorginstellingen (Wtz). 
 
Mevrouw Kleijnen wil weten of de Wet langdurige zorg (Wlz) ook uitgevoerd mag worden door 
zorgorganisaties die alleen Wmo-diensten aanbieden. Die wet schrijft onder andere een bepaalde 
transparantie voor. 
 
Mevrouw Vaessen benadrukt dat de Wtz gehandhaafd blijft. Die wet is echter voor gemeenten in 
het kader van de Wmo niet actueel. 
 
Mevrouw Bongers beaamt dat de wet niet valt onder het wettelijk kader van de gemeente. 
 
De heer Simons benadrukt dat iedereen, ook organisaties, moeten voldoen aan de wetgeving in 
Nederland. Dat hoeft in deze bijlage dan ook niet expliciet benoemd te worden. Het heeft dan ook 
geen zin om daar nu verder op in te gaan. 
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Mevrouw Kleijnen benadrukt dat het in de betreffende wet gaat om transparantie bij de verlening 
van zorg. Een instantie moet controleren of het geld ook goed besteed wordt. 
 
De heer Simons constateert dat het gaat om controle. 
 
De heer Hoonings constateert dat het de vraag is of organisaties bij de levering van Wmo-zorg 
moeten voldoen aan de eisen van de transparantie in de Wlz. 
 
De heer Simons gaat ervan uit dat nog veel van dergelijke vragen gesteld kunnen worden. Hij stelt 
voor om daar nu niet verder op in te gaan en daar vanaf 2015 verder aandacht aan te besteden. 
 
De heer Hoonings stelt voor om de bestaande kwaliteitssystemen op te nemen in de dvo. 
Organisaties kunnen dan beslissen of ze er op basis van hun werkzaamheden wel of niet aan 
(moeten) voldoen. 
 
Mevrouw Kleijnen vindt het nu onduidelijk waar organisaties straks aan moeten voldoen op het 
gebied van kwaliteit. 
 
Mevrouw Vaessen beaamt dat er onduidelijkheid is. Het is nu echter zaak om op korte termijn te 
definiëren wat haalbaar is. Als er sprake is van meerdere wetten en meerdere financiers moet je 
daar pragmatisch mee omgaan. 
 
Mevrouw Kleijnen vindt het gevaarlijk als organisaties straks niet meer werken aan een 
kwaliteitscertificering en dat ze niet meer werken volgens de governancemethode.  
 
De heer Hoonings deelt mee dat organisaties zonder certificering goedkoper kunnen werken en 
dus meer kans hebben bij een aanbesteding. 
 
De heer Voorhorst is het daar niet mee eens. De gemeente moet afwegingen maken op het gebied 
van prijs en kwaliteit. Dat is onder andere mogelijk op basis van een certificering. Hij is het er verder 
ook mee eens dat gemeenten organisaties niet kunnen verplichten om te zorgen voor een 
certificering, want de gemeente kan ook op een andere manier de kwaliteit controleren. 
 
De voorzitter vindt dat gemeenten uit moeten kunnen gaan van voldoende kwaliteit. Daarvoor zijn 
regels nodig. Hij benadrukt verder dat de huidige problemen nu niet kunnen worden opgelost. 
Er moet gezocht worden naar een aantal minimumeisen, uitgaande van bestaande systemen. Het 
adagio moet daarbij zijn: high trust, high penalty. Daarna kan een ontwikkeltraject opgestart worden 
om te komen tot een betere kwaliteit. 
 
Mevrouw Vaessen benadrukt dat er ook wettelijke eisen zijn om bepaalde zorgtaken te mogen 
uitvoeren, zeker bij jeugdzorg. 
 
Mevrouw Ploemen deelt mee dat ook BAMw-certificering een bepaalde kwaliteit waarborgt. 
 
Mevrouw De Rond deelt mee dat in Noord-Limburg naast algemene eisen ook specifieke eisen 
voor organisaties zijn opgesteld. 
 
Mevrouw Kleijnen wil onderscheid maken tussen opgeleide professionals en vrijwilligers. 
 
Mevrouw Vaessen beaamt dat in het kader van de pgb ook hulpverlening door bijvoorbeeld ouders 
of buren mogelijk is. Die ruimte moet er blijven. 
 
De voorzitter beaamt dat er in het kader van het pgb verschil is tussen professionele zorgverleners 
en bijvoorbeeld mantelzorgers. Daar moet een grens getrokken worden, niet financieel, maar op het 
gebied van kwaliteit. 
 
Mevrouw Kleijnen is in het kader van innovatie blij met het concept social return. Het is echter de 
vraag wanneer een professional ingezet wordt en wanneer een vrijwilliger. Ook zorginstellingen 
werken veel met vrijwilligers en daarom speelt ook daar dat probleem. 
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Mevrouw Cuppen vindt dat een verantwoordelijkheid van de organisaties. Zij beaamt dat het een 
zoektocht is naar de grens tussen professionele hulp en hulp door vrijwilligers. 
 
De voorzitter deelt mee dat de inzet van vrijwilligers ook kan bijdragen aan het realiseren van de 
bezuinigingen. Het is nu echter belangrijk te weten of er in het kader van kwaliteit bij pgb een 
scheidslijn kan worden aangebracht tussen hulp door professionals en hulp door vrijwilligers. 
 
De heer Hoonings vindt dat de inzet van vrijwilligers (ook bij vrijwilligersorganisaties) ook getoetst 
moet worden. Professionals zijn geregistreerd als zorgverlener. Zij worden automatisch – op basis 
van hun registratie – gecontroleerd. 
 
Mevrouw Kleijnen merkt op dat de vorige keer ook is gesproken over het coachen van vrijwilligers. 
Zij wil weten of daar nog iets mee gebeurd is. 
 
Mevrouw Vaessen vindt niet dat dergelijke zaken in de checklist moeten worden opgenomen. 
 
De voorzitter deelt mee dat de wettelijke eisen al zorgen voor een goede kwaliteit. Gemeenten 
moeten echter ook toetsen of organisaties voldoen aan een bepaalde kwaliteit. Daarvoor zijn 
aanvullende eisen nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een certificering of een registratie. 
 
Mevrouw Vaessen constateert dat er meer gesproken wordt over de kwaliteit van de organisatie 
dan over de kwaliteit van zorg. Zij stelt voor om daarvoor kritische succesfactoren, prestatie-
indicatoren, af te spreken. Bijvoorbeeld dat kinderen zolang mogelijk thuis moeten kunnen blijven 
wonen. 
 
De heer Hoonings wil weten hoe en door wie dat getoetst wordt. 
 
Mevrouw Magermans vindt dat een taak van de regisseur. 
 
De heer Hoonings is bang dat er dan verschillende kwaliteitssystemen gaan ontstaan. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat dat nu ook het geval is. Zij benadrukt dat de administratieve 
lasten omlaag moeten. Daarvoor moeten nieuwe en eenvoudigere kwaliteitssystemen ontwikkeld 
worden.  
 
Mevrouw Kleijnen vraagt meer informatie over de prestatie-indicatoren. 
 
Mevrouw Vaessen noemt als voorbeeld de afname van het aantal kinderen in instellingen door een 
toename van de pleegzorg. 
 
De voorzitter merkt op dat een zorgkantoor nu ook toetst of organisaties voldoen aan allerlei 
bepalingen. Ook de inspectie verricht controles. Die systemen blijven bestaan. De wens is te komen 
tot een controle op resultaat. Gecontroleerd moet worden of de doelstelling behaald is, of de cliënt 
samen met zijn regisseur en zijn omgeving de doelstelling heeft behaald. Dat is een heel andere 
controle aan de voorkant. 
 
Mevrouw Cuppen vindt het belangrijk dat organisaties continu werken aan de verbetering van de 
kwaliteit van zorg, onder andere door middel van klanttevredenheidsonderzoeken. 
 
Mevrouw Kleijnen constateert dat er verschillende soort kwaliteit getoetst moeten worden, onder 
andere ook op het gebied van preventie. Die verschillende doelstellingen moeten elkaar aanvullen. 
 
Mevrouw Vaessen benadrukt dat de klanttevredenheidsonderzoeken ook op een goede manier 
moeten worden uitgevoerd. De klant mag bijvoorbeeld geen afhankelijkheidsrelatie meer hebben 
met de zorgaanbieder 
 
Mevrouw Kleijnen is het daarmee eens. Zij benadrukt dat de zorg ook goedkoper geleverd moet 
worden. Het is de vraag of dat ook een kwaliteitsaspect is. 
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De heer Voorhorst benadrukt dat bezuinigd moet worden op de totale zorgvraag. Daarom moet er 
ook aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld preventie. Daardoor zal de totale zorgvraag dalen. 
Daardoor komt er ook geld vrij voor duurdere zorg. Het is de vervolgens de verantwoordelijkheid 
van de organisaties om dat efficiënt te doen. 
 
Mevrouw Kleijnen vraagt zich af hoe dergelijke zaken specifiek en SMART kunnen worden 
vastgelegd in de dvo. 
 
Mevrouw Vaessen benadrukt dat voor de gemeenten de vraag van de cliënt centraal staat. Voor 
innovatie op dat gebied is dan ook geld beschikbaar. 
 
Mevrouw Cuppen constateert dat er een verschil is met de huidige situatie. Mensen hebben nu een 
recht op bepaalde zorg. Wellicht dat sommige cliënten met minder of andere zorg kunnen volstaan. 
 
De voorzitter komt terug aan de daadwerkelijke invulling van de bijlage. Daarbij zijn drie zaken 
belangrijk. 
1. De zorg die noodzakelijk is, moet worden geleverd. 
2. Er moet ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen 
3. Er is de wens om de zaken simpel, SMART en toetsbaar te definiëren. 
Verder moet de focus liggen op de situatie in 2015. 
 
De heer Simons deelt mee dat organisaties in eerste instantie bereid moeten zijn dat ze in dit 
traject mee willen gaan. Daarnaast moeten ze voldoen aan de minimale eisen op het gebied van 
kwaliteit.  
 
De heer Hoonings wil weten of organisaties straks verplicht zijn om een kwaliteitssysteem te 
hebben. 
 
De voorzitter kondigt aan daar na de pauze op terug te komen. 
 

Pauze 
 
De voorzitter stelt voor om in te gaan op de bijlage in het licht van de gevoerde discussie over de 
inhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van het proces van de transformatie. 
De dvo kent een termijn van drie jaar. De bijlagen echter van een jaar. 2015 wordt het jaar van de 
transitie. Vanaf 2015 kan gewerkt worden aan het verbeteren van de kwaliteit. Daar wordt nu al op 
landelijk niveau over gesproken. 
Als je voldoet aan alle wet- en regelgeving kun je klaar zijn, maar dan heb je niet alles gevangen. 
Gezocht moet worden naar een basis om elkaar aan te spreken op de juiste zaken. Spreker wil van 
de deelnemers weten of zij nog zaken in de bijlagen willen wijzigen, toevoegen of verwijderen. 
 
Mevrouw De Rond stelt voor om A1 te verwijderen, omdat dat al is opgenomen in de dvo. 
 
De voorzitter is het daarmee eens. 
 
Mevrouw Bongers stelt voor om bij A3 (bevorderen van zelfredzaamheid) de term participatie toe te 
voegen. 
 
De voorzitter is blij met deze link naar participatie. 
 
Mevrouw Kleijnen wil weten (bij A5) om welke vormen van samenwerkingsafspraken met andere 
partijen het gaat. 
 
Mevrouw Bongers stelt voor om te spreken over samenwerkingsrelatie.  
 
De heer Simons zegt toe het woord afspraak te vervangen door relatie. 
 
Mevrouw Bongers is blij met de brede definitie van welzijnswerk. Dat is een goede basis om de 
drie decentralisaties te kunnen laten slagen.  
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Mevrouw Kleijnen wil weten of organisaties moeten aantonen dat ze voldoen aan de eisen. 
 
De voorzitter deelt mee dat ook hier sprake is van high trust, high penalty. Hij deelt verder mee dat 
ook andere organisaties in aanmerking kunnen komen voor het verlenen van zorg. Zij moeten wel 
op de een of andere manier een binding hebben met de regio. 
 
Mevrouw Vaessen benadrukt dat organisaties ook kennis moeten hebben van de andere 
zorgorganisaties in deze regio. Dat is nodig voor een goede samenwerking. 
 
Mevrouw De Rond stelt voor om bij A6 Maastricht/Heuvelland te vervangen door Zuid-Limburg. 
 
Mevrouw Reijnders (A5) constateert dat er bij A5 een bullet ontbreekt bij de laatste regel. 
 
De voorzitter zegt toe dat bullet toe te voegen en Zuid-Limburg als regio op te nemen.  
 
De heer Simons stelt voor om bij A6, de tekst achter ‘bevindt’ te verwijderen; dus geen 
voorkeurslocatie aan te geven. De laatste zin blijft staan. 
 
Mevrouw De Rond voorziet problemen met de term thuissituatie. 
 
De voorzitter deelt mee dat het juridisch gezien niet uitmaakt. 
 
De heer Simons stelt voor om B1 en B2 te schrappen omdat altijd voldaan moet worden aan de 
wettelijke eisen. Dat hoeft hier niet expliciet te worden opgenomen. 
 
Mevrouw Vaessen vindt het belangrijk expliciet aan te geven dat er aandacht besteed wordt aan de 
Wet persoonsgegevens.  
 
Mevrouw Van der Heijden deelt mee dat dit is opgenomen in de dvo. 
 
De voorzitter constateert dat B1 en B2 geschrapt kunnen worden 
 
De heer Simons zet vraagtekens bij de noodzaak van C1, wederom omdat voldaan moet worden 
aan de reguliere wettelijke eisen. 
 
De deelnemers zijn het ermee eens dat C1 geschrapt wordt. 
 
De voorzitter stelt voor om eenmalig op te nemen dat organisaties en medewerkers aan wettelijke 
eisen voldoen.  
 
Mevrouw De Rond stelt vragen bij de noodzaak van C2, een bijdrage leveren aan social return on 
investment. Dat is ook al opgenomen in bijlage 7.  
 
Mevrouw Van der Heijden stelt aan de orde dat er ook uitzonderingsbepalingen zijn op het gebied 
van social return. Afwijkingen zijn mogelijk, mits ze gemotiveerd zijn. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat eisen op het gebied van social return pas gelden boven een 
bepaald bedrag. Dat is ook opgenomen in de dvo. 
 
De voorzitter zegt toe na te gaan of de eisen op het gebied van social return niet dubbel zijn 
opgenomen in dvo en in de bijlage. 
 
De heer Voorhorst heeft een opmerking over C3. Hij vindt dat ook als eis gesteld mag worden dat 
professionals bijblijven in hun vak. 
 
Mevrouw Vaessen benadrukt dat alle zorg sowieso aan eisen moet voldoen, dat geldt ook 
bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp. 
 
Mevrouw Cuppen benadrukt dat er ook op het gebied van huishoudelijke hulp niveauverschillen 
zijn. 



  Pagina 8 van 13 
 

 

 
De voorzitter stelt voor om C3 en C4 te combineren. Daarmee zijn de eisen aan het personeel 
voldoende beschreven. 
 
Mevrouw Kleijnen wil weten of de zelfredzaamheidsmatrix gebruikt wordt en of deze ook van 
toepassing is voor ouderen. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat het meten van de kwaliteit van zelfredzaamheid in de 
verschillende leefgebieden nog in ontwikkeling is. 
 
De voorzitter stelt voor om dan de term ‘indien van toepassing‘ toe te voegen.  
 
Mevrouw Magermans mist hierbij het ondersteuningsplan 
 
De voorzitter deelt mee dat dat is opgenomen in de dvo. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat de participatieladder bijvoorbeeld in de gemeente van 
Maastricht/Heuvelland niet wordt toegepast. Het is de vraag of de andere regio’s hier gebruik van 
maken. 
 
De voorzitter zegt daarom toe de tekst toe te voegen ‘indien van toepassing (in 2015)’. In 2016 kan 
dat wellicht weer geschrapt worden als er verdere ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. 
 
Mevrouw Kleijnen wil weten of zelfredzaamheidsmatrix de kwaliteitsgebieden van leven bevat. 
 
Mevrouw Vaessen antwoordt dat dat uiteindelijk wel de bedoeling is.  
 
Mevrouw Bongers merkt op (bij C4, het laatste bullet, waar gesproken wordt over de grenzen van 
de bekwaamheid en bevoegdheid van de medewerker) dat er ook ruimte moet zijn voor de 
professional om te handelen. 
 
Mevrouw Cuppen vindt het belangrijk dat professionals ook hun grenzen kennen en bij een 
bepaalde problematiek andere professionals inschakelen. Zij moeten dus een breed inzicht hebben 
in mogelijke zorg. 
 
De voorzitter benadrukt dat het gaat om restrictieve eisen: de medewerker kijkt breed, maar blijft 
werken binnen zijn competenties. 
 
Mevrouw Ploemen vindt dat opgenomen moet worden dat professionals ook kennis hebben van 
andere leefgebieden en kennis moeten hebben van de leefgebieden van de 
zelfredzaamheidsmatrix.  
 
De heer Hoonings vindt dat die eis mogelijke participatie ondermijnt. Veel professionals denken dat 
ze overal inzetbaar moeten zijn. Spreker leert zijn medewerkers dat ze niet altijd alles hoeven te 
doen. Ze moeten ook zelfredzaamheid en participatie stimuleren. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat deze regel is bedoeld om niet meer te star in hokjes te denken. 
Professionals moeten verbindingen kunnen leggen tussen verschillende problematieken in een 
gezin. 
 
Mevrouw Kleijnen deelt mee dat dat al in de dvo is afgekaderd. De regisseur moet zijn goedkeuring 
geven voor het inzetten van andere partijen. 
 
Mevrouw Vaessen benadrukt dat het gaat om een bredere kijk, niet om zaken zelf op te lossen. Het 
gaat om de signalering. 
 
De voorzitter deelt mee dat die zaken zijn opgenomen in de laatste twee bullets van C4. 
 
Mevrouw Van der Heijden stelt voor op te nemen: de medewerker blijft daarbij binnen de grenzen. 
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Mevrouw Dobbelstein stelt voor om de termen bekwaamheid en bevoegdheid te verwisselen. 
 
De heer Hoonings wil weten of het hier ook gaat om vrijwilligers. 
 
De heer Simons antwoordt dat het hier gaat om professionals. Voor vrijwilligers zijn extra regels 
nodig, want zij hebben geen binding met de organisatie. 
 
Mevrouw Cuppen bestrijdt dat. Zij benadrukt dat organisaties regels hebben voor de inzet van de 
vrijwilligers. 
 
Mevrouw Kleijnen stelt voor op te nemen dat vrijwilligers op de hoogte moeten zijn van de 
zelfredzaamheidsladder. 
 
Mevrouw Cuppen stelt voor de term vrijwilligers toe te voegen aan C3 (waar sprake is van in te 
zetten personeel). 
 
Mevrouw Magermans benadrukt dat de organisatie zelf verantwoordelijk is voor de inzet van 
vrijwilligers.  
 
De voorzitter deelt mee dat in 12.2 van de dvo staat dat organisaties alleen bekwame vrijwilligers 
inzet en dat stagiairs worden begeleid door bekwame medewerkers. 
 
De heer Voorhorst is het eens met D3, maar vindt dat er ook iets moet worden opgenomen over de 
intensiteit van zorg. Het is niet meer de bedoeling om de wachtlijsttruc toe te passen. 
 
Mevrouw Bongers vindt dat het gaat om Service Level Agreements. Die zaken hoeven niet 
opgenomen te worden in deze bijlage met minimumeisen.  
 
De voorzitter deelt mee dat eerder uitvoerig gesproken is over de definitie van ondersteuning. Hij 
stelt dan ook voor om D3, waar sprake is van ondersteuning aan de burger, te schrappen. 
 
De heer Voorhorst is bang dat wachtlijsten ontstaan. Dat moet ondervangen worden. 
 
De voorzitter deelt mee dat dat geen verantwoordelijkheid is van de zorgverleners, omdat de 
gemeenten verantwoordelijk zijn voor de doorverwijzingen. Wellicht moet dat in de dvo worden 
ondervangen. Als zorgverleners de gevraagde zorg niet kunnen leveren, heeft de gemeente het 
recht om een andere aanbieder in te schakelen. 
 
De heer Hoonings constateert dat er sprake is van een openeindfinanciering. De gemeenten 
moeten dus prioriteiten stellen. 
 
De heer Simons beaamt dat. Dat is de rol van de regisseur. Hij deelt verder mee dat ook 
gemeenten niet altijd invloed kunnen uitoefenen op het aantal aanvragen voor zorg. 
 
De voorzitter benadrukt dat organisaties en gemeenten samen in hetzelfde schuitje zitten. Er moet 
ruimte zijn voor maatwerkconstructies, zodat bijvoorbeeld wijkteams een goede oplossing kunnen 
vinden. Daarbij zijn ook collectieve en algemene voorzieningen belangrijk. 
Hij benadrukt verder dat dit onderwerp ruimschots terugkomt in de dvo en vraagt of D3 daardoor 
geschrapt kan worden. 
 
Mevrouw Van der Heijden zegt toe uit te zoeken in hoeverre het onderwerp in de dvo is 
beschreven. 
 
De heer Hoonings wil weten of hierover contact is met andere gemeenten en of er sprake is van 
solidariteit op dat gebied. 
 
De voorzitter antwoordt dat dat een openstaande discussie is. Een regisseur heeft tijd en ruimte 
nodig om maatwerk te kunnen leveren. Dat kun en mag je niet dichttimmeren met regels. 
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Mevrouw Vaessen deelt mee dat er bij ondersteuning vaak meerdere partijen actief zijn. Zuid-
Limburg is een klein gebied en biedt daardoor de mogelijkheid om goed samen te werken. 
 
De heer Hoonings constateert dat de zorgvraag niet voorspelbaar is en dat organisaties soms 
overvraagd worden. 
 
De voorzitter deelt mee dat die problemen nu ook al bestaan. Het is niet mogelijk om die 
problemen nu met dit traject op te lossen.  
 
Mevrouw Cuppen wil weten of het bij D4, over spoedopdrachten, gaat om een verantwoordelijkheid 
van de actuele aanbieder of dat het ook om een andere aanbieder kan gaan. 
 
De voorzitter constateert dat de opmerking betrekking heeft op de overdracht van een cliënt van de 
ene naar de andere aanbieder. Hij zegt toe daar later op terug te komen. 
 
De heer Simons gaat ervan uit dat dat in de dvo goed geregeld is. 
 
Mevrouw Kleijnen wil weten of bij spoedopdrachten de opdrachtnemer ook regisseur kan zijn. 
 
Mevrouw Vaessen antwoordt dat dat alleen geldt voor spoedaanvragen. 
 
Mevrouw Kleijnen wil weten of er verschil wordt gemaakt tussen crisis en spoed. 
 
Mevrouw Bongers deelt mee dat in artikel 7 of 8 gesproken wordt over crisis in spoedeisende 
situaties. Daar is ook afgelopen vrijdag over gesproken. Die informatie moet nog verwerkt worden. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat ook huiselijke geweld en kindermishandeling onder de Wmo 
komen te vallen.  
 
Mevrouw Reijnders legt uit dat bij crisis directe hulp nodig is. Bij spoed is er meer tijd. Dat is ergens 
beschreven. 
 
Mevrouw Ploemen vult aan en zegt dat bij jeugdzorg sprake is van crisis als de situatie 
levensbedreigend is. 
 
De heer Simons gaat ervan uit dat die zaken wettelijk zijn geregeld. 
 
De voorzitter gaat terug naar D4 en vraagt of het snel kunnen reageren op spoedopdrachten als 
eis moet worden opgenomen. 
 
De heer Voorhorst vindt dat het vermogen om in dergelijke situaties zorg te verlenen, opgelost 
moet worden in de flexibele schil van de organisaties. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat organisaties hun eigen expertise hebben en met elkaar afspraken 
moeten maken over het leveren van spoedhulp. 
 
De voorzitter vindt de eis dat organisaties binnen twee dagen hulp moeten kunnen bieden, niet 
vreemd. Hij zegt verder toe – op verzoek – de term werkdagen te veranderen in dagen om ook 
spoedhulp in het weekend te kunnen garanderen. 
 
Mevrouw Kleijnen wil weten of de bereikbaarheid, zoals opgenomen in de dvo, ook voor het 
weekend geldt. 
 
De voorzitter deelt mee dat in de dvo is opgenomen dat het gaat om telefonische bereikbaarheid 
doordeweeks tussen 8.00 uur en 17.00 uur en verder moet er een e-mailadres beschikbaar zijn. 
 
Mevrouw Ploemen wil weten wat bij E1 het verschil is tussen een ondersteuningsplan en een 
gezinsplan. Die termen worden door elkaar heen gebruikt. 
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De voorzitter benadrukt dat het gaat om het ondersteuningsplan dat door de regisseur is 
opgesteld. Op basis daarvan maakt de zorgorganisatie een plan voor het leveren van de zorg. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat er een regisseur op inhoud is en een regisseur op het proces.  
 
Mevrouw Reijnders deelt mee dat de gemeente Beek een regisseur (op inhoud) kent en een 
procescoördinator (de regisseur op proces). 
 
De voorzitter denkt dat er verschillende modellen (per gemeente, subregio) komen met 
terminologieën per gemeente/subregio. Daarna moet er een overkoepelend model komen voor de 
hele regio. Hij benadrukt dat er geen tijd meer is om nu nog de dvo grondig daarop aan te passen. 
 
Mevrouw Ploemen vindt het werken met twee soorten plannen erg verwarrend is. De burgers 
moeten zowel een ondersteuningsplan als een inhoudelijk plan ondertekenen.  
 
De heer Voorhorst constateert twee cirkels van informatie: de informatieverstrekking richting 
gemeente is (informatie over het proces) en de inhoudelijke informatiecirkel. 
 
De voorzitter benadrukt dat invulling van de zorgverlening, zowel qua kwaliteit als qua efficiency, 
een verantwoordelijkheid van de organisatie is. Daar stuurt de gemeente niet op. De gemeente 
formuleert de doelstellingen en controleert de voortgang. 
 
Mevrouw Ploemen constateert dat er ondersteuningsplan komt, opgesteld samen met de regisseur 
van de gemeente. Verder is er een zorgplan van de organisatie die de zorg verleent. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat er een ondersteuningsplan wordt opgesteld met zaken als eigen 
regie, participatie en professionele ondersteuning. De aanbieder zorgt voor de invulling van de 
professionele ondersteuning. 
 
De heer Hoonings vindt het gebruik van verwarrende termen niet handig. 
 
Mevrouw Cuppen stelt voor dat gemeenten met elkaar overleg plegen over eenduidige 
terminologieën. 
 
Mevrouw Kleijnen deelt mee dat haar organisatie werkt met een globaal plan met daaronder een 
aantal uitvoeringsplannen. 
 
Mevrouw Vaessen legt uit dat een regisseur eerst bepaalt wat iemand zelf kan, wat zijn omgeving 
kan bieden en waar nog professionele ondersteuning nodig is. Bij dat laatste worden de 
zorgaanbieders betrokken. 
 
De heer Hoonings stelt voor om bij E de term behandelplan te schrappen. Dat is een beschermde 
term.  
 
Mevrouw Kleijnen stelt voor om op te nemen dat het plan ook inzichtelijk moet zijn voor de burger. 
Ook hier hoeven de algemene wettelijke eisen niet expliciet te worden opgenomen. 
 
Mevrouw Bongers vindt dat bij F, eisen aan de samenwerking, de opdrachtnemer niet alleen 
verantwoordelijk kan worden gesteld voor een goede samenwerking. 
 
De voorzitter constateert dat daarmee dit punt geschrapt kan worden. Bovendien is een dvo al een 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
Mevrouw Magermans wil weten hoe de inkoop van verschillende soorten zorg (F5) bij verschillende 
(de beste) organisaties gestimuleerd wordt. In het verleden werd meestal alles bij een organisatie 
ingekocht. 
 
De voorzitter vindt het een verantwoordelijkheid van de burger, eventueel samen met de regisseur, 
om gebruik te maken van de verschillende diensten van verschillende organisaties. Hij kan keuzes 
maken op basis van een te stellen productencatalogus. 
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Mevrouw Ploemen wil weten of er (bij H2) ook een mogelijkheid is om anoniem hulp te verlenen. Bij 
H2 is sprake van het verstrekken van alle relevante informatie. In de Jeugdwet staat echter dat 
burgers ook anoniem hulp kunnen krijgen. 
 
De voorzitter antwoordt dat het gaat om relevante informatie. Verderop staat dat ook voldaan moet 
worden aan de wettelijke eisen.  
 
Mevrouw Cuppen gaat in op H6, een passage over de contactpersoon. Zij wil weten of dit gaat over 
kwaliteit. 
 
De voorzitter legt uit dat het gaat om een accountmanager en niet om een inhoudelijk begeleider. 
Hij moet het overzicht houden op het werk van de regisseurs en de uitvoerenden en dit zo soepel 
mogelijk organiseren. 
 
De heer Simons vindt dat H7 niet als eis gesteld kan worden. 
 
Mevrouw Dobbelstein constateert dat er steeds over burgers wordt gesproken, alleen bij A6 wordt 
gesproken over cliënt. Zij stelt voor om eenduidige terminologie te gebruiken. 
 
De voorzitter benadrukt dat er alleen nog wordt gesproken over klanten en niet meer over cliënten. 
Hij zegt toe de fout te herstellen. 
 
Mevrouw De Rond stelt vragen over H9. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat de gemeente de informatie van de aanbieders van jeugdzorg 
moet kunnen vergelijken. Daarvoor is een eenduidige aanlevering van informatie nodig. 
  
De voorzitter zegt toe dit apart op te nemen. 
 
Mevrouw Kleijnen vindt het belangrijk te weten welke gegevens, met welke kwaliteit en met welke 
frequentie de organisaties beschikbaar moeten stellen aan gemeenten en bijvoorbeeld het CBS. 
 
De heer Simons vindt dat organisaties de gemeente aanvullend moeten inlichten over hoe zij de 
zorg hebben ingevuld. 
 

5.  Korte terugblik naar ontwikkeltafels prijs-prestatie en dvo 
De voorzitter deelt mee dat er in de OT gesproken is over het werken met trajectfinancieringen. 
Dat vergt een omschakeling van de huidige systematiek. Daartoe zijn nu werkgroepen voor jeugd 
en voor Wmo ingesteld. Spreker nodigt de aanwezigen uit om aan de werkgroepen deel te nemen. 
 

6.  Planning 
De voorzitter deelt mee dat deze OT de laatste fysieke OT is in een reeks. De verslaglegging van 
alle OT’s wordt volgende week gepubliceerd. Dan volgt nog de virtuele OT. 
De planning is als volgt. 

 De organisaties hebben een week de tijd om een reactie te geven (tot 19 september 2014). 

 Op 24 september 2014 is er een portefeuillehoudersoverleg Maastricht-Heuvelland; gesproken 
wordt over de dvo en de bijlagen. 

 Op 25 september 2014 gaat de grote uitvraag naar de aanbieders; hun wordt gevraagd om de 
tabellen in de bijlagen in te vullen. 

 Op 11 oktober 2014 moeten alle reacties binnen zijn. 

 Op 15 oktober wordt een eerste analyse (quickscan) uitgevoerd. 

 De week daarna (de herfstvakantie) wordt dat vertaald naar een grote draaitabel: per 
gemeente, per organisatie, per doelgroep, per tarief en dergelijke. 

 Die draaitabel is de basis voor een portefeuillehouders- en directeurenoverleg op 27 en 
29 oktober 2014.  

 Op basis van de resultaten van dat overleg wordt politiek-bestuurlijk een besluit genomen. 
11 november zullen colleges er hun zegen aan moeten geven. 

 Voor 15 november zullen alle contracten voor 2015 getekend worden. 
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Op 30 september 2014 moet er duidelijkheid zijn over de kaders, de randvoorwaarden en onder 
andere over de kortingspercentages. 1 oktober 2014 is een heilige datum. Dan moet alles duidelijk 
zijn. 
Het stappenplan wordt ook op de website gepubliceerd. Alle portefeuillehouders zijn op de hoogte 
van de plannen. 
 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat de contacten voor jeugdzorg voor 1 oktober 2014 getekend 
moeten zijn. 
 
De voorzitter zet vraagtekens bij deze verplichting. Hij deelt verder mee dat het ook in de grote 
gemeenten de planning is om zorgvragers en organisaties zodanig duidelijkheid te geven om ervoor 
te zorgen dat de dienstverlening in 2015 ingevuld kan worden. 
Als men bestuurlijk dwars gaat liggen, wordt de planning niet gehaald. De besturen moeten 
ondanks alle onzekerheden een besluit nemen. De planning kan niet worden aangepast. 
 

7.  Sluiting 
De heer Simons deelt mee dat de werkgroep Wmo op 11 september 2014 voor het eerst bij elkaar 
komt (van 13.00 tot 15.00 uur). Dan wordt gesproken over de indeling van de 
productsoorten/arrangementen vanuit bestaande Nza codes. De werkgroep jeugd is al gestart. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het overleg om 17.15 uur. 

 
Maastricht, 10 september 2014 


