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Managementsamenvatting OT Gespecialiseerde Zorg d.d. 
24 april 2015  
 

 

Bereik  
In de regio Zuid-Limburg zitten voor de inkoop van jeugdzorg 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 het overige deel  van de Wmo zitten zes gemeenten 

(Maastricht-Heuvelland) aan tafel.  
 

Doelstelling  
De doelstelling van de ontwikkeltafel is dat gezamenlijk wordt bekeken hoe het proces van 

samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten kan worden verbeterd en wat daarvoor  via de 

bestuurlijke aanbesteding in de voorwaarden voor de contractering van 2016 moet landen. Het 

onderwerp gespecialiseerde zorg is  

 

Proces 
Op 19 juni a.s. volgt de  tweede ontwikkeltafel. 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 meer richtinggevend moeten zijn. Gemeenten 

en zorgaanbieders kunnen ook virtueel via www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl de 

uitkomst van de ontwikkeltafels beïnvloeden. Het uitgebreide verslag, deze 

managementsamenvatting en de geproduceerde stukken worden met het oog hierop op de website 

geplaatst. Na dit fysieke overleg over de startnotitie  volgt een virtuele overlegronde waarin iedereen 

kan meepraten en reageren. Na de zomer worden in het derde overleg de kaders voor het 

onderwerp gespecialiseerde zorg aangereikt voor de contractering en/of voor de bijlagen bij de 

dienstverleningsovereenkomst. Gelet op de aard van het onderwerp zullen deze kaders waarschijnlijk 

ook voor de ontwikkeltafels kwaliteit en/of prijs-prestatie geagendeerd worden en wellicht zelfs 

daarin worden geïntegreerd.  Daarna volgt de feitelijke contractering begin oktober. Vervolgens zal in 

de vierde ontwikkeltafel worden teruggekeken. Daarin zal ook op hoofdlijnen de agenda voor de 

ontwikkeltafel 2016  worden bepaald. 
 

Conclusies overleg 10 april 2015 
1. Langdurig is gesproken over de wenselijkheid van een eenduidige definitie van het begrip 

gespecialiseerde zorg. Om elkaar beter te begrijpen (“dezelfde taal spreken”)  is dit nuttig. 

Zonder enige differentiatie blijkt dit echter erg lastig en bovendien niet te helpen bij de 

(aanpassing van de)  contractering 2016; 

2. Nuttiger lijkt  het om de te onderscheiden zorgvelden WMO, Beschermd Wonen, Jeugd-GGZ 

en overige Jeugdzorg naar de verschillende functionaliteiten en hun specialistische 

karakteristieken te omschrijven. Tevens daarbij de benodigde specifieke vakkennis, 

vakbekwaamheden/ competenties en niveau van intensiteit voor de volgende OT te 

benoemen. Aandachtspunt hierbij is ook de samenwerking in de zorgketen. 

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/
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3. In kleiner verband zou in een technische werkgroep van ambtelijke medewerkers aangevuld 

met 3 á 4 zorgaanbieders de vragen onder 2 uitgewerkt moeten worden. Daaruit zouden 5 

onderwerpen aangedragen moeten worden die vanuit de ontwikkeltafel gespecialiseerde 

zorg in de aanloop naar de contractering 2016 moeten worden aangescherpt. Dit zou dan 

eventueel kunnen leiden tot input die kan worden meegegeven aan ontwikkeltafel prijs-

prestatie dan wel kwaliteit. De gedachte daarbij is dat eventuele verbeterpunten vanuit de 

inhoud tot stand moeten komen. In het contract wordt immers de doelstelling van de 

dienstverlening neergezet. 

4. Een ander aandachtspunt voor de technische werkgroep is de vraag, of er probleemgebieden  

in het ingekochte pakket aan dienstverlening zitten. Missen we vormen van dienstverlening 

waaraan toch behoefte is, of wordt er van bepaalde ingekochte zorgvormen geen of 

onvoldoende gebruik gemaakt? Vraagpunten die hierbij  worden genoemd zijn  bijv. de 

uitbehandelde cliënten, overbruggingszorg, uitval bij het onderwijs en de crisisdienst (zie 

p.10 uitgebreide verslag). 

5. Aandacht wordt gevraagd voor de gelaagdheid van het inkoopproces: zowel ambtelijk als 

manageriek en bestuurlijk dienen doelstellingen goed op elkaar afgestemd te zijn. Dit is in de 

praktijk weerbarstig en vraagt van alle betrokkenen een goede onderlinge communicatie, 

dus ook van de hier aanwezigen naar hun achterban.  

 

Vervolgafspraken 
Op 1 mei a.s. staat het verslag en zo mogelijk de managementsamenvatting op de website,  staan. 

Dan start ook de virtuele ronde. De volgende ontwikkeltafel gespecialiseerde zorg is op 19 juni 2015 

in de ochtend. Iedereen kan meedenken via de website. Geïnteresseerden voor deelname aan de 

technische werkgroep kunnen zich melden bij de heer Visser. De werkgroep lanceert  een 

denkrichting voor de volgende fysieke ontwikkeltafel op 19  juni 2015. Dit alles wordt een week 

eerder op de website gepubliceerd.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 


