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Verslag vijfde ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 5 november 2014, 9.00 uur - 12.00 uur 

Tussentijdse informatieoverdracht en verantwoording 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Dylan van Hooren  Radar 
 Richard Smeets  Leger des Heils 
 Roger Habets  NOVIzorg 
 Stijn van Geleuken  Virenze 
 Jos Lenaards  Envida 
 Ben Penninger  Envida 
 Marcel Franssen  Adelante 
 Moniek de Haas  Adelante 
 Ron van Nostrum  Sonar 
 Charles van Schijfkes Care4Kidz 
 
 Wmo-kantoor 
 Frank Sampers  Wmo-kantoor 
 Kristel Veugelers  Wmo-kantoor 
  
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Gerard van Rijn   gemeente Eijsden-Margraten 
 Sven Armkreutz  gemeente Gulpen-Wittem 
 Dennis Martens  gemeente Heerlen 
 Richard Hijlkema  gemeente Heerlen 
 Vivian Tilman  gemeente Maastricht 
 Frank Houben  gemeente Maastricht 
 Huub Seijben  gemeente Maastricht 
 Hulya Yazar  gemeente Maastricht 
 Ingrid van der Heijden gemeente Meerssen  
 Arjen Voorborg  gemeente Sittard-Geleen 
 Angelique Roemen  gemeente Stein 
 Florence van de Heyden gemeente Vaals 
 Judith Brands  gemeente Vaals 
  
 Projectleiding inkoop 
 Roel Kramer  voorzitter/Maastricht & Heuvelland  
 Juwi Liu   gemeente Maastricht 
 Ids Bierma   gemeente Maastricht  

 Yvonne Sinsel  notulist 
 

1. Welkom en opening 9.00 uur 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze vijfde ontwikkeltafel tussentijdse 
informatieoverdracht en verantwoording. Hoogstwaarschijnlijk zullen nog een aantal mensen iets 
later aanschuiven. 
 

2. Voorstelrondje 
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen zich voor te stellen, ook vanwege de juiste vermelding 
in het verslag. Dit verslag is namelijk ook juist van belang voor alle mensen die niet aanwezig 
zijn. Van deze bijeenkomst wordt ook een geluidsopname gemaakt voor eigen gebruik. 

  
 De voorzitter stelt vast dat in tegenstelling tot de afgelopen ontwikkeltafels de ambtelijke 

vertegenwoordiging iets uitgebreider is. Daarnaast zijn de aanbieders ook goed 
vertegenwoordigd. De verdeling ligt iets anders. Dit heeft ook te maken met het aanschuiven van 
de Parkstad/Westelijke Mijnstreekgemeenten bij dit proces. De voorzitter wil graag een goed 
gestructureerd overleg voeren, zodat hiervan goed verslag kan worden gedaan. 

  
3. Toelichting op het proces - Roel Kramer 
 De voorzitter licht het proces van bestuurlijk aanbesteden en de ontwikkeltafels kort toe. Dit is de 

twaalfde fysieke ontwikkeltafel die wordt georganiseerd. Voor de zomer zijn de pré-
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ontwikkeltafels gestart. Vandaag zijn circa 25 mensen fysiek aan tafel aanwezig, maar alle 
aanbieders, alle gemeenten in de regio en alle aanverwante instellingen kijken ook virtueel mee. 
De website is goed gevuld met allerlei informatie. Dit verslag en alle relevante stukken worden 
daaraan toegevoegd. De bedoeling is dat hierna ook weer een virtueel overleg via de website 
gaat plaatsvinden. Men zit hier dan ook niet om samen een besluit te kunnen nemen. Dat kan 
ook niet. De bedoeling is vooral om ideeën uit te wisselen en aandachtspunten op tafel te leggen 
en bespreekpunten te duiden, zodat duidelijk wordt welke acties opgepakt moeten worden om 
ervoor te zorgen dat men tot een voldoende afronding van de thema's kan komen om in 2015 te 
kunnen starten. De voorzitter zal daarom ook af en toe de kritische vraag stellen of iets echt van 
belang is voor dit moment of dat het iets is dat in 2015 opgepakt moet worden bij de verdere 
doorontwikkeling. Deze ontwikkeling zal immers hier niet stoppen, maar de ontwikkeltafels gaan 
door in 2015 en hebben een relatie met de huidige thema's. Tussen al die verschillende 
onderwerpen zit namelijk een enorme wisselwerking. De voorzitter heeft ook niet de illusie dat 
men hier in een jaar zal realiseren wat men in de afgelopen jaren niet voor elkaar heeft gekregen. 
Er is echter wel een start gemaakt. Dat is ook de doelstelling van deze bijeenkomsten. Men moet 
vooral kijken naar wat voor 2015 haalbaar en praktisch is en wat wenselijk zou zijn om het 
volgend jaar op de agenda te zetten. De voorzitter wil dit onderscheid steeds goed maken. 

 De voorzitter kijkt even rond of dit proces helder genoeg is en of er nog vragen zijn. 
 
 De voorzitter deelt vervolgens mee dat er een ingekomen punt is op de agenda. De heer 

Hijlkema van de gemeente Heerlen heeft gevraagd om over het Gemeentelijk 
Gegevensknooppunt (GGk) een korte inleiding te mogen geven. De voorzitter vindt het een goed 
idee om deze informatie te delen. Daarna zal de heer Hijlkema de bijeenkomst verlaten. 

 
 Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) 
 De heer Hijlkema deelt een schema uit welke hij ook digitaal beschikbaar zal stellen voor de 

website. Spreker deelt mee dat deze informatie onlangs door het Rijk is gepresenteerd. De 
informatie is echter nog nergens te vinden. Spreker heeft het schema dan ook zelf onder 
voorbehoud opgesteld. 

 Spreker en zijn team hebben twee dagen geleden een overleg met de bedrijfsvoering van de 
gemeenten Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en Stein gehad. Daar zijn ook de factuur-, de 
voorschotten- en de geldstroom aan de orde gekomen. Enkele dagen eerder is een webseminar 
geweest, waarin de VNG kenbaar heeft gemaakt dat er een Gemeentelijk Gegevensknooppunt 
(GGk) komt. Dat GGk gaat aanhaken op het VECOZO-systeem. Daaraan hangt een 
conversietabel. De bedoeling is dat opdrachten via het GGk bij de zorgaanbieders terechtkomen. 
Zorgaanbieders moeten dit uit het VECOZO-systeem 'tanken'. Vervolgens moeten zij de 
productie via VECOZO kenbaar maken en op basis daarvan wordt dit via het GGk weer 
doorgesluisd met daaraan een factuur- en geldstroom gekoppeld. De vraag is hoe met de 
voorschotten en de afrekeningen moet worden omgegaan. Dit betreft het onderste gedeelte van 
het schema, terwijl de oorspronkelijke gedachte in het bovenste plaatje wordt weergegeven. De 
landelijke ontwikkeling is in de tweede sheet verwoord. 

 Dit alles zal een behoorlijke impact hebben. Het GGk gaat vanaf januari 2015 van start. Maar dan 
is het systeem nog niet real time online beschikbaar. Men zal dan via eenmalige acties moeten 
up- en downloaden. Maar vanaf februari wordt ook de software die de gemeenten hebben, 
aangepast om die nieuwe manier van werken mogelijk te maken. Iedere gemeente heeft ook een 
projectleider moeten aanwijzen. Voor zover dit nog niet is gebeurd, verwijst spreker naar de site: 
https://www.kinggemeenten.nl/verkenning-informatievoorziening-sociaal-domein-
visd/nieuws/gemeentelijk-gegevensknooppunt. De projectleider moet dan ervoor zorgen dat aan 
allerlei eisen wordt voldaan. Spreker deelt mee dat het onderste plaatje aangeeft de wijze waarop 
men denkt te gaan werken. 

  
 De voorzitter vraagt of hierover nog vragen zijn. 
 De heer Lenaards mist het CAK. 
 De heer Hijlkema antwoordt bevestigend. Er zitten nog een aantal zaken niet in het schema. Het 

KOF ontbreekt ook. Die gaat ook op het GGk aansluiten. 
 De heer Martens voegt toe dat de stromen van het SVB en het pgb gescheiden blijven lopen en 

niet via het GGk zullen gaan. 
  
 Mevrouw Veugelers vraagt naar de relatie met iWmo en iJw. 
 De heer Hijlkema antwoordt dat iWmo wel via het GGk zal lopen. 
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 Mevrouw Liu voegt toe dat een aantal berichten van IWmo en iJw via het GGk gaan lopen. Zij 
hebben inderdaad al een vijftal standaardberichten die zij in eerste instantie willen realiseren; het 
verzenden en versturen van de toewijzing (bericht en reactie daarop), het declaratiebericht en de 
ontvangst daarvan. Dit geldt voor de voormalige jeugd AWBZ en jeugd GGZ. Daarbij moeten de 
gemeenten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het doorgeven van de projectleider. 
Hierbij moet men ook een standaardproces doorlopen. Dit is aan de gemeente zelf. De 
ingangsdatum is waarschijnlijk februari 2015. Men kan echter waarschijnlijk wel per januari 
inloggen. 

  
 De heer Martens voegt toe dat de gemeenten niet vrij zijn om te kiezen. De VNG-vergadering 

heeft besloten dat alle gemeenten hieraan gaan deelnemen. Onduidelijk is echter hoe alles gaat 
lopen. Vanaf januari kan men inderdaad up- en downloaden en vanaf februari wordt gestart met 
het in badges aansluiten van een aantal gemeenten. Spreker hoopt dat alle gemeenten voor de 
zomer aangesloten zijn. 

 Desgevraagd geeft spreker ten aanzien van de opvang in de tussenliggende tijd aan dat dit zeker 
een belangrijk onderwerp is. Het GGk gaat alleen over wat voorheen de AWBZ en de GGZ was. 
Daarnaast zijn er nog allerlei stromen die daarnaast gaan fuseren. Men moet inderdaad 
overwegen voordat men echt real time is aangesloten, om tot dat moment alles op de oude 
manier te doen. 

  
 Mevrouw Liu merkt ten aanzien van het schema op dat het GGk een middel is voor de 

uitwisseling van berichtenverkeer. In de centrumregeling is daarnaast afgesproken dat bepaalde 
zaken door de gemeente Maastricht als aangewezen centrumgemeente worden afgehandeld. 
Spreekster denkt daarbij aan de factuurstroom. De zaken tussen de gemeenten onderling komen 
echter niet in de bijlagen 4 en 5 van de DVO. De uitwerking daarvan vindt echter plaats in het 
uitvoeringsplan dat voor de gemeenten geldt. Spreekster wil graag samen een proces afspreken. 
Het berichtenverkeer naar het GGk zou hier eigenlijk naadloos in moeten passen. Spreekster 
denkt dat dit de goede volgorde is. Dan kan de gemeente Maastricht afspraken maken over hoe 
de administratie door de centrumgemeente wordt gevoerd, ook in de richting van de 
zorgaanbieders zodat dit allemaal eenduidig is. Het GGk moet daar naadloos inpassen. 

 De heer Hijlkema voegt toe dat dit de groene pijl is in het schema. Een van de zaken waar men 
tegenop zal lopen, is dat niet alle zorgaanbieders via VECOZO zijn aangesloten. Dat is een 
zorgpunt. Men denkt nu erover na dat deze zorgaanbieders via een soort webapplicatie zelf hun 
zorgproducten kunnen melden. Dit is echter pas een nadenkfase. 

  
 De heer Penninger vraagt hoe de knip op 31 december 2014 ten aanzien van de producten 

wordt gelegd. 
 De heer Hijlkema vindt dit een goede vraag, maar heeft daarop nu geen antwoord. 
 De voorzitter dankt de heren Hijlkema en Martens voor de toelichting. 
  
4. Bijlage 4 van de DVO, toelichting/behandeling - Juwi Liu 
 Mevrouw Liu geeft aan dat de nuances van het door de heer Hijlkema gepresenteerde plaatje 

naar de werkelijkheid van het proces verduidelijkt moeten worden. Spreekster stelt daarom voor 
dat de heer Hijlkema en/of de heer Martens nog een keer aansluiten voor een goede follow-up. 

 De heer Martens gaat akkoord. 
 
 Mevrouw Liu geeft aan dat een bespreekstuk (versie V0.2) is verstrekt. Dit stuk is vrij laat 

toegezonden. Spreekster biedt haar excuses hiervoor aan. In het voorafgaande traject zijn in een 
kleinere setting met een aantal zorgaanbieders en een aantal regiogemeenten twee workshops 
gehouden om ideeën en onderwerpen op te halen die zouden moeten landen in deze twee 
bijlagen. Dit heeft in het voorliggende voorstel geresulteerd. 

 Spreekster stelt voor om het stuk per pagina door te nemen. Ten aanzien van het proces licht 
spreekster toe dat in deze ontwikkeltafel de discussie wordt gevoerd over alle voor- en nadelen 
en de zaken die nog ontbreken. Op 26 november 2014 vindt de tweede ontwikkeltafel plaats. 
Vlak daarna moet er een definitief concept gereed zijn. Dit is dus vrij kort tijd. Spreekster vraagt 
allen goed na te denken, zodat er op 26 november al een goed stuk ligt en zodat men eind 
november, begin december een stuk kan maken voor het verdere traject. 

 
 De heer Bierma vraagt de organisaties om voor de volgende ontwikkeltafel een locatie 

beschikbaar te stellen. 
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 De voorzitter komt aan het einde van de vergadering op deze vraag terug. 
 
 Pagina 1 
 Mevrouw Liu geeft aan dat de centrumregeling genoemd staat. De zaken tussen de gemeenten 

onderling zullen in een apart document landen: het uitvoeringsplan. Dit haakt echter wel aan op 
hetgeen hierin wordt afgesproken. 

 De voorzitter voegt toe dat dit niet in bijlage 4 of 5 van de DVO terechtkomt. Dit valt dus buiten 
de scope van deze ontwikkeltafel. Maar het is wel goed om scherp te hebben als daar besluiten 
in komen die direct van belang zijn voor bijlage 4 of 5. 

 Mevrouw Liu stelt voor hiervoor een apart overleg als gremium aan te wijzen. 
 De voorzitter voegt toe dat er ook nog besluiten over de rol, de invulling en het factuurproces 

van de centrumgemeente genomen moeten worden. 
 
 Mevrouw Liu meldt vervolgens dat een looptijd van 1 jaar in de bijlage is opgenomen. Dat is met 

voorbedachten rade in verband met de nieuwe taken. Spreekster kan zich goed voorstellen dat 
men in 2016 over meer informatie en ervaringsgegevens beschikt en dat men slimmer is 
geworden. Deze resultaten zullen dan in de bijlage voor 2016 e.v. worden verwerkt. 

 De heer Voorborg vraagt ten aanzien van 'geaccordeerd door de gemeente' of de voorschotten 
aan de aanbieders van tevoren door de gemeente worden geaccordeerd. 

 Mevrouw Liu antwoordt dat daarmee wordt bedoeld dat de genoemde bijlagen 1A en/of 1B in het 
inkooptraject zijn ingestuurd en dat die bijlagen met aantallen akkoord zijn bevonden door het 
inkoopteam. Die bijlagen worden gebruikt voor de berekening van het voorschot. De eventuele 
discussie over de aantallen vindt in dat traject plaats. 

 
 Pagina 2 
 Mevrouw Liu licht kort toe dat dit een vervolg is van het stuk voorschot. Hier staat een schema 

opgenomen met een voorstel wanneer het voorschot betaald moet worden. De data zijn vanuit de 
twee workshops naar voren gekomen, in verband met de betaling van de salarissen van de 
zorgaanbieders; rond de 20ste van elke maand. Dit sluit ook aan op de huidige situatie. 

 
 De heer Sampers stelt ten aanzien van het formulier waarin de betaalgegevens van de 

zorgaanbieder door de aanbieder ingevuld dienen te worden voor om dit formulier eerder dan 
31 december 2014 te laten aanleveren, zodat de gemeente zich tijdig kan voorbereiden. 

 Mevrouw Liu denkt dat dit in het proces wel realiseerbaar is als men koerst op 26 november 
2014 waar dan alle stukken gereed zouden moeten zijn. Dit formulier hoort daar ook bij. Dit is dan 
ook gelijktijdig bij iedereen bekend. Vlak daarna kan men dit formulier verspreiden en de 
communicatie doen. Spreekster stelt voor om te koersen op eind november, begin december, dus 
ruim voor het kerstreces. 

 De voorzitter voegt toe dat als dit haalbaar is, dit inderdaad mogelijk is. 
 
 Mevrouw Brands vraagt of het de bedoeling is dat de formulieren naar de centrumgemeente 

worden gestuurd, niet alleen voor jeugd maar voor alles. 
 Mevrouw Liu vindt dit een goede vraag. Voor jeugd is de afspraak dat Maastricht als 

centrumgemeente dit doet. Voor het Wmo-deel wordt dit echter wel door een ieder zelf opgepakt 
en heeft het Wmo-kantoor daarin ten aanzien van de vijf Heuvellandgemeenten ook een 
prominente rol. Spreekster vraagt in dit kader dan ook een reactie van de afgevaardigden van het 
Wmo-kantoor. Het formulier (adressen) kan daarop ook worden aangepast. 

 De heer Sampers vindt het handig om dit via de individuele gemeente te laten gaan. Vervolgens 
kan het formulier dan naar het Wmo-kantoor worden gestuurd. Dan is er één centraal punt. 

 Mevrouw Liu vindt dit een goede afspraak. Samenvattend, ten aanzien van de Wmo-taken geldt 
dat het formulier naar de gemeente moet worden gestuurd die het betreft. Het formulier voor de 
jeugdtaken gaat dan naar de centrumgemeente Maastricht. 

 De voorzitter stelt vast dat dit vanuit een Wmo-aanbieder kan betekenen dat bijvoorbeeld acht 
keer die gegevens aangeleverd moeten worden. 

 Mevrouw Liu antwoordt bevestigend. 
 
 Desgevraagd geeft spreekster vervolgens ten aanzien van de communicatie aan dat het voorstel 

nu wordt meegenomen. Dit komt ook terug in het voorstel voor 26 november 2014. Dan kan de 
communicatie hierover ook tegen die tijd uitgaan. Het formulier kan als bijlage bij de bijlagen 4 en 
5 met de juiste adressering en de tenaamstelling worden toegevoegd. Dan kan dat op 26 
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november 2014 worden afgetikt. Iedereen die bij deze ontwikkeltafel aanwezig is, weet immers 
dat dit eraan zit te komen. 

 
 De heer Smeets vraagt ten aanzien van de aansluiting op de landelijke systemen, waarbij zo veel 

als mogelijk gebruik wordt gemaakt van het GGk, of daarin een temporisering is aan te brengen. 
Er zijn ook gemeenten die tot 1 juli volgend jaar declareren op de huidige wijze, waarna men op 
een 'getest' systeem kan overstappen. Spreker vraagt of men ook een dergelijk plan B in beeld 
heeft. 

 Mevrouw Liu vindt het een goed idee om aan te geven hoe het proces vanaf 1 januari loopt. 
Spreekster hoopt binnenkort over de landelijke ontwikkelingen meer te horen. Er zijn nieuwe 
releases voor de gemeentelijke applicaties die op 15 november 2014 zullen plaatsvinden, 
waardoor een aansluiting op het GGk gerealiseerd kan worden. Spreekster vindt een plan A en 
een plan B een goed idee. 

  
 Mevrouw Van der Heyden denkt daarbij aan een voorlopige planning. 
 Mevrouw Liu stelt voor om dit onderwerp in een kleine subgroep te bespreken en verder uit te 

werken, waarbij ook de landelijke en de software ontwikkelingen worden meegenomen. 
 Spreekster wil dan het proces rondom facturatie en generatie, zoals de heer Hijlkema eerder 

aangaf, goed op papier zetten. Dit betreft het Wmo-deel en het jeugddeel. Daarnaast moet het 
format van een rapportage inhoudelijk worden besproken. Ten slotte moet men nadenken over 
welke gegevens nog meer aangeleverd moeten worden. En of dat kan aangeleverd worden, 
waaronder de spiegelinformatie. 

 De heer Martens stelt voor om bij al die vragen ook de planning te bezien. 
 Mevrouw Liu antwoordt bevestigend. 
 De voorzitter vindt dit een reële vraag. Het is van belang om voldoende grip te krijgen en om een 

voorzet voor de volgende ontwikkeltafel te krijgen. Deze informatie moet echter ook virtueel 
worden opgehaald. 

 
 Mevrouw De Haas stelt vast dat deze regio niet de enige is die dit soort zaken moet ontwikkelen. 

Spreekster vraagt of men gebruikmaakt van informatie vanuit de andere regio's. Spreekster is 
huiverig voor veel verschillende formats van rapportages. 

 De heer Martens antwoordt dat daarom het GGk is bedacht. Spreker stelt voor om van het GGk 
gebruik te maken voor de spiegelinformatie. Dat is voor de aanbieders dan een standaard manier 
om gegevens aan te leveren. De gemeenten kunnen dan vervolgens aggregeren. Daarnaast kan 
men de stromen van facturen en de voorschotten in eerste instantie gescheiden houden en pas 
later van de betalingsmodule van het GGk gebruik gaan maken. 

 Mevrouw Liu stelt aanvullend vast dat het GGk een aantal zaken ophaalt. Daarin zitten 
standaardberichten. Spreekster wil graag zo veel als mogelijk aansluiten bij deze standaard 
berichtindeling, ook al werkt die niet per 1 januari 2015. Bovendien zijn ook nog niet alle 
gemeenten per 1 januari 2015 aangesloten en ook niet allemaal gelijktijdig. De gemeente kan 
met veel informatie vanuit de standaardberichten bij het facturatie- en declaratieproces vooruit. 
Spreekster wil dus geen nieuwe dingen of afwijkende formats bedenken, maar zo veel als 
mogelijk bij deze standaard berichtindeling aansluiten, om vervolgens te bekijken of dit voldoende 
is voor 2015. Mochten er echter heikele punten zijn, dan moet daarvoor een oplossing worden 
gevonden. Spreekster ziet dit echter meer als een incident. 

 De voorzitter voegt toe dat dit de regio Zuid-Limburg is. Men heeft echter geen sturing op de 
andere regio's, wel kan men daarvan een beeld krijgen. De VNG probeert dit in ieder geval 
landelijk te structureren. Deze regio moet echter wel van start. Het voorstel is om dit inderdaad zo 
laagdrempelig mogelijk in te steken en zo goed als mogelijk bij de bestaande formats aan te 
sluiten. Men zal echter niet aan onvoorziene zaken ontkomen. De voorzitter vermoedt dat het 
begin van 2015 nog intensief zal zijn ten aanzien van de informatie-uitwisseling tussen de 
verschillende organisaties. De voorzitter vraagt dan ook zich voor te bereiden op extra 
inspanningen. 

  
 De heer Habets vindt dit lijken op het spoor wat het zorgkantoor al heeft uitgezet. Spreker stelt 

voor zaken over te nemen. Spreker vraagt of onderzoek is gedaan in hoeverre zaken passen. 
Spreker weet namelijk niet of het format van de rapportage kan worden overgenomen. 

 Mevrouw Liu antwoordt dat het zorgkantoor ook landelijk is ingeschakeld. Daarbij is ook naar het 
GGk gekeken. Dit is dus ook landelijk besproken. Als de regio aansluit op hetgeen in de 
standaardberichten staat, kan men daarmee redelijk uit de voeten bij het facturatie- en 
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declaratieproces. Spreekster noteert de suggestie van de heer Habets en zij denkt dat het format 
van de rapportage kan worden overgenomen. Iedereen heeft echter een ander inkoopmodel. 

 Samenvattend vraagt spreekster om na te denken wie een rol in die subgroep wil spelen. Op 
deze vraag komt men op het einde van de vergadering terug. De bedoeling is om een kleine 
groep te vormen met een goede mix tussen aanbieders, gemeenten en het Wmo-kantoor. 

 De voorzitter voegt toe dat de status van deze subgroep puur is om voorbereidend denkwerk 
voor de volgende ontwikkeltafel te verrichten. Dit zou ook al virtueel gedeeld kunnen worden. 

 Mevrouw Liu vervolgt dat de landelijke trends zo veel als mogelijk worden gevolgd, net zoals de 
ervaringen van het zorgkantoor als die niet al landelijk anderszins zijn meegenomen. Ook moet 
daarbij worden bekeken hoe de contacten gelegd kunnen worden, rekening houdend met de 
besproken onderwerpen en de planning die daarbij hoort. 

  
 De heer Voorborg vindt het gebruik van het woord 'de gemeente' in de tekst verwarrend. 

Enerzijds is het de gemeente en anderzijds is het de centrumgemeente. Spreker vraagt of het 
mogelijk is om een ander woord te gebruiken. 

 Mevrouw Liu vindt dit een goed punt. Spreekster stelt voor om bij de inleiding de verschillende 
partijen goed te benoemen. 

 De voorzitter geeft aan dat dit de bijlagen zijn bij de DVO. De voorzitter vraagt te checken of dit 
in de DVO al is opgenomen, dan wel of daar nog een nadere duiding moet komen. 

 Mevrouw Liu gaat akkoord. 
 
 De heer Habets vraagt of de bevoorschotting maandelijks gebeurt. Of wordt hierover nog 

gesproken? De discussie ging meer over het aansluiten van de declaratiestroom aan het CAK. 
Het CAK kent inderdaad een vierwekelijkse periode. Dit staat echter los van de bevoorschotting. 
Deze kan beter maandelijks gebeuren. Dat past immers beter bij de structuur qua 
salarisbetalingen van de instellingen. Ten aanzien van de declaratiestroom is misschien 
vierwekelijks een idee. Verschillende gemeenten in Zuid-Limburg denken hierover anders. 
Spreker vraagt op elkaar aan te sluiten zodat iedereen dezelfde keuze maakt. 

 Mevrouw Liu antwoordt dat er discussies zijn gevoerd over een maandelijkse dan wel een 
vierwekelijkse bevoorschotting. Spreekster wil hierover graag de geluiden ophalen. De intentie 
was om één periodiciteit aan te geven die dan geldig is voor iedereen die op de DVO is 
aangesloten. Spreekster vraagt naar de opvatting van de aanwezigen. 

 De heer Franssen is voorstander van een maandelijkse periodiciteit. 
 De heer Voorborg stelt voor om het CAK maandelijks te laten werken. 
  
 De aanwezigen moeten hierom lachen. 
 
 De voorzitter vindt het goed om te bekijken wat men hierover daadwerkelijk kan afspreken. 
 Mevrouw Liu stelt vast dat diegenen die zich hierover hebben gemeld de voorkeur hebben voor 

een maandelijkse uitbetaling. Spreekster wil de reacties vanuit het virtuele traject echter ook 
meenemen. Dan kan het resultaat in het volgende stuk worden opgeschreven; bijvoorbeeld dat 
men uitgaat van een maandelijkse bevoorschotting. 

 De voorzitter vindt dat dit ook goed vertaald moet worden naar alle aangesloten gemeenten. 
 
 De heer Franssen merkt in relatie tot de bevoorschotting en de monitoring op dat men bij een 

arrangement eigenlijk een jaarprijs per cliënt maakt. In januari is een cliënt wel of niet gestart en 
dan heeft men de productie eigenlijk al binnen, terwijl de zorg nog elf maanden erna geleverd 
moet worden. Spreker vraagt of men informatie wil over de hoeveelheid in- of uitstroom in een 
arrangement of dat men wil weten hoeveel zorg in die maand is geleverd. Is een arrangement 
bijvoorbeeld al voor 45% gevuld? Adelante heeft heel veel dyslexiecliënten die in 2014 al in zorg 
zijn en die per 1 januari 2015 overgaan. Dus bij wijze van spreken is 80% van de cliënten van 
Adelante al per 1 januari 2015 in het zorgarrangement gestart. Op jaarbasis geeft dit een hele 
goede indicatie van wat de productie gaat worden. Eigenlijk is het volume dus in januari al voor 
een groot deel bekend. Als men op dat niveau informatie gaat delen, zit men op een heel ander 
niveau dan het aantal uren zorg dat in een bepaalde periode is geleverd. Bij de andere 
arrangementen spreekt men echter veel meer over uurprijzen of de hoeveelheid uren per cliënt. 
Het verschil is dat men bij het landelijke/oude systeem in de GGZ de DBC's gebruikt. Dat format 
voldoet niet aan de arrangementen. Alles wat men daarover wil delen zal nooit goed in de format 
van VECOZO en het GGk passen. Dat is echter wel de belangrijkste informatiebron voor de 
gemeenten over de stand van zaken van de arrangementen. 
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 De voorzitter merkt op dat dit ook voor beschermd wonen of voor langdurige trajecten geldt 
waarvoor men een arrangement afspreekt. De voorzitter vindt dit een goede vraag, die moet 
worden meegenomen. De DBC's mogen echter niet in 2015 worden verlaten. Men zal de DBC's 
toch moeten registreren. De doelstelling is echter wel om met dit hele systeem een transitie en 
transformatie in te zetten. Dit alles betekent dat men twee niveaus van informatie-uitwisseling 
krijgt. 

  
 Mevrouw De Haas vraagt of de arrangementen ook over het jaar heen getild kunnen worden of 

dat deze jaarlijks gelden. 
 De heer Lenaards antwoordt dat de arrangementen op jaarbasis worden gedaan. 
  
 De heer Franssen merkt op dat men de DBC's pas op het einde van het jaar sluit. De facturatie 

zal dan pas in januari 2016 voor een heel groot deel in een keer uitgefactureerd worden. 
Gedurende 2015 vindt dan eigenlijk geen facturatie plaats. Spreker vindt de informatie over de 
instroom van de arrangementen voor de stuurinformatie van de gemeenten veel meer cruciaal. 

 De heer Houben denkt ten aanzien van de monitoring van de bevoorschotting inderdaad dat de 
gemeenten op 1 januari al 80% van de arrangementen hebben, naast een stukje in- en uitstroom. 
Dat zijn natuurlijk wel de inzichten die men in totaal nodig heeft. De bevoorschotting is echter 
gewoon het gerealiseerde 1/12 deel van een jaar. Spreker denkt echter dat op een ander niveau 
een mindere frequentie van de details van de DBC's, etcetera nodig zal zijn om de 
arrangementen te toetsen. 

 De heer Franssen voegt toe dat de arrangementen op kalenderjaren zijn gebaseerd en de DBC's 
op schadejaren. Dit loopt nooit simultaan in de tijd. 

 De voorzitter vindt dit goed om te constateren. De vraag is echter wat men daarmee doet. Dit is 
wel een aspect dat onder andere ook deels in 2015 moet worden opgepakt. De bevoorschotting 
vindt plaats op basis van 1/12 met 2012 voor jeugd als uitgangspunt. Dit wordt vervolgens 
vergeleken met de daadwerkelijke realisatie van de arrangementen: de spiegelinformatie. De 
informatie over de facturatie en de DBC's is input die bij de ontwikkeltafel prijs/prestatie het 
volgend jaar kan worden gebruikt. De voorzitter vindt dat men niet moet proberen om in één 
systeem zowel de facturatie, de bevoorschotting en de doorkijk naar prijs/prestatie te bevatten. 
Daarin moet men een onderscheid maken. 

 
 De heer Voorborg heeft steeds begrepen dat het werken met arrangementen ten doel had om 

leveranciers maatwerk te laten leveren en dat het dus niet jaargebonden was. Dat een 
arrangement dus gemakkelijk over een jaar heen kan lopen. Daarbij is het jaargeld voor de 
gemeente dan niet zo relevant. Daarnaast ligt het stuurmoment voor de gemeente niet in de 
melding van het toewijzen van een arrangement, maar juist daarvoor. 

 De heer Van Rijn denkt dat dit niet mogelijk is. De gemeente is immers verplicht om de prestatie 
en de verantwoording in het jaar waarin dit is geleverd, dus in het betreffende jaar op te nemen. 

 De heer Lenaards voegt toe dat een arrangement altijd op jaarbasis is. 
 De voorzitter geeft vervolgens aan dat dit ook de looptijd van de bijlagen van de DVO is. 

Gaandeweg in 2015 gaat men in de ontwikkeltafels prijs/prestatie bekijken of de 
arrangementsprijzen daadwerkelijk aanpassing behoeven of niet. Het doel van deze 
decentralisaties is ook om te bekijken wat men uiteindelijk slimmer kan organiseren. 

 
 De heer Habets vraagt of dit alles ook kan betekenen dat iedere cliënt in 2015 nog een keer 

gezien moet worden om bijvoorbeeld te bepalen of een arrangement verlengd wordt. 
 De voorzitter kan deze vraag niet beantwoorden. 
 
 Mevrouw Brands vraagt in relatie tot de arrangementprijs voor een jaar wat dit voor de betaling 

betekent als een cliënt op 1 oktober instroomt. 
 De heer Lenaards antwoordt dat dit altijd een gemiddelde op jaarbasis is. Dit moet zich bij een 

voldoende omvang uitegaliseren. 
 Mevrouw Liu voegt toe dat bij het gekozen inkoopmodel de afspraak is om te werken met 

arrangementen. De achtergrond is dat zorgaanbieders ook een bepaalde vrijheid krijgen, dat de 
cliënt goed wordt geholpen en dat de expert diegene is die daarin een keuze kan maken. 
Daarnaast moet de gemeente echter ook aan de rechtmatigheid van de betalingen voldoen, 
waarbij zich ook tegenstrijdigheden kunnen voordoen. Spreekster vindt het slim om dit soort 
zaken niet vooruit te schuiven naar 2015. Daarvoor moet men binnen de komende twee weken 
het volgende heel gedetailleerd opschrijven: 
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 Er zijn arrangementen voor verschillende jeugdtaken en verschillende Wmo-taken. 

 Wat betekent dat in de bevoorschotting? 

 Aan welke regels moet men nog meer voldoen? 
 Zodat men kan toewerken naar iets wat werkbaar is en waarover men tijdens de volgende 

ontwikkeltafel concreet kan spreken. Spreekster vindt het belangrijk dat een aantal zaken van 
elkaar worden gescheiden: 

 beleidsinhoud en doelen, 

 voorwaarden en afspraken van de DVO ten aanzien van de arrangementen, 

 wet- en regelgeving rondom de financieel-administratieve processen. 
 Hieraan zal men zich moeten houden. Spreekster wil voorkomen dat men hieraan niet kan 

voldoen. 
 Desgevraagd geeft mevrouw Liu aan dat dit alles in een werkgroep besproken moet worden, 

waaronder de concrete uitwerking van de berekening van de voorschotten. Daarnaast moet er 
een voorbeeld komen ten aanzien van het tijdstip van de definitieve betaling en de 
eindafrekening. Ook moet men tussentijds de mogelijkheid hebben om een voorschot rechtmatig 
aan te passen. 

 De voorzitter voegt toe dat het zorgkantoor ook een dergelijke systematiek hanteert. 
 Mevrouw Liu vervolgt dat alleen het bepalen van de onderhanden werkpositie ook in de huidige 

systematiek een inschatting is. De accountant kan daarover geen rechtmatigheidsoordeel 
afgeven. 

 De voorzitter is benieuwd hoe men dit bij het zorgkantoor doet. Dit zou immers een insteek 
kunnen zijn. 

 
 De heer Voorborg heeft nog een vraag. Als een arrangement bijvoorbeeld op 1 februari start. 

Wat gebeurt dan op 1 januari in het jaar erna? Komt er dan een nieuw arrangement of loopt het 
arrangement door? Met de keuze voor een arrangement op jaarbasis creëert men immers een 
perverse prikkel. 

 De heer Van Hooren merkt op dat de tarieven te laag zijn. Men heeft die perverse prikkel nodig 
om op het totale niveau uit te komen. 

 De voorzitter voegt toe dat in de ontwikkeltafel prijs/prestatie de keuze voor arrangementen met 
de knip op jaarbasis is gemaakt. 

 
 De heer Smeets raakt ten aanzien van de eindafrekening en de declaratie aan het eind van het 

jaar een beetje in verwarring. De bedoeling is om tot een heel ander indicatieproces te komen. 
Spreker gaat ervan uit dat de toegang per 1 januari duidelijk is. Maar spreker zou ook graag 
gaandeweg het jaar de afgekeurde cliënten bij de declaraties willen zien en niet alleen na afloop 
van het boekjaar. 

 Mevrouw Liu vindt dit helder. De eindafrekening staat in ieder geval ook in de DVO genoemd. 
Tussentijds moeten er ook klikmomenten zijn, die samen moeten worden afgesproken. Bij de 
workshops is naar voren gekomen dat een klikmoment per kwartaal een goed moment is om de 
voorschotten te bekijken met de gegevens die tussentijds zijn aangeleverd. Gegevens over de 
declaratie worden bijvoorbeeld ook via het GGk aangeleverd. Daarin kan men zien welke 
declaraties worden afgewezen. 

 De heer Lenaards voegt toe dat men dan kan zien of een cliënt een geldige mutatie heeft. Men 
heeft echter geen directe relatie meer zoals nu. 

 De heer Smeets vindt dit heel cruciaal. Het is van belang dat cliënten en aanbieders goed 
hiervan op de hoogte zijn. 

  
 Mevrouw Veugelers voegt toe dat over dit declaratieprotocol gezamenlijk afspraken moeten 

worden gemaakt. 
 De heer Sampers merkt op dat het CAK niets toetst, behalve de postcode. 
 Mevrouw Liu neemt deze opmerkingen mee. Er komt een voorzet voor de volgende keer over het 

declaratieprotocol, waarbij de landelijke ontwikkelingen worden meegenomen, voor zover van 
toepassing. Zaken die hierbij onder andere moeten worden meegenomen zijn dat men moet 
kunnen toetsen of iemand recht heeft op dat arrangement, etcetera. Dit alles moet in de 
werkgroep worden meegenomen. 

  
 Mevrouw De Haas merkt op dat het zorgkantoor de methode 'high trust high penalty' hanteert. 
 De voorzitter antwoordt dat dit ook in de DVO staat opgenomen. De hoe-vraag (kleine Q) is aan 

de aanbieders, maar de grote Q (toeleiding) moet wel worden gedekt. 
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 Mevrouw Liu wil nu graag pagina 2 afsluiten. Spreekster heeft naar aanleiding van de laatste 

workshop van de heer Van Geleuken een format ontvangen. Dit is een voorzet voor een 
dergelijke rapportage. Spreekster stelt voor deze format in de werkgroep mee te nemen en zij 
dankt de heer Van Geleuken voor zijn input. 

 
 Pagina 3 
 Mevrouw Liu stelt vast dat de eindafrekening net is besproken. Ten aanzien van de facturatie 

merkt spreekster op dat een aantal aanbieders niet voor bevoorschotting in aanmerking komen. 
Daarvoor is het hoofdstuk facturatie bedoeld. Hierover moeten nog afspraken worden gemaakt. 

 De heer Van Hooren vraagt een voorbeeld van een factuur op te nemen. Hoe komt men tot het 
totaalbedrag? 

 Mevrouw Liu noteert deze opmerking en vraagt of er nog andere opmerkingen en vragen zijn. 
 
 De heer Franssen vraagt hoe een bestaande aanbieder met zekerheid weet of hij een bestaande 

of een nieuwe aanbieder is. Adelante kon immers pas vanaf 2013 data aanleveren en kon 
daarmee niet de data voor 2012 invullen. 

 Mevrouw Liu antwoordt dat de bijlagen 1 en 2 bij het inkooptraject zijn bekeken en geaccordeerd. 
Als een aanbieder dit niet heeft, weet men ook dat men geen voorschot kan krijgen. 

 De voorzitter voegt toe dat deze vraag van Adelante bij de inkoop is uitgezet. Adelante is in het 
regionaal transitiearrangement opgenomen. 

 Het gestelde geldt met name voor ZiN-aanbieders die vanuit een volledig pgb naar een volledig 
ZiN overstappen. Dan is men dus een nieuwe aanbieder. Deze aanbieders kunnen dan ook niet 
worden bevoorschot op basis van de gegevens van 2012/2013. Dan is de facturatie per maand 
bepalend of men als nieuwe aanbieder wel of niet overeind blijft. Dit spoor is gekozen, omdat 
men niet alle aanbieders kan bevoorschotten die geen onderbouwde aanbiedingen doen. 

 
 De heer Van Hooren vraagt 'geheel geleverd' in vergelijking tot een 'facturatie per maand' beter 

te specificeren. 
 De voorzitter en de heer Lenaards onderschrijven deze opmerking. 
 Mevrouw Liu merkt aanvullend op dat in het kader van de rechtmatigheid de prestatie moet zijn 

geleverd, waarna de betaling als rechtmatig wordt gezien. Dat is een probleem. 
 De heer Lenaards stelt vast dat dit geldt voor alles wat zich in de tweede helft van het jaar 

aandient. 
 
 De heer Franssen vraagt ten aanzien van een verhuizing naar buiten de regio waardoor men het 

arrangement moet afrekenen, hoe men dan 'geheel geleverd' definieert. Is het daarnaast de 
bedoeling dat men ook bij een verhuizing binnen de regio tussentijds afrekent? Wanneer iemand 
ergens woont, is heel belangrijk voor het toetsen van de facturen. 

 Mevrouw Liu antwoordt dat daarbij ook moet worden aangegeven hoeveel eenheden zijn 
geleverd. Hoe dat moet worden bepaald, moet echter nog worden uitgewerkt. 

 Mevrouw De Haas vindt dit vergelijkbaar met een overstap naar een andere verzekeraar. De 
gemeente waar de cliënt woont betaalt het arrangement. 

 De voorzitter voegt toe dat deze vraag aan de orde komt bij de onderlinge afspraken tussen de 
gemeenten en de centrumgemeente. De verzekeraars hebben hierover landelijke afspraken 
gemaakt. Deze vragen kunnen hier echter niet worden beantwoord. Men heeft immers te maken 
met 403 gemeenten. 

 Mevrouw Liu noteert de gemaakte opmerkingen. 
  
5. Pauze 10.35 - 10.53 uur 
 
 De voorzitter heropent de vergadering en zou graag aan het eind van de bijeenkomst willen 

vooruitkijken. 
  
 Declaratie 
 Mevrouw Liu vervolgt met pagina 3 'declaratie'. Deze opsomming kan in het protocol worden 

meegenomen. 
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 Pagina 4  
 Controleprotocol 
 Vanuit de workshops is in de richting van de zorgaanbieders gevraagd om een controleprotocol 

voor het opstellen van de jaarrekening, waarin staat waaraan de aanbieders moeten voldoen. Dit 
moet verder in de werkgroep worden uitgewerkt. Spreekster denkt daarbij bijvoorbeeld aan het 
woonplaatsbeginsel, de bandbreedte voor goed- of afkeuring, de onthouding van een oordeel en 
de percentages. 

 De voorzitter stelt vast dat dit met alle wijzigingen die worden toegepast best interessant zal 
worden. 

 Mevrouw Liu voegt toe dat het opnemen van de betreffende wet- en regelgeving ook heel 
belangrijk is. 

  
 De heer Smeets vraagt of een risicoreserve bij de aanbieder ook wordt meegenomen. De 

accountant vindt het ook belangrijk om dit ergens terug te lezen. 
 Mevrouw Liu antwoordt dat deze opmerking wordt meegenomen. 
 
 De heer Van Geleuken zou het heel plezierig vinden als dit een landelijk protocol kan zijn.  
 Mevrouw Brands antwoordt dat de raad het protocol beoordeelt. 
  
 Proces toegang/toeleiding en plan van aanpak 
 Mevrouw Liu vervolgt dat het proces toegang/toeleiding ook bij de workshops zijn genoemd. Dit 

moet nader worden ingevuld. Spreekster stelt voor om dit aan het plan van aanpak (artikel 11.5 
DVO/bijlage 4) te koppelen en te kiezen voor een pragmatische oplossing. 

 De voorzitter meldt dat bijlage 4 en 5 niet het gehele proces van toegang en toeleiding gaan 
omvatten. Dit betreft meer de informatiestroom die daarop van toepassing is. 

 Mevrouw Liu stelt voor dat men met een format komt voor het plan van aanpak en daarbij alles 
wat met het proces te maken heeft mee te nemen. 

 De heer Bierma stelt voor om ook het format voor het ondersteuningsplan hieraan te koppelen. 
Dat is de kern van de opdracht van de gemeente aan de dienstverlener. Hierover moeten ook 
gemeenschappelijke afspraken worden gemaakt. 

 Desgevraagd legt mevrouw Liu uit dat in de DVO (Artikel 11 DVO) kort de taken van de 
gemeente bij de toegang staan beschreven. Daarin staat dat de gemeente voor een 
ondersteuningsplan zorgt. Dit plan gaat dan naar de aanbieder en de aanbieder maakt dan 
vervolgens een plan van aanpak. Dat zijn de definities die worden gebruikt. In het 
ondersteuningsplan staat iets over het beoogde resultaat. 

  
 Gegevens burgers: inhoud en wijze van overdracht hiervan (artikel13.1en 31.2 DVO/bijlage 4) 
 Mevrouw Liu merkt op dat dit ook in de DVO is genoemd. Dit moet verder worden uitgewerkt in 

de werkgroep, die naar het plan van aanpak gaat kijken. 
  
 Mevrouw Brands vraagt of er 'burger’ of ‘cliënt' moet staan. 
 Mevrouw Liu antwoordt dat in de DVO 'burger' staat. 
 De voorzitter voegt toe dat men het liefst spreekt over burgers, ook gezien de eigen kracht van 

burgers. 
 Mevrouw Tilman merkt op dat een cliënt pas gegevens zal verstrekken als de eerste melding is 

gedaan. 
 De heer Bierma vindt dit niet helemaal correct. Burgers komen immers ook met een niet-

medische indicatie. 
 De voorzitter stelt vast dat de termen cliënt en indicatie te beperkend zijn. In een 

keukentafelgesprek zal men immers breder kijken dan alleen naar de medische kant van het 
verhaal. 

 De heer Seijben stelt vast dat privacy hierbij ook geen rol speelt. 
 Mevrouw Liu deelt de opvatting van de heer Seijben. 
  
 Pagina 5 persoonsgegevens 
 Mevrouw Liu merkt op dat ten aanzien van persoonsgegevens hetzelfde kan worden 

afgesproken als voor de gegevens burgers. 
  
6. Bijlage 5 van de DVO, toelichting/behandeling - Juwi Liu 
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 Pagina 5 rapportages en evaluaties 
 Mevrouw Liu geeft aan dat hiervoor dezelfde looptijd als voor bijlage 4 geldt. De bedoeling is om 

gedurende dit jaar slimmer te worden en dit mee te nemen voor de jaren erna. 
 De zaken die ten aanzien van de rapportages en de evaluaties moeten worden opgenomen, 

vloeien ook voort uit het proces ten aanzien van bijlage 4. Deels staan de landelijke afspraken ten 
aanzien van de 'aanlevering verplichte informatie' en de 'gegevensset gemeentelijke monitor 
sociaal domein' al genoemd. Waar basisset staat, betekent dit een verplichte aanlevering. Als er 
facultatief staat, mag dat aangeleverd worden. Daarbij kunnen onderwerpen staan die later in het 
proces verplicht worden. 

  
 De heer Van Geleuken merkt op dat het CBS gegevens verzamelt die bij Step Line online 

worden gezet. Is het de bedoeling dat de gemeenten hun statistische informatie primair daaruit 
halen? 

 Mevrouw Liu antwoordt dat dit inderdaad zo landelijk is gecommuniceerd. Dat betekent ook dat 
op twee momenten een landelijke aanlevering plaatsvindt. Men wil niet regionaal heel veel 
verschillende zaken aanleveren. Spreekster denkt dat informatie echter meer dan twee keer per 
jaar aangeleverd moet worden en zij vindt twee keer per jaar niet voldoende. Iedereen kan de site 
daarvoor raadplegen. 

  
 De heer Smeets vraagt of deze duur ook voor beschermd wonen geldt. 
 De voorzitter weet dat er financiële afspraken voor de komende vijf jaar voor beschermd wonen 

zijn gemaakt. Maar de concrete afspraken die in de bijlagen staan, worden jaarlijks gemaakt. 
 De heer Bierma voegt toe dat als de bijlagen erg goed blijken te zijn, deze niet jaarlijks herzien 

hoeven te worden. Dit zal echter hoogstwaarschijnlijk niet voor het eerste jaar gelden. 
 
 Pagina 6 
 Informatievoorziening (sturingsinformatie en verantwoordings)informatie 
 I Waarop willen we sturen? 
 Mevrouw Liu geeft aan dat hierbij een aantal zaken voortvloeien uit de te maken afspraken ten 

aanzien van bijlage 4. Die zaken moeten hierin terugkomen. 
 De heer Voorborg mist het zicht in dezen op kwaliteit, zeker ook in verhouding tot de 

ontwikkeling van methodieken waarvoor men dezelfde informatie nodig heeft. 
 De voorzitter antwoordt dat in de ontwikkeltafels kwaliteit ervoor is gekozen om zo 

laagdrempelig mogelijk 2015 aan te vliegen en aan te sluiten bij de huidige kwaliteitssystemen en 
kwaliteitsmonitoring. Bij de metingen van de kwaliteit van de medewerkers en kwaliteit van 
cliënten (cliënttevredenheid) wordt bijvoorbeeld aangehaakt. Daarnaast pakken de inspecties ook 
taken op bij de kwaliteit van zorg. Uiteindelijk is echter wel het doel om naar een systeem van niet 
alleen input-, maar ook van output- en outcomemetingen te gaan. Maar dat is nog een behoorlijke 
weg om te gaan, qua inregelen en qua invulling. Men heeft echter geconstateerd dat men in deze 
fase van de transitie en de transformatie niet erin zal slagen om iets nieuws te bedenken. Dit 
komt met name op de agenda van 2015 terug in een aparte ontwikkeltafel kwaliteit. De gemeente 
Amsterdam is bij jeugd hiermee al gestart. Dit wordt ook landelijk omarmd. De vraag is echter 
geheel terecht. 

 De heer Bierma voegt toe dat 2015 een echt transitiejaar is. Daarop volgt de transformatie. 
Kwaliteit heeft inderdaad de aandacht, maar staat niet op de eerste plaats. 

  
 De heer Voorborg stelt vast dat heel veel organisaties met eigen methodieken werken. Spreker 

vraagt deze informatie waaronder de methodiek toetsing systematieken, te delen. 
 Mevrouw Brands wil hieraan het volgende toevoegen: wat heeft een aanbieder op dit moment al 

aan kwaliteitsmetingen lopen? 
 De heer Van Geleuken vindt dat de gemeenten ook moeten uitkijken dat er niet een berg aan 

informatie komt met allemaal verschillende uitgangspunten. 
 De voorzitter geeft aan dat in de DVO ook is opgenomen (bijlage 3 kwaliteit) dat als er vragen 

zijn, een gemeente en aanbieder samen aan tafel kunnen gaan om op die vraagstukken in te 
gaan. 

 Mevrouw Liu vindt dat men inderdaad goed moet nadenken over welke informatie nodig is om 
2015 te starten en daarna te bekijken welke informatie daarbij hoort. 

 De heer Bierma merkt op dat de gemeenteraden ook zwaar op kwalitatieve rapportages sturen. 
Dat moet volgend jaar echter wel beheersbaar blijven. Dat is een risicoaspect. 
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 Pagina 8 
 II Welke informatie is hiervoor nodig? 
 Mevrouw Liu stelt voor om bij de werkgroep van bijlage 4 aan te sluiten om dit verder uit te 

werken. 
 De voorzitter vindt ten aanzien van I en II dat men toe moet naar een abstractieniveau dat voor 

zowel aanbieders als gemeenten hanteerbaar is en dat voldoet aan alle wettelijke eisen en 
normen. De voorzitter vraagt of men dit met de genoemde hoofdpunten te pakken heeft. 

 De heer Franssen vraagt ten aanzien van II 2b of met de spiegelinformatie de oude systematiek 
wordt bedoeld. 

 Vastgesteld wordt dat de spiegelinformatie de oude systematiek betreft en de arrangementen de 
nieuwe. 

  
 Consequenties succes- en faalfactoren (artikel 18.2 DVO/bijlage 5) 
 De heer Bierma heeft hierbij nog geen helder beeld. Dit heeft met de invulling van de 

kwaliteitssystemen te maken. 
 Mevrouw Liu stelt vast dat ideeën daarover verder uitgewerkt moeten worden, maar wel in een 

andere werkgroep. 
 De voorzitter deelt mee dat men hierop terugkomt. 
 
 Monitoring van activiteiten, resultaten, prestaties (artikel 19.1 DVO/bijlage5) 
 Mevrouw Liu vindt dit onderdeel ook onlosmakelijk met de sturingsinformatie verbonden. 
 De heer Van Geleuken stelt voor om een monitoring eerst goed te testen. 
 De voorzitter en mevrouw Liu vinden dit een goed voorstel. Bij de uitvraag van het afgelopen 

inkooptraject is ook gebleken dat een extra inspanning nodig is. 
  
7. Samenvatting en vervolgafspraken 
 De voorzitter vraagt of men nog zaken bij bijlage 4 en 5 mist die nog niet zijn besproken. Het 

punt kwaliteit is net genoemd. De voorzitter vraagt vervolgens of er nog andere zaken zijn. 
 Mevrouw Liu heeft voldoende onderwerpen. 
 Mevrouw De Haas weet niet of 1 januari 2015 wordt gehaald. Dit alles moet immers nog in de 

organisaties worden geïmplementeerd en men loopt nu al achter. 
 Mevrouw Brands stelt voor om ook een plan B met minimumvereisten te maken. 
 De heer Lenaards sluit hierbij aan en stelt voor om een fallbackscenario te maken. 
  
 Mevrouw Liu denkt dat het in de richting van 1 januari 2015 belangrijk is dat zaken rondom 

voorschotten zijn geregeld in verband met het voorkomen van liquiditeitsproblemen. Spreekster 
denkt dat vanuit het inkooptraject voldoende informatie beschikbaar is en dat met het invullen van 
het formulier de betaling kan worden gedaan. Als de informatie op 1 januari 2015 nog niet 
zichtbaar is in GGk, heeft men echter ook nog twaalf maanden in 2015 voor de boeg. Hoe erg is 
het dan als de eerste rapportage nog vragen oproept? Hoe erg is het als dit in februari of maart 
gereed is? 

 De voorzitter stelt vast dat dit voor de bestaande aanbieders geldt. Men moet echter ook goed 
oog hebben voor de nieuwe aanbieders. Als dit systeem immers niet goed functioneert, moeten 
zij wel op een verantwoorde manier kunnen declareren en kunnen worden betaald. Dit zorgpunt 
moet worden getackeld. 

 Mevrouw Liu stelt vast dat men bij de prioritering goed moet kijken naar wat voor 1 januari 2015 
geregeld moet zijn en wat later kan. 

 
 Mevrouw De Haas vraagt hoe het ppg-verhaal hierin zit. Het zorgkantoor stelt nu jaarlijks 

maximumtarieven en de cliënten willen graag weten waar zij aan toe zijn. Adelante kan deze 
cliënten nu niet informeren, anders dan: 'we zijn ermee bezig'. 

 De voorzitter antwoordt dat het ppg-verhaal hier niet in zit. Het pgb is een andere stroom. 
Bovendien moet iedere gemeente zelf in de verordeningen en de uitvoeringsbesluiten daarin 
keuzes maken. Daarvan is afgesproken dat dit niet regionaal geregeld wordt. Iedere gemeente 
afzonderlijk heeft bij het pgb zowel met de informatiestroom als met de factureringsstroom te 
maken. 

 De heer Franssen merkt op dat men bij het pgb niet werkt met arrangementen. Dat is een rare 
tweedeling. 

 De voorzitter antwoordt dat deze tweedeling nu ook al bestaat. Het pgb en ZiN bestaan nu ook 
naast elkaar. De voorzitter merkt op dat meer pgb-aanbieders geïnteresseerd zijn om op deze 
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manier met arrangementen, ZiN afspraken te maken. De drempel is immers ook verlaagd. 
Daarnaast werpt het trekkingsrecht een schaduw vooruit. Uiteindelijk bestaat nu een deel van het 
pgb uit mensen die niet bij de aanbieder terecht kunnen die zij willen, omdat men met deze 
aanbieder geen ZiN-contract heeft. Deze drempel wordt nu weggenomen. Een burger komt 
steeds meer zelf aan de bal bij de keuzes, de maatwerkdiensten en de arrangementen die hij/zij 
wil. Aan de uitspraak dat het pgb een volwaardig alternatief moet blijven, wordt gestand gedaan. 
De tijd zal alleen leren in hoeverre het pgb en ZiN meer in elkaar zullen overlopen. Per gemeente 
zijn mensen echter ook druk bezig met het gehele pgb-vraagstuk. 

 
 Mevrouw Liu herhaalt de oproep ten aanzien van de werkgroepen ter voorbereiding van de 

bijeenkomst van 26 november 2014. De bedoeling is dat een werkgroep uit vijf à zes personen 
bestaat. De bedoeling is het instellen van een werkgroep over bijlage 4 (bevoorschotting en 
facturering) en een werkgroep over het plan van aanpak, ondersteuningsplan en de 
toeleiding/toegang. Men kan zich aanmelden bij de heer Bierma via e-mail, morgen voor 
14.00 uur. Spreekster zal dan 's middags de uitnodigingen voor de werkgroepen versturen. 

 Daarnaast kan men ook altijd meer informatie via de website aanleveren. 
 
 De voorzitter vraagt naar de planning. 
 Mevrouw Liu zal morgen een uitnodiging versturen voor de eerste werkgroep. Begin volgende 

week zal de werkgroep hieraan minimaal twee à drie dagdelen werken. Spreker vraagt de 
deelnemers zich goed in te lezen, zodat men volgende week al een tussenresultaat kan hebben. 
Dit kan ook op de site worden geplaatst. De week erna zal de werkgroep dit vervolmaken, ook in 
twee à drie dagdelen. 

 De heer Bierma zou het mooi vinden als de stukken op 21 november 2014 op de site worden 
gepubliceerd, zodat ook de virtuele input in de ontwikkeltafel kan worden meegenomen. 

 De voorzitter stelt vast dat de tweede fysieke ontwikkeltafel ook is bedoeld om nog input te 
geven en te discussiëren. Dit alles zal dan in een finaal stuk worden vertaald. 

 Mevrouw Liu deelt de opvatting van de heer Bierma en zij wil ook graag de tussenresultaten 
publiceren. Spreekster wil ook graag voor het weekend een stuk op de site plaatsen dat voor 
90% af is, onder het voorbehoud dat het stuk op maandagochtend nog bijgewerkt kan worden. 

 
 De voorzitter stelt vast dat dit de eerste ontwikkeltafel is waar men eerder klaar is dan gepland. 
 
 De heer Bierma herhaalt de vraag over de locatie van de volgende ontwikkeltafel. 
 De voorzitter sluit aan bij het verzoek. Men kan dit melden bij de heer Bierma via e-mail, morgen 

voor 14.00 uur. Het verslag van deze ontwikkeltafel staat in ieder geval aanstaande maandag op  
de website. 

  
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 11.40 

uur de bijeenkomst. 
 
 
 
 
Maastricht, 5 november 2014 


