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Managementsamenvatting OT Kwaliteit d.d. 10 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.  

 

Proces 
In juni volgt een 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 richtinggevend moeten zijn. Gemeenten en 

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

van de ontwikkeltafels beïnvloeden. Het uitgebreide verslag 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 aangereikt voor de contractering en/of voor de bijlagen bij de 

dienstverleningsovereenkomst. 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 
De verscheidenheid tussen de zorgaanbieders is groot (klein-groot, Wmo-Jeugd). Ook zijn de 

wettelijke kaders, eisen van overige opdrachtgevers (bijv. zorgkantoren) en eisen voor accreditatie 

en certificering niet gelijk. Er zijn al veel (meet)gegevens beschikbaar, bijvoorbeeld gegevens die bij 

het CBS aangereikt dienen te worden. Uitgangspunt:  bij het formuleren van kwaliteitseisen zo veel 

mogelijk aansluiten bij de systemen en instrumenten die er al zijn en worden gebruikt.   

 

In een drietal technische werkgroepen, met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en gemeenten, 

worden de volgende onderwerpen voor het overleg van 5 juni a.s. nader uitgewerkt: 

1. Vorig jaar heeft de contractering 2015 plaatsgevonden op basis van het uitgangspunt ‘high 

trust, high penalty’. Onder de grote tijdsdruk waaronder de contracten tot stand moesten 

komen is geen ruimte geweest voor een controle van het aangeleverde ‘bronmateriaal’. 

Gemeenten zijn op basis van vertrouwen afgegaan op de door aanbieders verstrekte 

informatie.  Er is nu zowel bij aanbieders als bij gemeenten behoefte aan de invulling van een 

sanctiebeleid dat bij dit uitgangspunt hoort. Op het moment dat het vertrouwen wordt 

geschonden dienen gemeenten hier niet naar willekeur mee om te gaan. Daarnaast is ook 

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/


Managementsamenvatting OT Kwaliteit 10-04-2015  Pagina 2 

 

behoefte aan een vorm van controle op de naleving van de kwaliteitseisen, zie onder 2 

(werkgroep 1). 

 

2. In de raamovereenkomst(de DVO) zijn in bijlage 3 minimale  basiseisen voor kwaliteit 

opgenomen. De vraag is of getoetst moet worden of zorgaanbieders hieraan voldoen en zo ja 

hoe en door wie. De vraag is hoe men kan komen tot een aantoonbaar 'ja' zonder dat van  

een standaard certificeringprogramma gebruik moet worden gemaakt. Vooral voor kleinere 

zorgaanbieders kan dit laatste een bezwaar zijn. Mogelijk kan deze toetsing meegenomen 

worden in de kwartaalgesprekken met de aanbieders. 

 

De basisset met kwaliteitseisen (bijlage 3) dient geëvalueerd en zo nodig bijgesteld te 

worden. Bijstelling van de minimale kwaliteitseisen zal in ieder geval nodig zijn als wet- en 

regelgeving hierom vragen, maar ook als de lokale beleidsinzichten hierover wijzigen. 

Gekeken wordt daarbij ook naar de gevolgen van de Zorgbrede Governancecode (werkgroep 

2). 

 

3. Willen we ook transformatiedoelstellingen in de kwaliteitseisen vertalen en zo ja welke? Wat 

zijn daarvoor de geëigende parameters? En welke speerpunten benoemen we daarbij voor 

2016 (werkgroep 3)? 

Vervolgafspraken 
Iedereen kan meedenken via de website. Geïnteresseerden kunnen zich ook melden bij de heer 

Visser voor de technische werkgroepen. De werkgroepen lanceren een denkrichting voor de 

volgende fysieke ontwikkeltafel op 5 juni 2015. Dit alles wordt een week eerder op de website 

gepubliceerd. 17 maart a.s. staat het verslag op de website en start de virtuele ronde. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 


