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OT Kwaliteit 1 
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 Edith Westenberg  Mondriaan 
 George Westermann Orbis GGZ Kinderen en Jeugdigen 
 Egbert Bos   Agapè Zorg 
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 Karin Keersmaekers gemeente Landgraaf-Brunssum 
 Monique Strik  Gemeente Valkenburg 
 Benigna Deiana-Maes gemeente Vaals 
 
   
 Kermteam Ontwikkeltafels 
 Roel Kramer  voorzitter OT  
 Annemarie Zweers  Maastricht & Heuvelland 
 Martijn Visser  ambtelijk secretaris OT 
 Ids Bierma   ambtelijk secretaris OT  
 Yvonne Sinsel  notulist OT  
 
 

 
 
Inloop van 13.15 - 13.35 uur 
 

1. Voorstelrondje 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze eerste ontwikkeltafel kwaliteit om 13.35 uur. 
De voorzitter deelt mee dat voor een zo duidelijk mogelijke verslaglegging opnames van het 
overleg worden gemaakt. De voorzitter wil graag eerst een voorstelrondje maken. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 

 
2. Uitleg voorzitter over werkwijze OT 

De voorzitter deelt mee dat voor velen de ontwikkeltafels en bestuurlijk aanbesteden een 
bekend fenomeen zijn. Hiervoor is nu een goed inkoopbureau neergezet dat een deel van de 
werkzaamheden die vorig jaar door de projectorganisatie zijn opgepakt nu structureel zal 
oppakken. Dit moet ervoor zorgen dat de bestuurlijke aanbesteding zoals die in gang is gezet ook 
dit jaar weer tot een goede contractering voor 2016 kan leiden. Het bestuurlijk 
aanbestedingstraject richt zich op jeugd en Wmo. In de regio Zuid-Limburg zitten voor jeugd 
achttien gemeenten aan tafel. Voor beschermd wonen als onderdeel van de Wmo zijn dat tien 
gemeenten (Sittard-Geleen/Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland) en voor de rest van 
de Wmo zitten zes gemeenten (Maastricht-Heuvelland) aan tafel. Het is goed om dit in het 
achterhoofd te houden. 
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Men heeft voor bestuurlijk aanbesteden gekozen omdat men dit proces graag samen met de 
zorgaanbieders wil afstemmen. In dit traject van bestuurlijk aanbesteden wordt het fysieke 
overleg gevolgd door een virtueel overleg om tot gedeelde kaders en voorstellen te komen. De 
besluiten worden echter altijd door de colleges van de desbetreffende gemeenten genomen. De 
bedoeling is om slim na te denken over hetgeen men aan de colleges wil voorleggen. De 
doelstelling van de ontwikkeltafel is dat gezamenlijk wordt bekeken hoe het proces kan worden 
verbeterd en wat in de contractering van 2016 kan landen. Interessante gedachten ten aanzien 
van de langere termijn zal de voorzitter parkeren en neerleggen bij de transformatietafels of bij 
andere vormen van overleg. Dit alles moet immers leiden tot duidelijke randvoorwaarden voor de 
contractering van 2016. 
Ten aanzien van het tijdspad deelt de voorzitter mee dat in juni een tweede ontwikkeltafel volgt. 
Daarna staan in het najaar een derde en een vierde overleg gepland. Dit eerste overleg is 
verkennend ten aanzien van wat men in de contracten van 2016 zou willen vastleggen. In juni zal 
het overleg al richtinggevend moeten zijn. Zorgaanbieders en gemeenten hebben immers 
behoefte aan duidelijkheid. Bij de ontwikkeltafel prijs-prestatie was dit vanmorgen in het kader 
van de begrotingscyclus ook al heel nadrukkelijk aan de orde. Maar als men spreekt over 
prestatie, spreekt men ook over de kwaliteit van de prestatie en over monitoring. Het is dus van 
belang dat men goed beseft dat voor de zomer het kader al redelijk duidelijk moet zijn. Daarnaast 
moet men goed weten dat veel gemeenten en zorgaanbieders ook virtueel meekijken en kunnen 
meepraten. Daarom is het ook van belang dat er een goed verslag komt en dat de 
geproduceerde stukken op de website worden geplaatst. Want na dit fysieke overleg over het 
startbesluit volgt een virtueel overleg waarin iedereen kan meepraten en reageren. Het beeld 
moet zo volledig en transparant mogelijk zijn zodat iedereen dezelfde uitgangspositie heeft en 
een gelijk speelveld ontstaat. Na de zomer worden in het derde overleg de kaders aangereikt 
voor de contractering of voor de bijlage. Daarna volgt de contractering begin oktober. Vervolgens 
zal in de vierde ontwikkeltafel worden teruggekeken. Daarnaast zal de agenda van 2016 ook 
alvast moeten worden bepaald. 
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over het proces. 
 
De heer Smeets vraagt naar een managementsamenvatting van de verslagen. 
De voorzitter zal hiervoor zorgen. Deze vraag is ook al vanmorgen bij de ontwikkeltafel prijs-
kwaliteit gesteld. 

 
3. Behandeling ingekomen agendapunt: de startnotitie 
 Mevrouw Deiana geeft naar aanleiding van de startnotitie aan dat bij kwaliteit een aantal levels 

kunnen worden onderscheiden binnen het kader van de wettelijke vereisten. De centrale vraag is 
wat kwaliteit is binnen de transitie naar transformatie. Hoe kan men dat meten? Welke stappen 
en afspraken worden hierover samen gemaakt? Wat is haalbaar in 2016 in het licht van de 
transformatie? 

 
 De heer Smeets vindt dat men bij kwaliteit tot een definitie of tot verschillende definities kan 

komen. De cliënttevredenheid kan een maat zijn, maar kan ook bij verschillende organisaties tot 
verschillende uitkomsten leiden. Ouders van kinderen die uit huis zijn geplaatst zullen 
bijvoorbeeld heel anders reageren dan een ander soort cliënt. Men kan zich dus afvragen hoe 
moeilijk of gemakkelijk kwaliteit te vergelijken is. 

 Mevrouw Heuvelmans geeft aan dat het ook heel gemakkelijk kan zijn. Spreekster vindt het een 
risico als kwaliteit een afvinklijstje wordt. Kwaliteit wordt dan een 'klapper' die men een keer per 
jaar uit de kast trekt op het moment dat men geaudit wordt. Spreekster vindt de centrale vraag: 
hoe werkt kwaliteit? Dan kan iedereen daaraan een eigen invulling geven. 

 Mevrouw Lemmens denkt dat men bij kwaliteit verschillende levels kan onderscheiden: 
1. systeemkwaliteit 
2. professionele kwaliteit 
3. belevingskwaliteit 

 Daarin moet men een heel duidelijk onderscheid maken. Wat is namelijk het doel van de 
transformatie? 

  
 De heer Godding vindt de vraag Wie gaat meten? ook belangrijk. Een onafhankelijke instantie 

zou steekproefsgewijs de cliënttevredenheid moeten controleren. 
 De heer Smeets merkt op dat dit ook een onderdeel van de DVO is. De gemeente meet dit via 

een onafhankelijke instantie bij een deel van de cliënten. 
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 De heer Werts heeft veel ervaring met kwaliteit. Spreker vindt belangrijk dat men meeneemt van 
waaruit men vertrekt. Er is ook al heel veel onderzoek naar kwaliteit gedaan. Bij kwaliteit is 
bovendien ook al heel veel afgestemd. Bovendien ligt het ook aan de gebieden waarover men 
spreekt. In de situatie voor de transitie had men met verschillende gebieden te maken zoals de 
Wlz (Wet langdurige zorg) en de gehandicaptenzorg. Deze hadden allemaal eigen 
kwaliteitseisen. Verder zijn de brancheorganisaties ook al heel lang bezig met het ontwikkelen 
van kwaliteit, zoals met de CQ-index. Spreker vindt dat men dit moet meenemen. Wat neemt 
men als vertrekpunt om wat, waar te meten? Men kan dit niet generaliseren. 

 Spreker vindt bijvoorbeeld de definitie van kwaliteit van Robert Schalock van de VN over de 
'quality of life' heel mooi. Spreker vindt ook dat men goed moet duiden wat, waar neergezet 
wordt. In de Jeugdwet en de Wmo zitten namelijk de GGZ en de GZ beide verweven. 

 Mevrouw Heuvelmans merkt op dat als men als vertrekpunt het perspectief van de cliënt, de 
medewerker/professional en stakeholders neemt, men over alle schotten heen gaat. 

 De heer Werts voegt toe dat men het medewerkerperspectief anders zal moeten meten dan dat 
van de cliënt. 

 Mevrouw Heuvelmans antwoordt bevestigend. Spreekster stelt voor om aan te sluiten bij een 
landelijk kader als vertrekpunt, zoals de landelijke patiënten- en cliëntenfederatie. 

 De heer Werts deelt deze opvatting. Spreker stelt vast dat ook al heel veel werk is verricht. 
  
 De voorzitter vraagt of dit niet te veel is. 
 De heer Beek voegt toe dat iedere sector inderdaad al jaren bezig is met kwaliteit. Er bestaat 

echter behoefte aan een overkoepelend kader dat duidt dat de transformatie zijn weerslag vindt 
en waarin men ziet dat de knelpunten in de loop van het volgende jaar meetbaar worden 
opgelost. De jeugdzorg is ook vanwege een bepaalde reden naar de gemeenten overgeheveld. 

 Mevrouw Jansen merkt op dat men eigenlijk moet beginnen met te bekijken of voor alle drie de 
partijen (cliënt/ouder/kind, medewerker/professional en stakeholders) de doelen hetzelfde zijn. 
Dat is de eerlijkste meting. 

 Mevrouw Heuvelmans vraagt zich af of men ook het risicomanagement hierbij moet betrekken. 
 De heer Beek vindt belangrijk dat men zo veel als mogelijk real time meet en op tijd bijstuurt 

indien nodig. Dit zijn facetten waarop men moet letten en hierin moeten keuzes worden gemaakt. 
Dat neemt echter niet weg dat een 'overkoepelend iets' heel belangrijk is. 

 De heer Smeets vindt een 'overkoepelend iets' een groot discussiepunt. Spreker is nog niet 
zover dat hij denkt dat men naar iets dat overkoepeld moet gaan. 

 De heer Werts wil ook streven naar een 'overkoepelend iets' maar vindt ook dat men gebonden 
is aan bijvoorbeeld de contracten met de zorgkantoren. Dat zijn harde eisen. 

 In reactie op mevrouw Jansen geeft spreker vervolgens aan dat er inderdaad ook al systemen 
zijn die vooraf meten. 

 De heer Beek antwoordt dat men ook niet overboord moet gooien wat men heeft. 
 Mevrouw Heuvelmans voegt toe dat de gemeenten waar voor hun geld willen krijgen. Wat is 

voor de gemeente kwaliteit? 
 De heer Beek vindt dat alles goed in elkaar moet grijpen zodat de cliënt er beter van wordt. 
  
 De voorzitter stelt vast dat er al veel kwaliteitssystemen zijn. Voor de kwaliteit van een 

organisatie heeft men bijvoorbeeld een accountant. Voor de kwaliteit van een professional heeft 
men de BIG-registratie. Er bestaan dus al allerlei lijnen. De vraag is daarom meer wat de 
gemeenten en de zorgaanbieders gezamenlijk moeten formuleren zodat het ook in de 
contractering kan landen. Het is dus niet zozeer in de plaats van de bestaande systemen. Men 
kan immers hier niet bepalen wat bijvoorbeeld accountants, inspecties of zorgverzekeraars aan 
eisen gaan stellen. Overkoepelend zou dus betekenen dat de gemeenten wel een heel grote 
broek gaan aantrekken. De vraag is dan hoe groot die broek kan zijn. Men heeft immers ook nog 
met wet- en regelgeving te maken. Wat is dus de scope waarop men invloed heeft en wat niet? 

 De voorzitter wil zich beperken tot datgene waarop men invloed kan hebben. Dit maakt het soms 
lastig. Enerzijds wil men namelijk het transformatie-denken bevorderen en anderzijds wordt men 
mogelijk gehinderd door bestaande wet- en regelgeving. 

  
 De heer Smeets wil geen discussie voeren over de middelen, maar wel over het doel. De 

discussie zou kunnen gaan over de indicatoren waarop men meet en stuurt. Dus zo globaal als 
mogelijk en zo specifiek als nodig. 

 De voorzitter vindt dat men dan ook in de richting komt van wat de doelstelling is die met deze 
transformatie wordt nagestreefd. Men kan zich afvragen of kwaliteit het primaire streven is. Maar 
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het is niet eens interessant of dit het primaire streven van de decentralisatie is. Er ligt immers een 
kans om samen te bezien hoe men dit in deze regio op een slimme manier kan aanpakken. Die 
kans moet men benutten. 

  
 De heer Godding merkt op dat de kwaliteit van de organisatie ook prijsopdrijvend voor de cliënt 

kan werken. Daarmee is de cliënt niet gebaat. 
 
 Deze mening van de heer Godding wordt niet gedeeld. 
  
 Mevrouw Daemen is het hiermee oneens. Als een organisatie kwalitatief goed is ingericht, vindt 

men dit in de dienstverlening en de producten terug. Juist in een tijd met heel veel veranderingen 
is de kwaliteit van de organisatie van belang. Als men dit alleen ziet als ballast welke alleen 
prijsopdrijvend werkt, heeft men het niet goed gedaan. Spreekster is voorstander van een 
minimale kwaliteitsnorm waarin iedereen zich kan vinden. 

 De heer Werts komt kwaliteit wel tien keer per jaar bij verschillende onderwerpen tegen. 
  
 Mevrouw Westenberg wil graag naar een overkoepelend niveau toe waarin een onafhankelijk 

instituut een certificering van kwaliteit afgeeft. Het is namelijk niet te doen qua organisatie om op 
ieder niveau een ander kwaliteitsinstrument te hanteren. 

 Mevrouw Lemmens stelt vast dat de meeste organisaties al een certificering hebben. Dat is geen 
onderscheidend vermogen meer. De zorgkantoren zijn nu immers ook op zoek naar een 
onderscheidend vermogen. Een certificering zegt immers niets over de outcome van het proces. 
Spreekster deelt de opvatting dat men een goedwerkend kwaliteitssysteem moet hebben en stelt 
vervolgens voor dat de gemeenten aan de certificering niet al te veel aandacht besteden. 

 Mevrouw Daemen stelt vast dat een certificering wel een minimumkwaliteitsnorm is. 
 Mevrouw Heuvelmans merkt op dat het kan voorkomen dat een certificering geen 

onderscheidend vermogen heeft. Spreekster wil graag de nadruk leggen op 'werkend'. 
 Mevrouw Deiana voegt toe dat de certificering over de randvoorwaarden voor het bieden van 

kwaliteit heen kan gaan. Biedt dat echter een waarborg voor het bieden van kwaliteit van zorg? 
  
 Hierop wordt ontkennend gereageerd. 
 
 Mevrouw Deiana denkt dat een certificering geen zekerheid biedt of de kwaliteit van zorg 

daadwerkelijk op orde is. 
  
 Mevrouw Westenberg voegt toe dat een certificering dus niet onderscheidend is. Maar er rolt wel 

bepaalde data uit die zich tot andere organisaties en landelijke eisen verhoudt. Dit kan wel 
onderscheidend zijn en de gemeente kan dit bekijken. 

 Mevrouw Lemmens vindt dat men een onderscheid moet maken tussen output 
(kwaliteitsystemen) en outcome van die kwaliteitsystemen. Spreekster vindt de outcome veel 
belangrijker. 

 De heer Westermann wijst op de eenvoudige wet E = K x A. Effect is kwaliteit maal acceptatie. 
Spreker stelt vast dat iedereen een zo hoog mogelijke kwaliteit wil bieden. De effectiviteit is voor 
de gemeenten een heel belangrijk gegeven. Orbis zet bijvoorbeeld los van alle 
kwaliteitsindicatoren heel erg in op een goede samenwerking en afstemming met de gezinnen en 
de ketenpartners. Dit zou ook een manier van kijken kunnen zijn. Wanneer men een soort van 
overeenstemming bereikt, kan men namelijk een slag slaan. Dat is echter niet gemakkelijk. De 
basis is de kwaliteitsnorm die iedereen nodig vindt. 

 De voorzitter merkt op dat dit deels al in de toeleiding – bijvoorbeeld vanuit het wijkteam – wordt 
opgepakt. Daarin zit namelijk niet alleen een opdrachtgevende rol, maar ook een toewijzende rol. 

  
 De voorzitter beluistert dat het belangrijk is om kwaliteit af te bakenen. Kwaliteit was vorig jaar 

ook best een lastig onderwerp. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen om zich te verplaatsen in 
de opdrachtgever/de gemeente. Waarop zou men willen dat de zorgaanbieders worden getoetst? 

  
 De heer Werts zou uitgaande van de korte termijn op een klein onderwerp willen worden getoetst 

zoals '1 gezin, 1 plan'. Is wat is afgesproken aan het einde van de rit gehaald? Wat blijft over? 
Dat zou men kunnen meten. Dit zegt niet alles, maar is wel een start. 

 De heer Smeets vindt dat de vraag blijft wat men meet. 
 De heer Werts antwoordt dat men eigenlijk de offerte meet. 
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 Mevrouw Mercken vraagt zich af of men dit kan gebruiken als een effectinstrument. In bepaalde 
sectoren is het immers al een hele ambitie om de zorgvraag stabiel te houden. 

 De heer Werts merkt op dat men verschillende dingen kan meten. Was dit bijvoorbeeld het 
goede arrangement dat nodig was? 

 De heer Smeets vraagt zich af wat oplossen in dit kader betekent. Soms moet men inderdaad 
tevreden zijn met deze stabilisatie.  Men moet voorzichtig zijn om organisaties op basis van deze 
cijfers te vergelijken. 

 Mevrouw Strik merkt op dat stabilisering van de zorgbehoefte ook in het plan staat opgenomen, 
bijvoorbeeld dat de ouders worden ontlast. 

 De heer Werts vindt het creëren van eenduidigheid een meerwaarde. 
 Mevrouw Keersmaekers merkt op dat er altijd een verhaal bij de cijfers nodig is. Cijfers kan men 

niet zomaar vergelijken. 
 
 Mevrouw Daemen merkt op dat iedere organisatie in principe dit soort zaken al meet. Spreekster 

wil daarom graag meer zoeken naar de gezamenlijkheid. Nu heeft men immers de kans om de 
extra vragen te formuleren over wat men wil weten buiten de bestaande systemen om. 
Organisaties hebben deze zaken immers al op orde. Spreekster denkt daarom veel meer aan 
zaken die over de samenwerking in de keten gaan. Dat is ook interessant voor een gemeente. 
Dan zet men immers een stapje verder in de kwaliteit. 

 De heer Beek stelt vast dat alle aanwezigen eigenlijk hetzelfde aangeven. 
 Mevrouw Hendriks sluit hierbij aan. Dit is eigenlijk een vierde aspect dat meer overkoepelend is. 

GGZ-psychologen zijn bijvoorbeeld al BIG-geregistreerd en gebonden aan een beroepscode. 
Soms wordt men ook gevisiteerd. Het is heel belangrijk om zich aan alle kwaliteitseisen te 
houden. Daarnaast vindt spreekster het ook heel belangrijk om de privacy van de cliënt te kunnen 
blijven waarborgen. Daarboven vindt spreekster het interessant om te bekijken hoe men samen 
een nog betere zorg kan leveren. 

 De heer Werts wijst in dit kader op de eigen kracht. Aan het eind van de rit wil men weten of de 
eigen kracht goed is ingezet. Werd er te veel of te weinig gevraagd? Spreker heeft deze vraag 
altijd gemist. 

 Mevrouw Hendriks sluit hierbij aan. 
  
 De voorzitter beluistert dat de heer Werts ook de vraag stelt of de samenwerking tussen de 

toeleiding, de gemeente en de organisatie/dienstverlener en het plan goed tot stand is gekomen 
om dit ook bij de kwaliteitsbewaking mee te nemen. 

 De heer Werts antwoordt bevestigend. Men schat bijvoorbeeld in dat een cliënt zelf met eigen 
vervoer kan komen. 

 De voorzitter vraagt of dit niet gewoon de inhoudelijke toetsing van een plan is. Dit heeft 
natuurlijk een relatie met kwaliteit. 

 De heer Werts zoekt naar iets dat werkbaar is voor het komende jaar. 
  
 Mevrouw Heuvelmans stelt voor om het proces in stukjes te knippen. Vanuit het perspectief van 

de gemeente kan spreekster zich voorstellen dat een criterium kan zijn dat een organisatie een 
bepaalde mate van flexibiliteit kent. 

 Mevrouw Lemmens voegt toe dat de gemeenten ook nog de beleidsinformatie van het CBS voor 
de jeugd krijgen aangeleverd. Spreekster wil geen zaken dubbel doen. 

 De heer Smeets vindt dit ook niet de belangrijkste indicator voor kwaliteit. Maatschappelijk 
rendement zou ook een indicator voor kwaliteit kunnen zijn. 

  
 De voorzitter ziet als een probleem van outcome en maatschappelijk rendement dat dit heel 

moeilijk meetbaar is. De voorzitter is bang dat dit niet in de contractering voor 2016 kan worden 
vastgelegd. Er moet een volgende stap zijn om de kwaliteit van de transformatie te kunnen 
bewerkstelligen. De voorzitter beluistert dat een gemeente als regisseur veel meer zicht moet 
hebben op of de juiste inspanning in de samenwerking wordt geleverd. Het resultaat is weer een 
stap verder. 

 De heer Beek vindt van belang of de resultaten van elke afzonderlijke organisatie ook op het 
juiste moment bij elkaar komen. Spreker geeft als voorbeeld een psychiater die niet meer voor de 
derde keer wil behandelen voordat goede huisvesting is geregeld. De oorzaak is dat de 
regiefunctie ontbreekt. De vraag is wie de rol van casemanager overneemt. De bottleneck in het 
verleden was dat deze rol niet werd betaald. Nu zou men dit anders moeten kunnen doen onder 
de regie van bijvoorbeeld een wijkteam. De vraag is dan hoe men dit in het klein kan meten. 
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Komt de cliënt of het gezin er beter uit? Ervan uitgaande dat de casemanager zijn werk goed 
doet, hoeft men zijn werk niet nog eens te meten. Als de output bij de cliënt goed is, kan men het 
werk van de casemanager immers geloven. 

 De heer Smeets vindt dit inderdaad een stap die nu kan worden gezet. 
 De heer Werts merkt op dat de huisvesting ook in '1 gezin, 1 plan' zit. 
 De heer Westermann voegt toe dat de regievoerder in het verleden inderdaad niet altijd werd 

gefinancierd. 
  
 Mevrouw Jansen geeft als voorbeeld een casus van een ongeboren kind waarbij CoachSter als 

regisseur binnen drie maanden moest bekijken of het kindje thuis kon blijven wonen terwijl de 
zusjes al uit huis waren geplaatst. Dat was heel helder voor alle partijen. Dat is een groot 
voordeel van de huidige werkwijze. 

 De heer Beek vindt de vraag daarbij hoe men dit meet. 
 Mevrouw Jansen antwoordt dat de outcome in dit geval heel duidelijk was. 
  
 Mevrouw Heuvelmans merkt op dat iedereen vecht tegen het marktdenken. Iedereen wil immers 

graag samenwerken in het belang van de cliënten. Spreekster vraagt in dit kader uitleg over de 
Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) aan de heer Bierma. Er zijn een aantal voorbeelden 
van organisaties die forse boetes hebben gekregen. 

 De heer Bierma antwoordt dat de mededingsregels zien op de beperking van de concurrentie 
doordat organisaties samenwerkingsverbanden aangaan waardoor de markt wordt afgeschermd. 

 Mevrouw Deiana geeft aan dat het grote verschil is dat men in dit soort casussen samenwerkt 
omdat dat in het belang van de cliënt is. Samenwerking is echter heel iets anders dan 
concurrentievervalsing. 

 
 De heer Beek geeft een voorbeeld van een cliënt die aan een andere partij wordt overgedragen. 

Dat wil men gezamenlijk doen. Eigenlijk wil men dan de DBC's een tijdje parallel laten lopen om 
de cliënt goed over te dragen, maar dat mag absoluut niet. Dat ontstaat dus al een frictie. Soms 
is immers een langdurige overdacht nodig. Dit is een voorbeeld van regels waarvan de cliënt de 
dupe is. 

 Mevrouw Heuvelmans herkent dat een regisseursrol of een intake soms niet wordt betaald. 
 Mevrouw Keersmaekers vindt het niet logisch om nu terug te refereren naar de DBC-

systematiek die vanuit de gemeenten en de inkoop voor dit jaar niet meer bestaat. 
 
 Mevrouw Lemmens en mevrouw Linskens willen graag terugkomen op de kernvraag. 
 De voorzitter stelt vast dat bijvoorbeeld vanuit de Wmo, de GGZ en jeugd allerlei accreditaties 

en certificeringen bestaan die niet worden losgelaten. 
 De heer Visser voegt toe dat de politiek ervoor heeft gekozen om de kleine aanbieders ook de 

ruimte te bieden om op de markt mee te dingen. De kleine aanbieders lopen echter tegen de 
grote kosten van deze accreditaties aan. Spreker hoort dit signaal niet. Daarbij kan men ook 
enkele vragen stellen. Vindt men de kwaliteit van een organisatie dusdanig belangrijk dat men 
ook de kleine aanbieders op enig moment moet verplichten om een 
kwaliteitsmanagementsysteem te gaan onderhouden? En welk kwaliteitsmanagementsysteem 
moet dat dan zijn? Dit zijn belangrijke vragen voor de instroom van kleine aanbieders. 

 Mevrouw Linskens stelt vast dat de vraag is of men alleen op outcomecriteria of ook op proces-
en-outcomecriteria moet toetsen. Het proces is meer het kwaliteitssysteem en voor de outcome 
zou men nieuwe criteria moeten definiëren. 

 De heer Bos geeft aan dat dit geld kost. Agapè Zorg werkt in de gemeente Heerlen, waar de 
prijzen enorm onder druk staan. Er worden wel allerlei eisen gesteld, maar anderzijds stoppen 
veel organisaties omdat men niet voor deze kwaliteit wil betalen. Spreker vindt daarnaast 
zelfredzaamheid een eerste meetpunt voor kwaliteit. 

 
 De voorzitter vraagt hoe de aanwezigen dit zien. 
 De heer Bierma heeft een lastige vraag. Alle hier aanwezige aanbieders hebben immers de DVO 

en de bijlage met de kwaliteitslijst met vragen ondertekend. Nu bespeurt spreker dat dit toch met 
een korrel zout moet worden genomen omdat niet iedereen (vooral de kleine aanbieders) de 
ondersteunende systemen en werkmethodes daarachter heeft zitten. De gemeenten zijn samen 
het traject in gegaan vanuit het uitgangspunt high trust, high penalty. De gemeenten vertrouwen 
er dan ook op dat alle aanbieders daaraan daadwerkelijk voldoen. Spreker ziet nu al de 
bestuurlijke discussie ontstaan als het ergens met een cliënt heel erg misgaat en als blijkt dat een 
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aanbieder toch niet aan die eisen heeft kunnen voldoen. Spreker vindt dat nu iets te gemakkelijk 
over de wettelijke kwaliteitscriteria heen wordt gewalst onder het mom van: dat zit wel goed. Dat 
is lastig. 

 De heer Werts merkt op dat organisaties op meerdere plekken dit probleem zullen tegenkomen. 
 Mevrouw Hendriks denkt ook niet dat dit per definitie gerelateerd is aan de grootte van een 

instelling. Spreekster heeft bij grote instellingen gewerkt en zag dat daar bijvoorbeeld met de 
privacy niet volgens de richtlijnen werd omgegaan. 

 De heer Bierma maakt dit wel op uit de gemaakte opmerkingen. De grootte biedt inderdaad geen 
garantie. 

  
 De heer Bos verwijst in dit kader naar de vaste kosten van de aanschaf van de systemen. 

Spreker zit nu hier maar was eigenlijk liever met zijn cliënten bezig geweest. 
 Mevrouw Heuvelmans stelt vast dat er wettelijke kaders zijn. Spreekster vindt de zorgbrede 

governance een heet hangijzer. Spreekster vindt ook dat er basiseisen moeten zijn waaraan 
iedereen moet voldoen. 

 De heer Bos vindt dat een kleine aanbieder/nieuwkomer dan ook een vergelijkbaar tarief mag 
hebben als een grote aanbieder als men aan dezelfde eisen moet voldoen. 

 De heer Visser verwijst naar de lightvariant van de HKZ voor kleine aanbieders. De nieuwkomers 
moeten qua kosten kunnen meedoen, maar wel ook aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. 
Spreker deelt ook de opvatting van de heer Bierma. De eisen die nu in inkoop zijn gesteld, zijn 
echt minimumeisen die moeten worden aangescherpt. 

 Mevrouw Heuvelmans vindt dat het begint met allerlei wettelijke criteria waaraan iedereen moet 
voldoen. 

 
 De voorzitter beluistert dezelfde worsteling als het vorige jaar. Kwaliteit is immers een 

ongelofelijk breed begrip waarbij men te maken heeft met verschillende niveaus en varianten 
naast de wet- en regelgeving. De voorzitter denkt ten aanzien van de huidige overeenkomsten en 
die van 2016 dat de wettelijke eisen moeten worden doorgevoerd. Verder beluistert de voorzitter 
ook de wens om te komen tot iets wat meer ingaat op de transformatiekwaliteit. Verder beluistert 
de voorzitter dat er druk bij de aanbieders bestaat ten aanzien van de kosten van de systemen. 
Daarbij moet worden bezien of men iets kan bedenken wat dit gemakkelijk maakt. Tegelijkertijd 
moet men echter wel zorgen voor een basiskwaliteitsgarantie. Dat zijn de drie stromen. 

 
 Pauze 14.55 - 15.20 uur 
 
4. Vervolg behandeling ingekomen agendapunt: de startnotitie 
 De voorzitter wil nu tot een duiding van de kaders komen. Dit is lastig omdat men enerzijds aan 

de eisen wil voldoen. Bovendien bestaan al veel instrumenten. Veel organisaties hebben deze 
instrumenten ook al in allerlei systemen verankerd en zij kunnen ook aantonen dat zij aan de 
wettelijke vereisten voldoen. Maar anderzijds zijn er ook kleine dan wel nieuwe aanbieders die 
mogelijk nog niet met die systemen of basiseispakketten werken. Daarnaast bestaat de 
uitgesproken beleidsdoelstelling dat de zorgdecentralisatie voor heel veel partijen in deze regio 
openstaat. Onverlet prijs en prestatie, zit bij kwaliteit heel veel spanning. Tegelijkertijd gaan wet- 
en regelgeving, de uitvraag van vorig jaar en de raamovereenkomsten in de DVO's uit van die 
basiseisen. Hierop zal getoetst moeten worden en de aanbieders moeten hieraan voldoen. De 
vraag is hoe men kan komen tot een aantoonbaar 'ja' zonder dat het een standaard 
certificeringprogramma moet zijn. 

 Vervolgens zal men bij de toetsing ook high trust, high penalty moeten toepassen. Momenteel is 
de high penalty nog niet echt ingevuld. Verder moet het ook niet zo zijn dat een ambtenaar 
vervolgens iedere aanbieder gaat toetsen. De voorzitter vraagt hoe men de gemeenten hierin wil 
adviseren. De meest interessante vraag is echter hoe men de transformatiedoelstellingen ook in 
een kwaliteitcriterium kan verpakken. Wat zijn de geëigende parameters? 

 De voorzitter wil vandaag graag een aantal speerpunten benoemen voor het voorwerk van de 
ontwikkeltafel op 5 juni 2015 zodat dan meer houvast bestaat. Vanochtend tijdens de 
ontwikkeltafel prijs-prestatie kwam ook ter sprake dat men weer alles opnieuw ter discussie zou 
kunnen stellen. Dat gebeurt echter niet. De gestelde kaders en uitgangspunten worden 
gehanteerd. Wel kunnen nog verbeterpunten worden aangebracht. Hierop moet men nu 
focussen. De voorzitter vraagt de eerste vraag nu te beantwoorden. Hoe kan men ervoor zorgen 
dat men kan laten zien dat men aan het basispakket voldoet? 
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 Mevrouw Heuvelmans maakt zich zorgen over de grote mate van vrijblijvendheid als over 
kwaliteit wordt gesproken. Spreekster denkt dat de aanbieders nu achterover leunen. Deze 
vrijblijvendheid moet worden opgeheven. Verder had het zorgkantoor het instrument van de 
materiële controle. Dat was plezierig omdat daarbij een interactie mogelijk was. 

 Verder vindt spreekster het interessant om te gaan toetsen op een vorm van samenwerking in de 
keten. 1 plan, 1 gezin is eigenlijk het operationaliseren van de keten en een methode. Waarom 
zou men niet ook toetsen op de methodologie? Als de methode goed is verankerd, zit de 
transformatie er namelijk al in. 

 De voorzitter wil deze laatste vraag parkeren tot aan het einde van de bijeenkomst. Dit kijkt 
namelijk vooruit op de transformatie. De voorzitter wil nu de vrijblijvendheid en de controle graag 
bespreken. 

 
 De heer Werts vindt het niet vrijblijvend omdat men de eerste vraag moet beantwoorden. 

Bovendien is meestal sprake van een certificering die kan worden aangereikt. Bovendien kan 
men dit ook steekproefsgewijs controleren. 

 De heer Smeets vindt dat daarmee de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de aanbieder 
ligt. Dat is juist. 

 
 De voorzitter vraagt of de huidige eisen in de contracten toereikend zijn. 
 De heer Smeets heeft zichzelf ook deze vraag gesteld. Het zou namelijk ook meer kunnen zijn. 
 De heer Werts vindt de vraag hoe hoog de drempel is. Men wil immers ook dat kleine aanbieders 

kunnen meedoen. Het proces moet echter wel worden geborgd. 
 De heer Smeets vindt dat de drempel er ook ligt voor de borging van de kwaliteit. 
 De voorzitter voegt toe dat de huidige eisen minimumeisen zijn. 
 Mevrouw Hendriks vindt dat het ook ligt aan het niveau van de certificering. 
 
 De voorzitter vraagt of de huidige eisen nu al een belemmering vormen. 
 De heer Werts geeft aan dat men dit wel jaarlijks moet onderhouden. 
 De heer Beek wijst op de cliënttevredenheid. Virenze is nog altijd bezig om dit verder te 

ontwikkelen en om verbeteringen aan te brengen. Hiermee is men jaren bezig. Dit moet men 
goed in het achterhoofd houden. 

 De heer Werts voegt toe dat men ook als status kan toevoegen dat iets in ontwikkeling is. Zo zou 
men voor kleine aanbieders coulant kunnen zijn. 

 Mevrouw Daemen merkt op dat feitelijk alles in ontwikkeling is en vraagt of men bij een afwijking 
van de minimumeisen toch voor een DVO in aanmerking kan komen.. 

 De heer Visser geeft aan dat men altijd op het huidige formulier met minimumeisen bij 
afwijkingen een toelichting op de laatste pagina kan geven. Dat is geen reden om met een 
aanbieder geen overeenkomst aan te gaan. Deze optie bestaat dus al. 

 
 Mevrouw Heuvelmans stelt vast dat men ondanks een certificering toch slecht kan werken. 
 De heer Beek vindt dat elke organisatie – klein of groot – daarin ook zijn eigen verantwoordelijk 

heeft. 
 
 Dit wordt door alle aanwezigen onderschreven. 
  
 Mevrouw Lemmens geeft vervolgens aan dat in het jaarlijkse managementreview ook alles staat 

beschreven. Daarin staat ook hoe een organisatie bezig is met kwaliteit. Spreekster stelt voor om 
niet te veel uitvragen te doen, maar om de jaardocumenten op te vragen. 

 De heer Werts vindt dit ook geen probleem. 
 Mevrouw Daemen merkt op dat een regievoerende gemeente ook een soort van 

leveranciersbeoordeling kan doen. Men zou dus een steekproef kunnen doen en daarop audits 
kunnen inrichten. Dan kan men heel gericht per organisatie en per onderwerp vragen stellen. De 
gemeente kan dan die aspecten eruit lichten die de gemeente belangrijk vindt. 

 De voorzitter stelt vast dat deze toetsing nu ook plaatsvindt vanuit de zorgkantoren of de 
zorgverzekeraars. 

  
 De heer Smits stelt voor om dit bij de kwartaalgesprekken te doen. De gemeente kan dan een 

bezoek brengen aan de aanbieder en ter plekke die aspecten eruit lichten die de gemeente 
belangrijk vindt, zoals het HKZ-certificaat. 
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 Mevrouw Daemen vindt dat men echter ook hier de belangrijkste thema's kan bepalen, 
bijvoorbeeld privacy of samenwerking. 

 De voorzitter merkt op dat een gesprek ook in twee richtingen kan worden gevoerd. 
 De heer Werts vraagt naar de onderwerpen. 
  
 De klachtenregeling en de cliëntenraad worden als voorbeeld genoemd. 
  
 De voorzitter voegt toe dat het voor jeugd strenger is geregeld. 
 De heer Bos ziet geen toegevoegde waarde van het betrekken van een cliëntenraad bij 

individuele begeleiding. De cliëntenraad is bij de inkoop betrokken. Spreker wil graag bekijken 
wat effectief is. 

 Mevrouw Jansen en mevrouw Heuvelmans zijn wel positief over de cliëntenraden. 
 De heer Beek voegt toe dat een cliëntenraad probeert om de rechten van de cliënten te borgen 

en de organisatie in te lichten over waar cliënten tegenaan lopen. Dat is vaak voor het 
management en de hulpverlener een eyeopener. 

 De heer Werts vindt het een goed idee om een cliëntenraad al aan de voordeur mee te nemen. 
 Mevrouw Jansen merkt op dat cliënten dan ook vaak goed zijn geïnformeerd. De input van de 

cliëntenraad komt ook weer terug in de directiebeoordeling. 
 De heer Bos ziet de cliëntenraden als extra werk. Spreker ziet geen groot voordeel voor Agapè 

Zorg. 
 De heer Beek voegt toe dat de cliëntenraad en de ondernemingsraad bij Virenze altijd een 

adviesrecht hebben. 
 De heer Smits vindt heel belangrijk hoe de cliëntenraad is samengesteld. Een kleinere aanbieder 

heeft immers ook maar een kleine raad. 
 De heer Beek vindt dat een zorgaanbieder daarin kan faciliteren. Door een fusie kan een 

cliëntenraad bijvoorbeeld groter worden en meer borging krijgen. 
  
 De voorzitter deelt mee dat een cliëntenraad niet zomaar is genoemd. Hierbij moet immers een 

doelstelling worden nagestreefd. Het is belangrijk om te bezien of deze doelstelling wordt 
gerealiseerd. Dat kan ook op een andere manier gebeuren. Het gaat om de essentie en het 
hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem dat moet leiden tot een bepaald basisniveau van 
zorgdienstverlening. 

  
 Mevrouw Lemmens vindt het jammer als zou worden getoetst of een cliëntenraad bestaat. Dan 

gaat men immers aan de doelstelling voorbij. Het is belangrijk om de cliëntenraad in de 
gesprekken mee te nemen en te betrekken bij de vragen over de transformatie. 

 De heer Beek vindt dat dit voor elk kwaliteitsaspect geldt. Hoe gaat een organisatie daarmee 
om? Wat doet men ermee? 

 Mevrouw Deiana vindt in dit kader ook van belang hoe het gesprek wordt aangegaan. Dan kan 
men immers tot levende kwaliteit komen. Het is echter moeilijk om dit in een contract te vervatten. 
Enerzijds is het wel van belang dat men aan de letter voldoet, maar anderzijds moet het wel een 
levende letter zijn. 

 
 De voorzitter stelt voor om bij de vijf basiseisen naar de achterliggende doelstelling te kijken en 

vervolgens de transformatievraag te bezien. Dus allereerst een basiseisvraagstuk en daarna een 
transformatievraagstuk benoemen. De bedoeling is dat een aanbieder zaken op een goede 
manier kan aantonen. Dit zou men eventueel voor de volgende fysieke ontwikkeltafel kunnen 
voorbereiden. Daarnaast moet ook nog de inhoud van high penalty aan de orde komen. 

  
 De heer Werts stelt vast dat de vraag is hoe dit is geborgd. 
 De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 
 Mevrouw Keersmaekers vraagt op welke basis deze vijf basiseisen worden geselecteerd. 
 De voorzitter legt deze vraag aan de aanwezigen voor. 
  
 De heer Werts geeft aan dat de zorgkantoren meestal een centraal thema kiezen waarop extra 

wordt gecontroleerd. 
 De heer Smits stelt voor dat een werkgroep deze vijf basiseisen kiest en voorbereidt. 
 De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen dit een goed idee vinden. 
 Mevrouw Deiana vindt wel dat het een realistisch aantal moet zijn. 
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 Mevrouw Strik vraagt zich af of – als het een basiseis is – men er maar een paar moet doen. De 
HKZ-certificering en andere zaken zijn namelijk echte verplichtingen waarop men echt een 'ja’ of 
‘nee’ moet hebben. 

 Mevrouw Deiana merkt op dat het nu om de verdieping gaat. De zorgkantoren werkten 
bijvoorbeeld met op- en afslagen voor innovaties. 

 De heer Westermann zou het graag 'gedeelde besluitvorming' willen noemen. De zorg moet in 
gehele overeenstemming met de cliënten worden georganiseerd vanaf de start bij de verwijzing 
tot aan het einde van het traject. 1 gezin, 1 plan is heel ingewikkeld omdat men de verschillende 
hulpvragen en zorgbehoeftes moeilijk met elkaar kan matchen. Als men een cliëntenraad gebruikt 
zoals de bedoeling is, neemt men deze raad ook uiterst serieus. De uiteindelijke doelstelling is 
namelijk dat het met de cliënt beter gaat. 

  
 De heer Beek vraagt of wat in het behandelplan staat voldoende is. 
 De heer Westermann antwoordt dat de gemeente ook hierop kan toetsen. 
 Mevrouw Daemen merkt op dat de plannen wel worden getoetst. Spreekster wil juist zoeken naar 

de dingen die men nu niet toetst. 
 De heer Beek voegt toe dat de CQ-index bepaalde zaken bij de cliënt toetst. De cliënt begrijpt 

echter in de praktijk niet altijd wat er gevraagd wordt. Dus wat de cliënt in het behandelproces wel 
of niet als keuzemogelijkheid had. Dit kan nog worden verbeterd. Momenteel wordt dit ook 
minimaal uitgevraagd. 

 Mevrouw Lemmens merkt op dat het proces door het CBS wordt uitgevraagd. Daarna wordt de 
beleving gemeten en dat zou de transformatiekwaliteit moeten zijn. 

  
 De voorzitter vat samen dat dit een gedachte is over een verdieping van bijvoorbeeld een 

onderwerp. Dan zou men kunnen zeggen dat het hebben van een cliëntenraad een aardig 
instrument is om dit soort vraagstukken te kunnen toetsen. Maar de meetinstrumenten zoals de 
CQ-index en de HKZ-certificering geven ook allemaal informatie. De voorzitter stelt voor om al 
deze 'brokstukjes' in een lijn te brengen. De basiskwaliteit en de wettelijke vereisten komen 
immers hoe dan ook terug. De vraag is of de juiste dingen worden gemeten als men dit toevoegt. 

  
 De heer Werts antwoordt dat dit afhankelijk is van wat precies wordt gedaan. Er worden immers 

al heel veel dingen gedaan. Verder is ook de vraag hoe de kwaliteit wordt uitgediept. 
 De voorzitter vindt dat het een worsteling blijft. Iedereen wil immers aantoonbaar verantwoording 

afleggen vanuit een juiste basis. 
  
 Mevrouw Heuvelmans vraagt of het niet ook om de kwaliteit van het ondersteuningsplan gaat en 

hoe dit wordt uitgevoerd. 
 Mevrouw Linskens antwoordt dat de gemeente ook steekproefsgewijs ondersteuningsplannen 

zou kunnen controleren en zou kunnen bekijken of deze aan de gestelde voorwaarden voldoen. 
Dit zou men kunnen monitoren. 

 Mevrouw Heuvelmans vindt dit een goed voorstel. Dan worden immers ook de doelen 
geëvalueerd en kan men ook nagaan of naar de transformatiegedachte toe wordt gewerkt. Dan 
werkt men echter wel bijna op casusniveau. 

 De voorzitter stelt vast dat men dit niet wil. De voorzitter ziet ook nee-schuddende gezichten. Bij 
een cliëntenraad is het niet de bedoeling om aan 'het vinkje' te voldoen. Achter het hebben van 
een cliëntenraad zit namelijk een doelstelling. Die moet men eruit destilleren en benutten om te 
toetsen of men de goede stappen zet in het kader van de transformatiekwaliteit. 

  
 Mevrouw Deiana vindt dat men dan heel erg bezig is met operationaliseren. Er liggen een aantal 

basiseisen. Dat moet iets zijn wat in de praktijk leeft. De vraag is hoe men dat samen gaat 
'afpellen'. Spreekster stelt voor om dit samen in het kwartaalgesprek te bespreken. Dan hoeft 
men misschien niet eens aanvullende eisen te stellen. De opvolging van de kwaliteit zit dan in het 
gesprek. 

 Mevrouw Lemmens vindt ook niet dat organisaties met heel veel uitvragen belast moeten 
worden. 

  
 De heer Werts stelt vast dat het hebben van een cliëntenraad een basiseis is. Men kan nu al in 

2015 aan de cliëntenraad de 'opdracht' geven om mee te denken over het vormgeven van de 
eigen kracht binnen de organisatie. Dit kan bij de kwartaalevaluatie aan de orde komen. Dan gaat 
men bij kwaliteit de diepte in en men toetst meteen of dit is geborgd. 
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 Mevrouw Lemmens stelt vast dat dit uitkomt op de interne-auditgedachte. Dit zou ook een keer 
per jaar kunnen gebeuren in plaats van per kwartaal. 

  
 Mevrouw Keersmaekers vraagt of nu de thema's uit de basisset van de DVO worden gekozen 

die worden geoperationaliseerd en dieper worden uitgevraagd. 
 Mevrouw Daemen vindt dat men de basisset overeind moet laten. Men kan nu de thema's voor 

het komende jaar (2016) kiezen die in de interne audit in de vorm van een gesprek aan de orde 
komen. Daarna worden weer nieuwe thema's bepaald. Dat is respectvol voor alle partners. 

 Mevrouw Jansen vindt dat aan de organisaties ook een stukje vrijheid moet wordt geboden over 
hoe men de thema's behandelt. De gemeente kan immers ook nog aanvullende vragen stellen. 

 De heer Werts voegt toe dat bij de inkoop de toetsing kan worden opgevraagd. 
  
 Mevrouw Lemmens merkt op dat de gemeenten ook al heel veel informatie krijgen die 

meldingsplichtig is. 
 Mevrouw Strik heeft twijfels hierover. 
 Mevrouw Hendriks voegt toe dat het ook afhankelijk is van hoe de verwijzing verloopt. Indien een 

huisarts verwijst, is dit een ander traject dan bijvoorbeeld een verwijzing via het Centrum van 
Jeugd en Gezin. 

  
 Mevrouw Lemmens steunt het voorstel van mevrouw Daemen. 
 Mevrouw Deiana wil ook graag de basisset evalueren. 
 De heer Smeets vindt dat men kan nadenken over of de transformatiekwaliteit er voldoende in 

zit. 
  
 Hierop wordt instemmend gereageerd. 
 
 De voorzitter beluistert dat hiermee ook de transformatiekwaliteit beter wordt benoemd. Verder 

is afgesproken dat ook nog een check op de basisset wordt uitgevoerd. Indien men de basisset 
echter gaat wijzigen, moet men goed kijken naar de juridische gevolgen omdat de 
raamovereenkomsten voor meerdere jaren zijn gesloten. 

 De heer Werts merkt op dat men ook te maken heeft met de toestemming van de cliënten. 
 
 De voorzitter vraagt welke thema's in 2016 een onderdeel kunnen zijn van de aanpak in de 

kwartaalgesprekken. Deze vraag kan ook virtueel worden uitgezet. Men heeft nu een lijn voor de 
komende periode tot aan de nieuwe fysieke ontwikkeltafel. 

  
 De heer Beek vraagt of de transformatie uit de basisset met kwaliteitseisen bij de DVO moet 

voortkomen.  
De voorzitter antwoordt dat er een nauwe relatie tussen de transformatie en de basisset is. 
Andersom zal de transformatie ook van invloed zijn op deze basiseisen. De relatie met de 
participatie is op dit moment nog niet duidelijk.  
  

 De voorzitter vraagt vervolgens naar de invulling door de gemeenten van high trust, high 
penalty. 

 De heer Visser vindt dit ook afhankelijk van wat men bij een aanbieder aantreft. De aanbieder 
moet immers altijd de ruimte worden geboden om tot verbeteringen/herstel te komen. Maar als 
het te ver gaat, moet de gemeente ook de stekker eruit kunnen trekken. 

 De heer Smeets merkt op dat de HKZ dit ook zo doet. 
 Mevrouw Daemen deelt de opvatting van de heer Smeets. Hierbij komt men uit bij de 

kwaliteitszorg. Bij de constatering van een tekortkoming wordt een corrigerende maatregel 
geformuleerd die vervolgens weer wordt getoetst. Veel instrumenten die iedereen kent, kan de 
gemeente in haar regierol inzetten. 

  
 De voorzitter vraagt of dit ook werkt. 
 Mevrouw Daemen antwoordt bevestigend. 
 Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat het 'kan' werken. 
 De heer Werts vindt dat uiteindelijk het contract kan worden opgezegd. Dat is een high penalty. 
 De heer Visser wil graag een differentiëring aanbrengen. Men moet immers ook vanuit het 

oogpunt van de cliënt/burger denken. Een organisatie kan immers wel driehonderd burgers 
bedienen. 
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 De heer Bos merkt op dat er altijd gradaties zijn tussen echt gevaarlijke situaties en 
administratieve verschillen van inzicht. Daarbij moet men altijd redelijkheid en billijkheid 
betrachten. 

 De heer Werts merkt op dat men als penalty ook de social-returnafspraak kan verdubbelen. 
 De heer Visser denkt dat een werkgroep verder kan kijken naar de invulling van de redelijkheid 

en billijkheid en de eisen die er nu liggen. 
 
 Mevrouw Zweers vraagt of de huidige eisen niet helemaal duidelijk zijn. 
 De heer Bos antwoordt dat er soms verschillen zijn. Dit is soms niet duidelijk. Het is dan een grijs 

gebied. Men kan het verschillend interpreteren en een penalty is dan een zwaar middel. 
 De voorzitter begrijpt deze opmerking. 
 
 De voorzitter vraagt of dit voldoende is ten aanzien van high trust, high penalty. 
 
 Mevrouw Heuvelmans vraagt of een werkgroep dit verder zal uitdiepen. 
 De voorzitter antwoordt bevestigend. Het is een goed idee als de werkgroep naast de 

voorbereiding voor de volgende fysieke ontwikkeltafel ook input voor de virtuele tafel op gang 
brengt. 

  
 De voorzitter vraagt of de aanwezigen nog andere punten ten aanzien van kwaliteit aan de orde 

wil stellen. 
 
 Mevrouw Heuvelmans noemt de Zorgbrede Governancecode (ZGC). Hoe verhoudt zich dit tot 

het kwaliteitsdenken? 
 De voorzitter vraagt hoe de Zorgbrede Governancecode nu in het eisenpakket zit. 
 De heer Visser en de heer Werts geven beide aan dat deze er nu niet in zit. 
 Mevrouw Heuvelmans voegt toe dat de Zorgbrede Governancecode wel in de Wet toelating 

zorginstellingen (WTZi) zit. 
 De heer Visser merkt op dat de Zorgbrede Governancecode niet wettelijk verankerd is. Dit zijn 

basisrichtlijnen die de redelijkheid en billijkheid verder invullen. Dit is echter niet verplicht. 
 Mevrouw Heuvelmans deelt mee dat als een aanbieder als WTZi toegelaten is, men de 

Zorgbrede Governancecode moet toepassen. 
  
 De heer Werts voegt toe dat de zorgkantoren brieven hebben verstuurd waarin staat dat zij extra 

gaan toetsen op de Zorgbrede Governancecode. Daarin staat ook dat het 'pas toe of leg uit- 
principe' niet meer geldt. 

 De heer Visser merkt op dat het inmiddels veranderd kan zijn. 
 Mevrouw Lemmens voegt toe dat de Zorgbrede Governancecode ook een aandachtsgebied van 

de raad van bestuur is. 
 De voorzitter stelt vast dat dit punt wordt meegepakt. Wet- en regelgeving kunnen immers altijd 

wijzigen en moeten altijd worden toegepast. 
  
5. Samenvatting/conclusies en vervolgafspraken richting tweede OT 
 De voorzitter vraagt aan iedereen om mee te denken via de website of om zich aan te melden bij 

de heer Visser voor de werkgroep. Deze werkgroep lanceert dan een denkrichting voor de 
volgende fysieke ontwikkeltafel op 5 juni 2015. Dit alles wordt wel al eerder op de website 
gepubliceerd. De volgende week staan het verslag en de managementsamenvatting op de 
website en start de virtuele ronde. 

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

16.30 uur de bijeenkomst. 
 
 
 
 
Maastricht, 10 april 2015 


