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Managementsamenvatting OT Vervoer 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 ontwikkeltafels 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.  

 

De scope van de OT-vervoer betreft alle zaken die te maken hebben met het vervoer van klanten 

(zorgvragers en jeugdigen). Immers, als de burger is aangewezen op begeleiding in groepsverband, 

dan omvat de ondersteuning ook het vervoer naar en van de dagbestedinglocatie, maar énkel 

wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Uitgangspunt bij het beoordelen van deze noodzaak door 

opdrachtnemer is het gebrek aan zelfredzaamheid van de burger en/of zijn omgeving. Om dit 

mogelijk te maken, is het (afgeleide) arrangementtarief dat aanbieders ontvangen integraal, dus 

inclusief vervoerscomponent. Zorgaanbieder heeft de vrijheid - waarbij uiteraard het klantbelang 

voorop staat -om deze vervoerscomponent in te zetten voor vervoer dan wel voor zorgtaken. 

 

Proces 
De systematiek van ontwikkeltafels kent 4 bijeenkomsten. De OT van 24 april jl. was verkennend ten 

aanzien van wat men in de contracten van 2016 zou willen vastleggen op het onderdeel ‘vervoer’. 

Het tweede overleg in juni zal al meer richtinggevend zijn. Na de zomer worden in het derde overleg 

de kaders voor het onderwerp ‘vervoer’ aangereikt voor de contractering en/of voor de bijlagen bij 

de dienstverleningsovereenkomst. Het is niet uitgesloten dat deze kaders ook voor de parallelle  

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. 

 

Naast de hiervoor beschreven fysieke OT’s, kunnen gemeenten en zorgaanbieders ook virtueel via 

www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl de uitkomst van de ontwikkeltafels beïnvloeden. Alle 

documenten, zoals het uitgebreide verslag, deze managementsamenvatting en de overig 

geproduceerde stukken worden met het oog hierop op de website geplaatst. Na ieder fysiek overleg   

volgt zodoende een virtuele overlegronde waarin iedereen kan meepraten en reageren. 

 

 

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/
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Conclusies overleg 24 april 2015 
De thema's die de leidraad vormden van de OT-Vervoer van 24 april 2015 zijn: 

 Wat zijn de ervaringen van de aanbieders t.a.v. het vervoer? Wat loopt goed, waar ontstaan 

knelpunten? 

 Kunnen we op de huidige wijze - met eventueel kleine aanpassingen - door tot eind 2016? Of 

lopen we dan risico? En zo ja, welke? 

 Hoe gaat de aanbieder om met vervoer van klanten, gegeven het feit dat de aanbieder   

bepaalt of vervoer al of niet aangewezen is. Hoe houdt hij rekening met de belangen van de 

klant en diens sociale omgeving? 

 Uitgangspunt is dat inwoners/klanten zo veel mogelijk participeren in de eigen 

woonomgeving, waarmee vervoersbewegingen (deels) voorkomen kunnen worden. Nu 

gemeenten dit ‘geografisch criterium’ ten uitvoer (gaan) brengen, houdt dit in dat 

burgers/klanten (her)verdeeld worden richting aanbieders die aantoonbaar gelijke 

ondersteuning bieden, maar zich op een kortere afstand van het woonadres van de burger 

bevinden. Hoe zien aanbieders deze ontwikkeling?  

Ten aanzien van deze thema's zijn de volgende constateringen gedeeld en waar mogelijk reeds 

afspraken gemaakt. 

1. Zorgaanbieders geven aan dat het vervoer op dit moment geen grote knelpunten kent die de 
zorglevering aan cliënten in gevaar brengt. Zorgaanbieders constateren wel dat cliënten het 
vervoer (nog) zien als standaard onderdeel van het zorgtraject. Vervoer kan uiteraard een 
middel zijn om een bijdrage te leveren aan zelfredzaamheid, maar meer dan voorheen zal 
bekeken moeten worden of vervoer wel noodzakelijk is en of de klant wellicht eigen 
oplossingen kan aanwenden. Aanbieders zijn er voorstander van dat de cliënt zelf het 
vervoer regelt als hij daartoe in staat is. Dit is in lijn met hoe de gemeenten hier over denken. 
 

2. Aanbieders vinden dat - strikter dan nu het geval is - door alle partijen eenduidig  
gecommuniceerd moet worden dat de cliënt het vervoer zelf regelt, tenzij….. Dit zal discussies 
en shopgedrag van mondige cliënten kunnen voorkomen. Nieuwe cliënten zullen met deze 
boodschap wellicht eerder akkoord gaan. Maar aan bestaande cliënten is nooit gevraagd of 
ze bijv. met Openbaar Vervoer, op de fiets of met hulp van een mantelzorger kunnen komen. 
De nieuwe zienswijze is voor veel van deze mensen, maar ook voor de organisaties, 
vervoerders, vastgoed, e.d. een aardverschuiving. Dat vergt tijd en gewenning.  
Toegezegd wordt dat dit thema wordt meegenomen in een parallel traject (voor meer uitleg 
zie hieronder), dat buiten de OT's  plaatsvinden. Trefwoorden zijn o.a. eenduidige en heldere 
afspraken en communicatie, maar ook nieuwe inzichten in eigen verantwoordelijkheid. 
Bijvoorbeeld: Als mensen bij een gelijkwaardig aanbod kiezen voor een zorgaanbod dat 
verder weg ligt, dan zou het niet meer aan de gemeente of de zorgaanbieder moeten zijn om 
die extra kosten te betalen, maar zouden de meerkosten door de cliënt moeten worden 
gedragen. 
 

3. Zorgaanbieders geven aan een meerwaarde te zien in een reshuffling van klanten over de 
diverse zorgaanbieders/locaties, waarmee vervoersbewegingen (deels) voorkomen kunnen 
worden. In het verleden werd niet gestuurd op 'zorg dicht bij huis'. Aanbieders gingen ook 
vaak op plekken zitten die voor hen het goedkoopst zijn, zonder rekening te houden met de 
plekken waar hun cliënten wonen. Immers, het vervoer naar deze locaties werd toch wel 
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betaald. We moeten ons er dus terdege van bewust zijn dat er - naast een vervoersvraagstuk 
- ook een vastgoedvraagstuk is. 
De gezamenlijk geformuleerde vraag is nu: hoe kunnen we de zorg zo dicht mogelijk bij huis 
leveren? De klant moet daarbij voorop staan. De organisaties moeten zich daaraan 
aanpassen door achter de schermen het vervoer (zowel technisch als financieel) te regelen. 
Zij willen in dit traject ook de mogelijkheden en consequenties van eventuele herplaatsing 
van cliënten over de organisaties heen in beeld brengen. Een aantal aanwezige 
zorgaanbieders hebben hiertoe inmiddels drie pilots gestart met vijf aanbieders, onder 
andere in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek. Gemeenten zijn zeer geïnteresseerd in dit 
traject en hebben verzocht nauw betrokken te worden bij deze pilots.  
 

4. Gezamenlijk wordt erkend dat , daar waar vervoer aangewezen blijft, er nog efficiency-
maatregelen kunnen worden doorgevoerd. Met slimme combinaties zijn besparingen 
mogelijk. Zo kan vervoer naar passend onderwijs best gecombineerd c.q. volgtijdelijk worden 
verreden met het vervoer voor mobiliteitsbeperkten, al of niet richting dagbesteding. Door 
de starttijden van de diverse activiteiten te variëren, kunnen grote inverdieneffecten 
ontstaan. Als je de pieken uit de vervoersbewegingen kunt halen, kun je veel voordelen 
realiseren.  
Een ander voorbeeld is dat kinderen vaak eerst naar huis gebracht worden en vervolgens van 
huis weer naar de opvang. Soms rijdt het busje zelfs langs de plek waar het kind later moet 
worden afgezet. Dat is voor de kinderen niet prettig en er worden dubbele kosten gemaakt. 
Het is nu de kans om hier iets aan te doen, vooruitlopend op  - en ten faveure van - de 
bundeling van het doelgroepenvervoer per december 2016. Dat is een verantwoordelijkheid 
van,  en ook in het belang van de aanbieders. Gemeenten kunnen hierin faciliteren, hetgeen 
verkend zal worden in het parallelle traject. Dit is echter geen thema voor de DVO. 

 
5. Een belangrijke vraag die besproken is, is: Wat laten we liggen als we niets veranderen in de 

DVO 2016? Geconstateerd wordt dat in de DVO niets inhoudelijks is opgenomen over 
vervoer. In de bijlage staat alleen dat de kosten van vervoer deel uitmaken van het 
arrangementstarief. Moet de DVO 2016 ten aanzien van vervoer dan wel worden uitgebreid? 
Alle in de OT besproken zaken zijn relevant, echter, bij alle besproken punten betreft het 
techniek, optimalisatie van afstemming, communicatie, e.d. De DVO 2016 kan hierin niets 
betekenen en zou zaken enkel ongewenst dichtregelen, zo wordt geconstateerd. Het voorstel 
is om deze zaken in een parallel traject op te pakken. 

 
6. Aanbieders kunnen instemmen met het traject dat 33 gemeenten en de Provincie Limburg 

momenteel doorlopen om te komen tot bundeling van doelgroepenvervoer. Geconstateerd 
wordt dat het vervoer voor zorgaanbieders sinds 2013 niet meer aantrekkelijk is. Toen zijn de 
tarieven gehalveerd. Verliezen kunnen alleen nog maar worden beperkt en voorkomen door 
schaalvergroting en intensieve samenwerking. Zorgaanbieders zijn er dan ook voorstander 
van dat het vervoer door de overheid wordt geregeld en zodoende op termijn uit de DVO 
wordt gehaald. Maar zelfs als het vervoer een verantwoordelijkheid zou blijven van de 
zorgaanbieders, wordt gepleit voor een goede backoffice die het vervoer namens alle 
zorgaanbieders regelt.  
Gemeenten roepen de deelnemers aan de OT op om in de nabije toekomst – bijvoorbeeld in 
een stakeholdersoverleg – mee te werken in dit traject teneinde hun expertise in te zetten bij 
de komende ontwikkelingen op dit vlak. Dit traject staat echter los van de onderhavige 
bestuurlijke aanbesteding in het kader van inkoop sociaal domein. 
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Conclusie 
Alle bovenstaande punten hebben betrekking op techniek,  communicatie, optimalisatie van 
onderlinge afstemming en op omdenken. Geconstateerd wordt in de fysieke OT dat al deze zaken - 
hoe relevant ook -  geen zaken zijn voor de DVO 2016. Al deze punten zullen op andere 
overlegmomenten  worden opgepakt, dus buiten de systematiek van de OT's. Let op: het is uiteraard 
mogelijke dat de discussie in de virtuele OT tot een andere uitkomst leidt. 
 
Parallelle trajecten 
Er worden twee trajecten uitgezet om de in de OT-vervoer besproken zaken nader uit te werken. Ten 
eerste een afstemmingsoverleg tussen aanbieders en gemeenten, waarin nijpende zaken worden 
besproken en werkafspraken kunnen worden gemaakt voor de korte termijn. De lead ligt bij de 
gemeenten (lees: de gemeentelijke werkgroep OT-vervoer). Thema’s die besproken zullen worden in 
dit overleg zijn o.a.: 

- Hoe zorgen we ervoor dat alle partijen die in gesprek zijn/komen met een cliënt dezelfde 
boodschap uitdragen? Dus geen vervoer, tenzij… waarbij de afweging door de aanbieder 
wordt gemaakt; 

- Het uitwisselen van praktijkervaringen. Wat gaat goed, wat kan beter? Best-practices, leren 
van elkaar; 

- Samen met de gemeenten kijken naar slimme oplossingen om vervoersbewegingen 
efficiënter te laten plaatsvinden. 

 
Daarnaast is een stakeholdersoverleg voorzien waarbij de ‘stip op de horizon’ de bundeling van het 
doelgroepenvervoer vanaf december 2016 betreft. De lead ten aanzien van dit overleg ligt bij de 
intergemeentelijke projectgroep ‘Toekomstbestendig doelgroepenvervoer in Limburg’. 

 

Vervolgafspraken 
Op 1 mei 2015 staat het verslag van de OT-Vervoer op de website. Op 18 mei wordt hieraan deze  

managementsamenvatting toegevoegd. Dan start ook de virtuele ronde.  

De volgende OT-Vervoer is onder voorbehoud  gepland op 19 juni 2015 in de middag. Hoewel de 

aanwezigen tijdens de fysieke tafel hebben aangegeven dat er geen tweede OT-Vervoer nodig is 

omdat de afspraken in de DVO 2016 gelijk kunnen blijven aan die van de DVO 2015, kunnen de 

participanten aan de virtuele tafel een andere mening zijn toegedaan. 

Zodoende wordt eerst het virtuele traject doorlopen alvorens een definitief besluit te nemen over 

het vervolg van de OT-vervoer. Deze uitkomst wordt tijdig op de website kenbaar gemaakt. 


