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1 Inleiding 
 
In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld.  
In deze ontwikkeltafels zijn vier thema’s benoemd die we in de ontwikkeltafels van 2015 (verder) 
gaan uitwerken. Het gaat om de thema’s: Prijs-Prestatie, Kwaliteit, Vervoer en Gespecialiseerde zorg. 

 
In de startnotitie kwaliteit van 2014 is de vraag Wat is kwaliteit van zorg ? centraal gezet met de 
vervolgvraag wat we als gemeenten samen met aanbieders willen afspreken ten aanzien van het 
onderwerp kwaliteit. Zekerheidshalve zijn de kaders daarbij als bijlage toegevoegd. Daarnaast heeft 
elke gemeente / subregio eigen beleidsdocumenten en verordeningen. Die vindt u op de sites van de 
gemeenten in Zuid Limburg. Deze documenten waren tijdens het schrijven van de startnotitie 
kwaliteit 2014 nog niet gepubliceerd en kunnen meer inzicht geven in de gestelde kwaliteitsnormen 
van gemeenten. 
 

2 Uitgangspunten 

 
De focus bij kwaliteit ligt vanaf 2015 op de uiteindelijke zelfredzaamheid en participatie van mensen 
en de kwaliteit van leven. Kwaliteit gaat ook over de best passende steun en hulp, alleen daar waar 
nodig, en die daadwerkelijk helpt.  
 
In de ontwikkeltafel van 2014 bleek dat tot dusver alleen een kader kwaliteit was opgesteld 
bestaande uit de minimale eisen. 
Organisaties hebben aangegeven dat een eenvoudig systeem (format voor kwaliteitscriteria) de 
voorkeur heeft. 
 
In de loop van 2015 zal duidelijk moeten worden of een organisatie aan deze minimale eisen voldoet. 
De vraag die hierbij gesteld moet worden is hoe de kwaliteit gecontroleerd kan/moet worden. Met 
het oog dat het de bedoeling is dat er een concreter doch objectief kwaliteitsformat tot stand komt.  
Vanuit de aanbieders is de wens uitgesproken om de afstemming met betrekking tot de te volgen 
kwaliteitskaders tussen de verschillende gemeenten wordt geoptimaliseerd. 
 
In de ontwikkeltafel zijn drie verschillende kwaliteitsniveaus benoemd die in 2015 nader uitgewerkt 
dienen te worden: 

1. Kwaliteit van de organisatie 

 Certificering en kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ en ISO Healthcare) 

 Kwaliteit en deskundigheid personeel (BIG-register en BAMw) 

 Clientevredenheidsonderzoeken (CQ-I metingen) 

 Inzet vrijwilligers en mantelzorgers 

 Innovatie 

 Wachtlijsten 
 



2. Kwaliteit van de zorg 

 Controle Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 

 Clienttevredenheidsonderzoeken (CQ-I metingen) 

 Kwaliteit zorgverlening 

 Ketensamenwerking 
3. Resultaat en efficiency  

 Meten is weten  

 Privacy: hulpmiddel of belemmering 

 Ondersteuningsplan en plan van aanpak  

 Zelfredzaamheidsmatrix 

 
Door een grote diversiteit aan (omvang) gecontracteerde aanbieders, wettelijke kaders en 
zorggrondslag is het niet eenvoudig om voor alle vorengenoemde onderdelen concrete 
kwaliteitsdoelstellingen te formuleren. Nadere specificatie en diepgang is gewenst om de juiste 
vragen op tafel te krijgen en te komen tot concrete voorstellen. 

 

3 wat verstaan we eigenlijk onder kwaliteit, hebben we daarbij dezelfde beelden? 

 In de DVO is alleen op hoog en abstract niveau gesproken over kwaliteit, moeten we dat 
aanscherpen? En zo ja, hoe en waar? 

 Certificering, op welke manier willen we dat na 2015 behouden? Pilot bij Jeugd met Q4C 
(Quality for kids). Willen we deze pilot verbreden door dit ook uit te zetten voor de Wmo?; 

 Hoe gaan we het cliënt tevredenheidsonderzoek/ervaringsonderzoek verder uitwerken en de 
rol in het kwaliteitsstelsel bepalen?; 

 Hoe gaan we kwaliteit meten en wat gaan we meten? Gaat het om resultaat, de 
tevredenheid van de klant of gaan we kwaliteit meten aan de hand van innovatie van 
aanbieders? Gaan we dit meten aan de hand van het Plan van Aanpak en/of 
ondersteuningsplan of gaan we burgers (individueel) bevragen?; 

 Willen en kunnen we dezelfde kwaliteitseisen stellen voor alle aanbieders ongeacht grootte 
van de aanbieder en soort zorg?; 

 Wat is de verhouding tussen de kwaliteitseisen in de verschillende wetten (Wmo, Jeugd, Wlz, 
Participatiewet, Zvw) en hoe gaan we dit regelen in 2016?; 

 Wat zijn de maatschappelijke effecten en resultaten die we willen bereiken?; 
 
In de ontwikkeltafel 2015 wordt van de deelnemers een kritische houding verwacht om een 
verdieping te kunnen aanbrengen in het geen wat vorig jaar is gestart. Naast de onderdelen die wij 
als gemeenten willen uitwerken, willen we ook van aanbieders weten welke vragen er leven  bij deze 
drie verschillende kwaliteitsniveaus. Samen komen we dan tot een vervolgagenda voor de 
ontwikkeltafel Kwaliteit. 

  



Bijlage I De wettelijke voorwaarden 

I Jeugdwet 

 Bij een aanbesteding dient het criterium kwaliteit opgenomen te worden; 

 In de verordening dient de prijs voor levering van jeugdhulp1 en de eisen die daaraan worden 

gesteld, vermeld te zijn; 

 De jeugdhulpaanbieder2 levert verantwoorde hulp, bespreekt de resultaten met ander 

jeugdhulpaanbieders, college en clientenorganisaties; 

 De hulpverlener neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van goed hulpverlenerschap in acht; 

 De jeugdhulpaanbieder helpt mee en geeft uitvoering aan het familiegroepsplan (een gezin, 

een plan); 

 Het uitvoeren van verantwoorde hulp omvat mede de systematische bewaking, beheersing 

en verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening; 

 De jeugdhulpaanbieder is in het bezit van een verklaring omtrent gedrag voor die personen 

die in contact komen met jongeren en/of hun ouders; 

 De jeugdhulpaanbieder stelt een meldcode inzake huiselijk geweld of kindermishandeling 

vast; 

 Bij een calamiteit stelt de jeugdhulpaanbieder direct de met toezicht belaste ambtenaren in 

kennis; 

 De jeugdhulpaanbieder geeft een vertrouwenspersoon de gelegenheid om zijn taak uit te 

oefenen; 

 De aanbieder treft een klachtenreglement; 

 De jeugdhulpaanbieder stelt elk jaar een verslag op over naleving van de jeugdwet waarbij de 

kwaliteit van jeugdhulp centraal staat; 

 De inspectie jeugdzorg onderzoekt de kwaliteit in algemene zin. 

 

II Wmo 

 Bij een aanbesteding dient het criterium kwaliteit opgenomen te worden; 

 In de verordening dient beschreven te staan aan welke eisen de kwaliteit van de 

voorzieningen en de deskundigheid van de beroepskrachten moeten voldoen; 

 Het gemeentebestuur draagt zorg voor de kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen; 

 De gemeente onderzoekt hoe clienten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning 

ervaren en publiceren de uitkomsten hiervan; 

 De aanbieder draagt er zorg voor dat de voorziening van goede kwaliteit is; 

 De aanbieder treft een klachtenreglement; 

 De aanbieder stelt een meldcode inzake huiselijk geweld of kindermishandeling vast; 

 Bij een calamiteit stelt de aanbieder direct de met toezicht belaste ambtenaren in kennis; 

 Het AMHK draagt er zorg voor dat de uitvoering van de taken van goede kwaliteit is. 

 

                                                           
1
 Eisen voor jeugdhulp zijn ook van toepassing op kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. 

2
 Waar jeugdhulpaanbieder staat dient ook gecertificeerde instelling gelezen te worden. 



 

III Participatiewet 

 Het college ondersteunt personen behorende tot de wet bij arbeidsinschakeling; 

 Het college kan de uitvoering van de wet door derden laten verrichten; 

 In de verordening dienen regels met betrekking tot het ondersteunen bij arbeidsinschakeling 

en het aanbieden van voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling opengesteld te worden 

waarbij een evenwichtige aandacht voor de verschillende groepen toegepast wordt; 

 Er dient een verordening clientenparticipatie opgesteld te worden. 

 

IV Conclusie wettelijke voorwaarden 
Uit 3.1 en 3.2 blijkt dat er veel overeenkomsten zijn tussen de wettelijke kaders van de Jeugdwet en 

de Wmo ten aanzien van kwaliteit. Hoewel er ook bij de Participatiewet voorzieningen ingezet 

kunnen worden, vergelijkbaar als bij de Jeugdwet en de Wmo, worden in deze wet veel minder 

kwaliteitseisen gesteld. 

 

  



Bijlage 2 De gemeentelijke kaders 

I Jeugd Zuid Limburg 

 

In de verordeningen Jeugd3 van de Zuid Limburgse gemeenten zijn de wettelijke kaders verwerkt en 

zijn ten aanzien van kwaliteit de volgende (aanvullende) regels gesteld: 

 

1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de 
deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door: 

a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de jeugdige en/of 
zijn ouders; 

b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg waaronder informele 
zorg; 

c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van 
het leveren van voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele 
standaard; 

2. Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling van klachten van jeugdige en/of zijn 
ouders ten aanzien van alle voorzieningen; 

3. Aanbieders stellen een regeling vast voor de medezeggenschap van cliënten over 
voorgenomen besluiten van de aanbieder welke voor de gebruikers van belang; 

4. Het college kan bij nadere regeling, in overeenkomsten en bij subsidieverlening  aanvullende 
eisen stellen aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid 
van beroepskrachten goed werkgeverschap,de klachtregeling en medezeggenschapseisen 
daaronder begrepen; 

5. Het college ziet  toe op de naleving van de eisen die voortvloeien uit lid 1 tot en met 4,  in 
ieder geval door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks 
cliëntervaringsonderzoek, en het zo nodig in overleg met de jeugdige en/of zijn ouders ter 
plaatse controleren van de geleverde voorzieningen; 

6. Het college treft een regeling voor het melden van calamiteiten en geweldsincidenten bij de 
verstrekking van een voorziening door een aanbieder en wijst een toezichthoudend 
ambtenaar aan; 

7. Aanbieders melden iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft voorgedaan bij 
de verstrekking van een voorziening onverwijld aan de gemeente; 

8. Het college kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen gelden voor het melden van 
calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening; 

9. Ten aanzien van de kwaliteit van jeugdhulp, de deskundigheid van personeel, goed 

werkgeverschap etc. kunnen door het college nadere regels worden gesteld; 

10. Er vindt periodiek overleg plaats met de aanbieders; 

 

II Wmo 2015 Maastricht Heuvelland 

Naast wettelijke criteria is in het beleidskader Wmo 2015 aangegeven, dat zorg beter moet 

aansluiten op de vraag van burgers en dat organisaties meer resultaatgericht moeten werken. 

In het addendum beleidsplan Wmo 2012-2015 staat naast het wettelijk kader beschreven dat in 2015 

wordt gestart met de ontwikkeling van kwaliteitsaspecten, met als doel te komen tot een gedegen en 

bruikbaar kwaliteitsinstrument voor het sociaal domein. 

                                                           
3
 Deze zijn op de sites van de gemeenten te vinden. 



In de verordening Wmo zijn naast het wettelijk kader ten aanzien van het onderdeel kwaliteit de 

volgende (aanvullende) regels gesteld: 

1. Aanbieders zorgen voor een goede kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de 
deskundigheid van beroepskrachten daaronder begrepen, door: 

a. het afstemmen van voorzieningen op de persoonlijke situatie van de cliënt; 
b. het afstemmen van voorzieningen op andere vormen van zorg waaronder informele 

zorg; 
c. erop toe te zien dat beroepskrachten tijdens hun werkzaamheden in het kader van 

het leveren van voorzieningen handelen in overeenstemming met de professionele 
standaard; 

2. Aanbieders stellen een regeling vast voor de afhandeling van klachten van cliënten ten 
aanzien van alle voorzieningen; 

3. Aanbieders stellen een regeling vast voor de medezeggenschap van cliënten over 
voorgenomen besluiten van de aanbieder welke voor de gebruikers van belang zijn; 

4. Het college kan bij nadere regeling, in overeenkomsten en bij subsidieverlening  aanvullende 
eisen stellen aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid 
van beroepskrachten, goed werkgeverschap, de klachtregeling en medezeggenschapseisen 
daaronder begrepen; 

5. Het college ziet  toe op de naleving van de eisen die voortvloeien uit lid 1 tot en met 4, in 
ieder geval door periodieke overleggen met de aanbieders, een jaarlijks 
cliëntervaringsonderzoek, en het zo nodig in overleg met de cliënt ter plaatse controleren 
van de geleverde voorzieningen; 

6. Het college treft een regeling voor het melden van calamiteiten en geweldsincidenten bij de 
verstrekking van een voorziening door een aanbieder en wijst een toezichthoudend 
ambtenaar aan; 

7. Aanbieders melden iedere calamiteit en ieder geweldsincident dat zich heeft voorgedaan bij 
de verstrekking van een voorziening onverwijld aan de toezichthoudend ambtenaar; 

8. De toezichthoudende ambtenaar, bedoeld in artikel 6.1, van de wet, doet onderzoek naar de 
calamiteiten en geweldsincidenten en adviseert het college over het voorkomen van verdere 
calamiteiten en het bestrijden van geweld; 

9. Het college kan bij nadere regeling bepalen welke verdere eisen gelden voor het melden van 
calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening; 

10. Er vindt periodiek overleg plaats met de aanbieders; 

11. Jaarlijks vindt er een cliëntervaringsonderzoek plaats. 

 

In het besluit maatschappelijke ondersteuning zijn de volgende bepalingen uit de verordening nader 

uitgewerkt.  

 Definitie formele hulp:  

a. een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdelen a, c, d of e, van de 

Handelsregisterwet 2007 waarvan de activiteiten volgens de inschrijving in het 

handelsregister, bedoeld in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit 

het verlenen van zorg als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel j of k; 

b. een onderneming als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de Handelsregisterwet 

2007 waarvan de activiteiten blijkens de inschrijving in het handelsregister, bedoeld 

in artikel 2 van die wet, geheel of gedeeltelijk bestaan uit het verlenen van zorg als 

bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel j of k, en die toebehoort aan een zelfstandige 

zonder personeel waaraan een geldige beschikking als bedoeld in artikel 3.156 van 

de Wet inkomstenbelasting 2001 is afgegeven; 



c. een persoon die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), voor het uitoefenen van een 

beroep voor het verlenen van zorg als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel j of k.  

 Definitie informele hulp: hulp die wordt geleverd door een persoon, die niet onder de 

definitie van formele hulp valt; 

 

III Beleidskader, verordening Participatiewet 2015 

In het beleidskader Participatiewet 2015, de verordening Participatiewet/besluit zijn geen nadere 

kwaliteitseisen gesteld. (?) 

 

 

 

 


