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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 9.15 uur - 12.30 uur 

OT Gespecialiseerde zorg 1 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Chantal van Falier   Active4you 
 Manon Goertz  Orbis 
 Ton Weijs   Radar 
 Peter Smeets  Xonar 
 Inge Mercken  Xonar 
 Dirk Besjes   Agapѐ  Zorg 
 Annemie Heuvelmans Altracura (vervangt Marjo Vermeer) 
 Thei Maesen   Kracht in Zorg 
 Bianca Tummers  Buro One 
 Audrey Lemmens  Daelzicht 
 Dorothé van der Zanden SGL 
 Ramon Frissen   Gastenhof 
 Danny Martens  Moveoo 
 Sabine Müllges  vrijgevestigden (vertegenwoordigers) 
 Leonie van Santbrink Mondriaan 
  
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
  
 Martijn Visser  gemeente Maastricht 
 Dorien Schouten   gemeente Maastricht 
 Herman Reiters  gemeente Maastricht 
 Bianca Vaessen   gemeente Maastricht 
 Joyce Lenssen  gemeente Nuth, namens Parkstad 
  
  
 Organisatie OT’s 
 Roel Kramer  voorzitter OT’s Zuid Limburg  
 Florence van der Heijden secretaris OT 
 Ids Bierma   secretaris OT 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 9.15 - 9.30 uur 
 

1. Voorstelrondje 
De voorzitter heet de aanwezigen om 9.30 uur welkom bij deze eerste fysieke ontwikkeltafel 
gespecialiseerde zorg. Na het voorstelrondje zal de voorzitter eerst een korte uitleg geven over 
bestuurlijk aanbesteden en de ontwikkeltafels. Daarna zal mevrouw Vaessen een inleiding geven 
over de startnotitie gespecialiseerde zorg, die ook op de website staat. De voorzitter deelt mee 
dat voor een zo duidelijk mogelijke verslaglegging opnames van het overleg worden gemaakt. De 
voorzitter wil nu graag eerst een voorstelrondje maken. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 

2. Uitleg voorzitter over werkwijze OT 
De voorzitter deelt mee dat bestuurlijk aanbesteden een vrijere vorm van aanbesteden is. 
Transparantie en het gebruik van de website daarbij  zijn  heel belangrijk. Daarnaast wordt ook 
een managementsamenvatting gemaakt. Het is immers van groot belang dat iedereen die niet bij 
het fysieke overleg aanwezig kan zijn  goed bij alles kan worden betrokken. Een voorwaarde voor 
de zorgaanbieders is wel dat zij de samenwerkingsovereenkomst en de DVOhebben 
ondertekend. Een deel van de transformatie gebeurt in de vorm van contractering voor 2016. Het 
gedeelte dat echter nog niet in de contractering kan landen, hoort thuis bij de transformatietafel 
van mevrouw Schouten. Daar worden de visies voor de langere termijn en de cultuuromslagen 
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besproken. Dit alles betekent dat via deze OT toegewerkt wordt naar de contractering 2016 in de 
nazomer van  2015. 
Vorig jaar is op een aantal thema's meerdere slagen gemaakt. De thema's prijs-prestatie en 
kwaliteit-monitoring zijn dit jaar doorgezet. Prijs-prestatie blijft voor de contractering belangrijk en 
kwaliteit-monitoring heeft ook met prestatie van doen. Deze thema's worden dus blijvend in het 
traject van bestuurlijk aanbesteden meegenomen. Tegelijkertijd zijn vorig jaar ook thema's 
aangereikt waaraan men speciale aandacht wilde geven, zoals gespecialiseerde zorg. Dit is nu 
opgepakt. Het is de bedoeling  om rondom de vraagstukken die daarbij spelen een verbeterslag 
te maken in de richting van de contracten voor 2016. 
Bestuurlijk aanbesteden betekent naast het virtuele overleg ook een fysiek overleg. Volgende 
week wordt het verslag op de website gepubliceerd. Vervolgens start de virtuele ronde. Alle 
betrokken partijen die de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend moeten zich in de 
discussie kunnen mengen via het virtuele overleg. Dat virtuele overleg is minstens zo belangrijk 
als het fysieke overleg. De kennis in de regio moet immers worden benut. De doelstelling is om 
na een aantal slagen de kaders voor contractering voor de zomer scherp te krijgen. Na de zomer 
zal men in de derde ronde komen tot voor te stellen kaders waarover de colleges van de 
desbetreffende gemeenten moeten besluiten. De colleges stellen dan de kaders voor de inkoop 
contractering 2016 vast. Daarover is dan goed gediscussieerd en nagedacht. Tussen september 
en begin november volgt een vierde ronde met een terugkijk en wordt vooruitgekeken naar de 
operationalisering. Daarnaast zal ook worden bekeken welke thema's in 2016 voor 2017 moeten 
worden besproken. 
Vandaag is het de bedoeling om in de verkenning zo veel als mogelijk informatie uit te wisselen. 
 
De heer Bierma beschouwt de ontwikkeltafels als het simultaan schaken op drie schaakborden. 
De contracten die worden gesloten zijn voor de Wmo voor de Maastricht-Heuvellandgemeenten. 
Voor beschermd wonen geldt dat voor Maastricht-Heuvelland en de Westelijk Mijnstreek en voor 
de jeugdzorg zijn dat de achttien Zuid-Limburgse gemeenten. Dit alles wordt in deze 
ontwikkeltafels besproken. Soms is dat lastig. Men moet de verschillende lijnen goed in het 
achterhoofd te houden. 
De voorzitter voegt toe dat bijvoorbeeld  over beschermd wonen in Parkstad in deze 
ontwikkeltafel inderdaad niets kan worden gezegd. 
 

3. Behandeling ingekomen agendapunt: de startnotitie gespecialiseerde zorg 1 
 Mevrouw Vaessen licht toe dat een ambtelijke werkgroepsessie ter voorbereiding van deze 

ontwikkeltafel is georganiseerd. Daarbij zijn voor het vinden van aanknopingspunten alle 
verslagen van vorig jaar goed doorgenomen. Daarin zijn echter geen aanknopingspunten 
gevonden. Twee mensen van het inkoopteam hebben daarop met het veld gebeld. Deze 
handreikingen staan veralgemeniseerd in deze notitie. Men doet de Wmo immers voor 
zes gemeenten, beschermd wonen voor tien en jeugd voor achttien gemeenten. De notitie moet 
echter wel een totaalbeeld vatten. 

 Verder werd ook geworsteld met de vraag wat gespecialiseerde zorg precies is. Spreekt men bij 
gespecialiseerde zorg allemaal over hetzelfde? Daarbij is de vraag of men samen een definitie 
kan maken zodat men dezelfde taal spreekt. De ambtelijke werkgroep ziet gespecialiseerde zorg 
als zorg die voor ernstige problematiek wordt ingezet. Dit is echter niet alleen intramurale, maar 
ook ambulante zorg. Daarnaast hebben gemeenten ook doelstellingen geformuleerd; licht als het 
kan en zwaar als het moet. 

 Spreekster wil nadrukkelijk benoemen dat het niet de intentie van gemeenten is om geen zorg in 
te zetten. Men wil de meest passende zorg inzetten. Daarin moeten de gemeenten natuurlijk wel 
nog leren. Spreekster vraagt om signalen door te geven als zaken niet goed lopen. Spreekster 
geeft vervolgens aan dat men een aantal thema's kan benoemen. Hoe zorgt men ervoor dat 
bepaalde specialismen overeind blijven? Het is namelijk niet de bedoeling om alles te 
uniformeren.  Men wil daarbij ook een stap naar vroegsignalering maken waardoor de trajecten 
korter kunnen zijn. Daarnaast wil men ook de zorg beter oppakken zodat minder sprake is van 
escalaties. 

 Een ander punt is hoe men op de verschillende leefgebieden gaat samenwerken. Spreekster 
neemt daarbij jeugd als voorbeeld. In de Jeugdwet zijn verschillende kolommen waarbij men 
overeenkomsten ziet met de vroegere AWBZ, de jeugd-GGZ en de jeugdhulp. Men wil nu graag 
slimmere keuzes maken – meer samenwerken – zodat bepaalde voorzieningen misschien 
gedeeld kunnen worden. Daarnaast is de knip tussen 18- en 18+ een ander punt. De gemeenten 
hebben niet alle taken overgeheveld gekregen. In de Wet langdurige zorg en de 
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Zorgverzekeringswet zit nog steeds een knip. Daarnaast moeten de gemeenten zelf ook nog 
leren om die schakeling tussen 18- en 18+ goed te laten lopen. 

 Vervolgens geeft spreekster nog een ander punt aan. Wat is het juiste schaalniveau om zorg op 
te pakken? Dit punt is vorig jaar in de ontwikkeltafels wel door de aanbieders benoemd. Toen de 
notitie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hierover onder de aandacht werd 
gebracht, liep het aanbestedingsproces in Midden- en Zuid-Limburg echter al. Dit kon men niet 
doorkruisen. Daardoor kon men toen daarin niets meer doen. Nu is dit voor de Jeugdwet 
opgepakt en ligt in de drie regio's een notitie bij de stuurgroepen om dit op een aantal specifieke 
functionaliteiten samen op Limburgse schaal op te pakken. Vanmiddag hoort spreekster de 
uitslag vanuit de verschillende stuurgroepen. Dan kunnen een aantal thema's op een ander 
schaalniveau worden opgepakt. Het is echter ook de vraag hoe men ervoor zorgt dat er ruimte is 
voor lokaal maatwerk. 

 De multiproblematiek is een laatste punt. Hoe kan men dat slimmer organiseren waardoor het 
overzichtelijker is voor de burgers en waardoor meer slagkracht ontstaat? Spreekster hoopt op 
veel input voor dit thema zodat dit kan landen in de contractering. Spreekster ziet de 
ontwikkeltafel gespecialiseerde zorg echter wel in dienst staan van de ontwikkeltafel prijs-
prestatie. Bij de ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring moet men daarnaast ervoor zorgen geen 
zaken dubbel te doen. De ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring werkt namelijk ook met 
subwerkgroepen. 
 

 De voorzitter deelt mee dat de heer Bierma en de heer Visser erop toezien dat geen zaken 
dubbel worden gedaan. Bij prijs-prestatie wordt bekeken of bij de arrangementen een 
differentiatie nodig is. Die differentiatie wordt dan vervolgens gebaseerd op specifieke vormen 
van zorg. De link met de ontwikkeltafel gespecialiseerde zorg ligt dan op de loer. De voorzitter 
vindt dat de invalshoek vanuit de inhoud moet worden bekeken. 

 De voorzitter vraagt naar aanleiding van de startnotitie of de thema's herkenbaar zijn. 
 

 De heer Weijs vindt de thema's herkenbaar. Spreker vindt het heel goed om samen over een 
definitie te spreken. Er bestaat namelijk veel verschil van mening over de beleving van wat een 
specialisme is. 

 De heer Frissen geeft aan dat in de definitie van de Vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader 
Gehandicaptenzorg (VGN 2011) de gespecialiseerde zorg in de top is gesitueerd. 

 Mevrouw Vaessen deelt mee dat de gemeenten in Maastricht-Heuvelland niet met de piramide 
werken vanwege het opschalen. Dit is vertaald in vier dimensies omdat men opschalen geen 
prettige term vindt. Spreekster ziet dat de gespecialiseerde hulp vanuit alle dimensies wordt 
ingezet, maar men heeft nooit samen besproken wat precies daaronder wordt verstaan. 
 

 De voorzitter vraagt vanuit de contractering en bestuurlijk aanbesteden wat het doel van een 
eenduidige definitie en een gedeelde visie op gespecialiseerde zorg zou moeten zijn. 

  
 Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat dit vooral bij de toegang een rol speelt zodat de zorg op de 

juiste plek komt. Dus geen overkill, maar ook geen kwalitatieve onderbesteding. 
 De voorzitter hoort dat dit vanuit het proces cruciaal is. 

 
 Mevrouw Müllges vindt dit ook qua kosten cruciaal. Verder is dit lastig omdat gespecialiseerde 

zorg een samenvatting van termen uit verschillende talen is. In de gehandicaptenzorg is dit iets 
heel anders dan in de GGZ. Wat is het voordeel van een definitie? 

 De voorzitter probeert te achterhalen wat men vanuit de contractering en bestuurlijk 
aanbesteden moet bereiken. Bij de uitvoering is 'hoe, waar en wie men inzet' namelijk een 
cruciale vraag. De voorzitter probeert echter ook te vertalen wat men al in de contractering van 
2016 kan laten landen. De voorzitter vindt echter ook de vraag wat het voor de contractering 
oplevert als men heel veel tijd aan een definitie besteedt. Het is van belang om dit in te kaderen. 
 

 De heer Smeets geeft aan dat het verschil in de toeleiding van de zorg kan zitten. Dat kan een 
verschil maken of men dit kwalificeert als gespecialiseerde zorg of niet. Gespecialiseerde zorg 
zou echter niet altijd een opschaling moeten zijn. Gespecialiseerde zorg moet ook een plaats in 
de toegang hebben. 

 Mevrouw Heuvelmans vindt dat goedkope zorg op de lange termijn veel duurder kan zijn. Soms 
moet men hoog inzetten en dan afschalen. 
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 De heer Frissen en mevrouw Van Falier delen de opvatting van de heer Smeets en mevrouw 
Heuvelmans. 
 

 Mevrouw Heuvelmans vindt het ingezette deskundigheidsniveau ook cruciaal. 
 Mevrouw Vaessen vraagt wat mevrouw Heuvelmans precies bedoelt. 
 Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat in de praktijk het risico op overnemen groter is omdat hoger 

opgeleiden een beter analytisch vermogen hebben. Als men het overneemt, leert de cliënt echter 
niet om het zelf te doen. Dit geldt vooral voor de aanbieders. Dat is dure zorg. Spreekster vindt 
dat men dat goed moet inzetten. 
 

 De heer Weijs vraagt waarom men het gespecialiseerde zorg moet noemen. In feite is namelijk 
alle zorg specialistisch. Indien men hieraan een definitie geeft, maakt men het ingewikkelder dan 
als men kijkt vanuit de ondersteuningsvraag die een burger heeft. Men zou juist moeten bezien 
hoe de ondersteuning van de burger eruit zou moeten zien. Waar ligt namelijk de grens tussen 
specialisme en geen specialisme? Waarom maakt men een onderscheid? Spreker wil deze vraag 
graag helder krijgen. Alle organisaties kijken op een verschillende manier hiernaar. 

  
 Mevrouw Tummers vindt de samenwerking ook een belangrijk onderdeel. 
 De heer Weijs antwoordt dat dit een kwestie van ontschotten is om te komen tot een goede 

ondersteuning van de burger. 
 Mevrouw Müllges vindt het de vraag of men bij het ontschotten verschillen moet maken. 
 De heer Weijs vraagt wat het verschil moet zijn. 
 De heer Frissen vindt het competentieniveau een van de stabielere factoren. 
 Mevrouw Van Falier voegt toe dat iemand met een hoger niveau meer analytisch zal werken. 

Iemand met veel werkervaring kan sneller handelen en daarna weer afschalen. 
 

 Mevrouw Vaessen heeft vanuit de kwartaalgesprekken met de verschillende aanbieders 
vastgesteld dat iedereen vindt dat men gespecialiseerde zorg levert. Eenieder wil namelijk een 
bijzonder stukje leveren en daarmee lijkt het alsof iedereen een unieke positie wil hebben. In de 
contractering zitten echter ook meer algemene zaken. Spreekster wil dat verschil graag meer 
duiden. Durft men bepaalde dingen als specifiek te benoemen die men vervolgens afkadert? 
Spreekster kent het antwoord echter niet. 
 

 De heer Besjes wil dit vanuit de hulpvraag bekijken. Spreker wil een onderscheid maken of een 
cliënt begeleidbaar is naar een bepaald doel binnen een bepaalde termijn. Bij een andere groep 
cliënten gaat het zonder begeleiding echter geheel mis. Daar is het dus een kwestie van stabiliteit 
of niet te snelle achteruitgang. Spreker vindt niet dat men de verschillende specialismen moet 
willen duiden. Spreker wil graag bekijken wat een cliënt nodig heeft. 

  
 Mevrouw Müllges heeft hierop een andere kijk. De heer Besjes definieert namelijk specialisme 

als zijnde chronisch. Gespecialiseerde zorg is echter ook veranderings- en behandelingsgericht. 
Dit heeft te maken met verschillende talen. In de GGZ is gespecialiseerde zorg een term waaraan 
ook opleidingen zijn gekoppeld. Tussen de verschillende soorten psychologen bestaan 
bijvoorbeeld ook al grote verschillen. Het doel moet zijn dat de voordeur kennis heeft van wat 
bestaat en wat kan. Dit is mogelijk het  'analytische vermogen' dat bij de sociale teams van 
gementen aanwezig moet zijn. De voordeur moet de kennis hebben of deze cliënt al dan niet 
intensief moet worden begeleid. Of moet deze cliënt worden behandeld voor een stoornis, 
wellicht gericht op verandering? Dit is een heel ander soort specialisme. Deze term komt uit de 
medische wereld. 
 

 De heer Frissen deelt mee dat onlangs bij Achmea een discussie is gevoerd over de definitie van 
zorg. Men heeft drie maanden over een richtinggevend concept gesproken. Dat is echt niet 
gelukt. Zorg is immers een zeer abstract begrip. Spreker wil daarom niet zoeken naar een 
definitie, maar wel overeenstemming vinden over een bepaalde richting of bepaalde 
denkbeelden. 

 Mevrouw Vaessen vindt dat men bij bepaalde termen wel aan hetzelfde zou moeten denken. Het 
helpt namelijk als men dezelfde taal spreekt. Dit was dan ook de achterliggende gedachte. 
Daarom wil spreekster bepaalde zaken graag meer definiëren zonder dat het een echt keiharde 
definitie moet zijn. Iedereen moet zich in de DVO kunnen herkennen. 
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 Spreekster vindt ook dat een aantal interessante thema's worden aangereikt. Kan men het 
definiëren vanuit de burger? Welke zorg wordt ingezet? Is het zorg in het kader van een bepaalde 
voorziening of gebeurt er meer ondersteuning? Moeten nog doelstellingen worden bereikt of is 
sprake van stabiliseren? Bij ouderen zijn verbeteringen immers ook heel lastig. 

 Mevrouw Heuvelmans wijst op de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber. 
Hieronder valt ook het aanpassingsvermogen. Spreekster voegt hieraan veranderingsgericht, 
methodisch en analytisch en evidence based toe. Spreekster vindt het aanpassingsvermogen 
van cliënten essentieel en wil dit graag in een soort van mindmap clusteren. 

 Mevrouw Vaessen vraagt hoe men dit moet aanpakken. 
 

 De heer Frissen wijst op het triagemodel …met een driedimensionale kubus voor zorg en 
welzijn. Op basis van de zelfredzaamheid van de burger, de veranderingsgerichtheid van de 
burger en de intensiteit van het probleem wordt een onderscheid bij de zorgvragen gemaakt. 

 Mevrouw Müllges stelt vast dat men dus te maken heeft met een definitie waarbij sprake is van 
meerdere dimensies. Dat is lastig. Spreekster denkt dat men moet zoeken naar criteria voor een 
onderverdeling. Men heeft namelijk een model voor de toegang nodig. 

  
 Mevrouw Heuvelmans voegt hieraan toe dat de criteria waarop de aanbieders worden 

beoordeeld ook moeten worden toegevoegd. 
 Mevrouw Müllges vindt dit een tweede punt. Eerst moet men bekijken welke zorg nodig is en 

vervolgens moet deze worden gemeten en wordt de kwaliteit beoordeeld. Evidence based is heel 
mooi, maar kent ook veel vraagtekens. 

 Mevrouw Vaessen deelt mee dat deze discussie bij kwaliteit hoort. 
 Mevrouw Müllges deelt deze opvatting van mevrouw Vaessen. De vraag is hoe men aan de 

toegang duidelijk kan maken welke gespecialiseerde zorg nodig is. Zou men niet eerst een ander 
onderscheid moeten maken? Vroeger was bijvoorbeeld de handicap van een kind de eerste 
insteek. Daarna bekeek men wat het kind en het gezin nodig hadden. Dat is nog niet 
specialistisch. Speciaal is dat het een speciaal kind is. Bij begeleiding zitten mensen met 
specialismen, maar bij gespecialiseerde zorg gaat het om een overstijgende vraag; wij kunnen 
niet helemaal beantwoorden wat er met dit kind aan de hand is. 

 De heer Weijs vindt dat een zorgaanbieder dat moet bepalen. Dat zijn de juiste mensen. Maar 
dat hoeft niet als gespecialiseerde zorg betiteld te worden. 

  
 Mevrouw Lemmens vindt gespecialiseerde zorg die zorg die niet door het gebruikelijke sociale 

systeem geboden kan worden. Dit kan tijdelijk of langdurig, ambulant et cetera zijn. Daarnaast 
kan men ook een verschil in de verschillende soorten problematieken maken. 

 Mevrouw Tummers vindt dat gespecialiseerde zorg juist ook de eigen kracht kan bevorderen. 
 Mevrouw Lemmens antwoordt bevestigend. 

 
 De heer Frissen merkt op dat nu gesproken wordt over zorgland 1.0. Men moet echter naar 

zorgland 3.0 gaan. De cliënten/burgers van Gastenhof hebben bijvoorbeeld enorm veel last 
gehad van de regels rondom het afbreekcriteria van de IQ-test. Het hanteren van criteria maakt 
het ook moeilijker om de hulpvraag van de burgers goed te beantwoorden. 

 Mevrouw Vaessen deelt mee dat de gemeenten het IQ-criterium niet toepassen. Dit staat in geen 
enkel stuk. Hierbij heeft men dus al een slag gemaakt. Dat wel echter niet zeggen dat het overal 
even goed wordt toegepast. 
 

 Mevrouw Van Santbrink worstelt met de vraag waarom men wil weten wat onder 
gespecialiseerde zorg wordt verstaan. Alle aanbieders zijn namelijk heel erg bezorgd dat men 
geen gespecialiseerde zorg biedt. De gemeenten zijn anderzijds op zoek naar criteria voor de 
inkoop van de zorg. De gemeenten willen graag weten welke aanbieder men wel of niet kan 
consulteren. Is deze aanbieder wel of niet gespecialiseerd genoeg? 

 Mevrouw Vaessen deelt mee dat dit geen criterium is. Iedere aanbieder is immers 
gecontracteerd op basis van het feit dat men vorig jaar al zorg leverde. 

 Mevrouw Van Santbrink vraagt waarvoor deze discussie dan nodig is. 
 Mevrouw Vaessen hoort iedere keer van aanbieders dat men gespecialiseerde zorg levert. 

Spreekster zou echter veel meer willen uitgaan van de vraag van de burger en wat daarbij 
ingezet kan worden. Spreekster wil alle zorg die wordt ingezet graag als bijzonder betitelen en 
veel meer kijken naar de doelstellingen. Wat is wenselijk en wat is wel of niet haalbaar? Wat zet 
men daarvoor in? 
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 Mevrouw Van Santbrink stelt vast dat men dus binnen het veld van de gespecialiseerde zorg 

kijkt naar de definities van het onderscheiden van de zorg. 
 De voorzitter antwoordt dat dit te maken heeft met de omschakeling naar arrangementen. Vorig 

jaar is vanuit verschillende kanten de vraag gesteld of men daarmee de 'boel niet plat slaat'. 
Worden daarmee niet heel specifieke vormen van zorg weggedrukt? Verder stelt de voorzitter 
vast dat bij prijs-prestatie al naar een differentiatie wordt gekeken. Daarbij is de insteek of alle 
grote blokken goed zijn vertegenwoordigd. En heeft men bij de tarieven ook voldoende 
differentiatie in de arrangementen? Momenteel zijn de tariefverschillen – afhankelijk van de 
aanbieder – enorm. De reden is dat sommige aanbieders zeggen zorg te leveren voor een heel 
speciale doelgroep. Of men heeft een bijzondere aanpak. De vraag is of men bij de 
arrangementen deze heel gespecialiseerde zorg eruit kan filteren. Of slaat men dan de plank 
mis? Ergo, het is een thema om te bespreken. 

 De voorzitter is ook blij dat mevrouw Van Santbrink deze vraag stelt. Dit sluit ook aan bij de vraag 
wat voor de contractering van belang is. De voorzitter wil dus vooral de link leggen naar de 
contractering en de vraagstukken van vorig jaar. 

  
 Mevrouw Van Falier deelt mee dat in de ontwikkeltafels in Zuidoost-Brabant is gesteld dat bij 

zeven contactmomenten of minder sprake is van een andere categorie dan van gespecialiseerde 
zorg. Langdurig is dus specialistisch. 

 De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of dit een goed criterium is. 
 Mevrouw Müllges vindt een belangrijk onderscheid of het gaat om behandeling of begeleiding. 

Dat onderscheid heeft spreekster nog niet gehoord. Behandeling is veranderingsgericht. Verder 
wijst spreekster op de vele controles bij opleidingen, professionaliteit, beroepscodes et cetera. 
Spreekster stelt verder vast dat elke aanbieder natuurlijk ook 'zijn eigen ding wil verkopen'. 

 De heer Weijs bestrijdt deze laatste opmerking. 
 

 Mevrouw Müllges wil als ondernemer wel 'haar eigen ding verkopen'. Spreekster is daarnaast 
erg bezorgd over goedkoop en duurkoop. Er is geen kwaliteitscontrole op aanbieders. Daardoor 
kan men allerlei pakketjes stapelen. Spreekster ziet heel veel cliënten die al heel veel 
behandelingen hebben gehad. De kijk op gezondheid en ziekte valt ook helemaal weg. Bij 
psychiatrische stoornissen bestaat dit echter wel degelijk. Mensen moeten dat kunnen 
onderscheiden. Er moet een goede concurrentie zijn en het moet beoordeelbaar zijn. 

 De heer Besjes vindt dit iets voor de ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring. 
 Spreker werkte eerder bij Meander in de zware psychiatrie. Daarna is spreker voor zichzelf 

begonnen. Spreker werkt alleen met zware doelgroepen en loopt met een prijs op basis van 
gemiddelden vast. Spreker zou dit niet gespecialiseerd willen noemen, maar het is wel een 
differentiatie die veel intensiever is. Een prijs van gemiddelden lukt daarbij niet, tenzij men ook 
'meer gemakkelijke cliënten' zou behandelen. Spreker ziet in Maastricht nu al de tendens dat 
grote organisaties de zwaardere cliënten het liefst buiten de deur houden. 

 Mevrouw Vaessen hoort dit van elke partij. Wie moet men dan geloven? Het kan niet dat dit bij 
iedereen zo is. 

 De heer Frissen ziet ook in het afgelopen jaar een waanzinnige toename van jeugdigen die 
nergens terechtkunnen. Spreker kan met cijfers onderbouwen dat organisaties de zware 
doelgroep wegschuiven. Spreker deelt dan ook de opvatting van de heer Besjes. 

 Mevrouw Goertz vindt daarvoor de DBC-spiegelinformatie heel praktisch. Zo werkt echter niet 
iedereen. Dan kan men niet vergelijken. 

 Mevrouw Vaessen is blij met de DBC-spiegelinformatie. 
  
 Mevrouw Müllges vindt het volgende van belang om te weten. Het moet gaan over intensief. Wie 

is betrokken? En de verschillende soorten van professionaliteiten. 
 Mevrouw Lemmens is getriggerd door de vraag van mevrouw Müllges over specialismen. Een 

begeleiding kan echter ook gespecialiseerde zorg zijn. 
 

 Hierop wordt instemmend gereageerd. 
  
 De heer Besjes merkt op dat iedereen in een bepaald gebied is gespecialiseerd. Daarover moet 

men dus niet spreken. 
 

 Hierop wordt instemmend gereageerd. Een specialisme is iets anders dan gespecialiseerde zorg. 
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 Mevrouw Lemmens deelt mee dat in het Kwaliteitskader van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten ook het onderscheid wordt gemaakt tussen het inschakelen van een minder 
specialisme of een hoger specialisme. Dat heeft ook met veiligheid en coördinatie te maken. Dit 
kan echter ook door een professional op mbo-niveau worden geleverd. 

 Mevrouw Vaessen deelt mee dat dit onderwerp in de werkgroep kwaliteit op de agenda staat. 
  
 De voorzitter stelt vast dat in deze discussie de vraag, de professional, de aanpak en het doel 

naar voren komen. Dit loopt echter allemaal door elkaar heen. De voorzitter ziet ook dat er een 
neiging zou kunnen zijn om te schuiven met cliënten met complexe vraagstukken. Dit weet men 
niet, maar de cijfers zouden dit kunnen aantonen. Wat moet dan nu worden besproken om dit 
voor de contracten te kunnen ondervangen? 

 Verder kan ook een deel van de discussie bij de ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring worden 
meegenomen, zoals de kwaliteit van een professional. 

 Mevrouw Vaessen voegt toe dat een bepaalde kwaliteit ook in de wetgeving staat benoemd. Een 
bepaalde kwaliteit moet worden geborgd. 
 

 De voorzitter stelt vervolgens vast dat een differentiatie in prijs bij de ontwikkeltafel prijs-prestatie 
wordt opgepakt. Dit wordt vanuit het arrangement benaderd met een grote bandbreedte voor 
grote en kleine aanbieders gekoppeld aan prijs en specialistische dienst. Ten aanzien van dit 
laatste is bij prijs-prestatie de insteek vanuit cijfers. In deze ontwikkeltafel gespecialiseerde zorg 
is echter de insteek vanuit de vraag en de cliënt en niet vanuit de prijs. 

  
 Mevrouw Van der Zanden vraagt of dit met de regievoering van de cliënt te maken heeft. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat dit erbij hoort. 
 De heer Besjes vermoedt dat de prijs wel een groot effect heeft op of organisaties bepaalde 

cliënten niet aannemen of afstoten. Dat is wel belangrijk. 
 De heer Weijs vindt dat dit niet zou moeten gebeuren als iedereen hetzelfde doel heeft. De regie 

ligt daarbij bij de gemeenten. 
 De heer Frissen vindt het moeilijk om deze discussie te voeren met organisaties die op basis van 

andere beelden nu al voorsorteren. 
  
 Hierop wordt instemmend gereageerd. 

 
 Mevrouw Schouten merkt op dat men in een overgangsjaar zit waarbij men bezig is met een 

transitie. De transformatie is echter niet  primair op gericht dat organisaties als zodanig blijven 
bestaan , maar dat netwerken ontstaan die samenwerken. Maar zover is het nog niet. 

 De heer Frissen merkt op dat sommige organisaties al heel ver hiermee zijn. Daarnaast zal men 
echter ook met de Mededingingswet rekening moeten houden. Spreker wil heel graag buiten de 
kaders denken. 

 Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat het strikt genomen ook niet mag. Spreekster verwijst in dit 
kader naar de notitie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

 De heer Frissen geeft aan dat dit momenteel juridisch wordt onderzocht. Er zijn toch 
mogelijkheden, maar het is aan de bestuurders om dit risico al of niet  te nemen. 

 Mevrouw Schouten deelt mee dat er momenteel experimenten ten aanzien van 
financieringssystematiek en het juridische kader in ontwikkeling zijn. Daar heeft men nu echter 
niets aan. Daarom moet men nu wel iets regelen. 
 

 De voorzitter begrijpt dat iedereen meerdere petten op heeft. Vanuit die optiek loopt men in de 
eigen structuren vast. Als men dit echter loslaat en de doelstelling in het oog houdt, komt het 
goed. Het goed inbedden van gespecialiseerde zorg zou een meerwaarde kunnen zijn. Dit komt 
bij prijs-prestatie niet zo uitgebreid aan de orde. 

 De heer Besjes deelt mee dat zijn bedrijf eventueel ook failliet zou kunnen gaan. 
 Mevrouw Schouten antwoordt dat er ook over wordt nagedacht om budgetten vrij te spelen voor 

organisaties die een vernieuwende beweging willen maken. Momenteel zit men namelijk in een 
soort van klem. In de transformatie wordt ook heel anders gedacht over specialisme. 
Specialistische organisaties zijn bovendien iets heel anders dan professionals. In dit kader wordt 
gedacht over algemene voorzieningen en maatwerk. Daarnaast zal er altijd een kleine groep zijn 
die zeer gespecialiseerde zorg nodig heeft. 
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 De heer Bierma vraagt wat nodig is voor de contractering van 2016. Het antwoord kan ook zijn 
dat wordt afgebakend wat niet wordt ingekocht omdat het niet nodig is of omdat de zorg elders op 
een ander niveau kan worden ingekocht. Wat hoort hier thuis en wat niet? Dat kan handvaten 
voor de afbakening van het inkooptraject 2016  geven. Naast regionaal wordt immers ook 
bovenregionaal en zelfs landelijk ingekocht. Dit zou ook een uitkomst van deze definitiekwestie 
kunnen zijn. 

  
 De heer Besjes gaat ervan uit dat de burgers in regio die eerst onder de AWBZ vielen nu onder 

de Wmo vallen. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat jeugd bijvoorbeeld een landelijk transitiearrangement heeft. De 

individuele gemeente moet verplicht van deze zorg gebruikmaken en kan dit niet zelf inkopen. Dit 
geldt ten aanzien van de cliënten die hier wonen. De inkoop gebeurt daarbij op ander 
schaalniveau voor meerdere producten. Dit betreft immers zeer kleine landelijke aantallen. 
Hierover kan een regio niet met een organisatie afspraken maken. 

 Bovenregionaal is voor 2015 echter geen enkel besluit genomen. Er is een handreiking van VNG 
in concept. De gemeenten kunnen daarin zelf een keuze over de meest passende zorg maken. 
Zuid-Limburg is een jeugdregio. Verder is er niets qua zorginkoop op bovenregionaal niveau 
afgesproken. 

 Desgevraagd geeft spreekster aan dat de zorg waarover bovenregionaal geen afspraken zijn 
gemaakt, regionaal voor 2015 is ingekocht. Daarin zijn een aantal zorgsoorten benoemd die men 
als bovenregionaal zou kunnen betitelen, bijvoorbeeld verslavingsbedden bij jongeren. Eerwraak 
staat echter op de landelijke lijst. Spreekster geeft aan dat er een notitie bij de verschillende 
stuurgroepen ligt ten aanzien van het gewenste schaalniveau. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten heeft alleen een handreiking gedaan. 
 

 Mevrouw Müllges vindt dat de heer Bierma een interessante vraag heeft gesteld. De termen zijn 
immers verwarrend. Spreekster vindt het belangrijk om de vraag te stellen wat voor 2016 nodig 
is. Dit gaat niet over specialisme, maar meer over wat men moet hebben. 

 De voorzitter zal deze vraag na de pauze verder oppakken. 
 

 Pauze 10.55 -11.20 uur 
 

4. Vervolg behandeling ingekomen agendapunt: de startnotitie 
 De voorzitter stelt vast dat voor de pauze de vraag voorlag wat niet wordt ingekocht. Over 

gespecialiseerde zorg kan immers een grote boom worden opgezet. Het is een aardige insteek 
om de vraag van de heer Bierma te koppelen aan hetgeen in de regio is gedekt. Is alles gedekt? 
Zijn er gaten in de inkoop? Zijn er specialismen of vraagstukken of cliënten die in de verdrukking 
komen? De tweede vraag is, kijkende vanuit de inkoop – ten aanzien van de gespecialiseerde 
zorg in de breedste zin van het woord waarbij met cliënten wordt geschoven – of er ideeën zijn 
om daarop beter bij de contractering in te spelen. 

 De voorzitter wil hierop graag focussen. De laatste tien minuten wil de voorzitter dan graag aan 
het proces tussen nu en juni besteden. De volgende ontwikkeltafel is op 19 juni 2015 gepland. 
 

 In antwoord op de eerste vraag geeft de heer Besjes aan dat de aanwezige partijen de 
zorgvraag van de burgers dekken. Spreker heeft niets gehoord over een blinde vlek in Maastricht 
en omgeving. 

  
 Mevrouw Müllges geeft ten aanzien van jeugd aan dat er een aantal zaken zijn die wel door 

instellingen geboden kunnen worden. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat de vraag is of die zorgsoorten nu zijn ingekocht. De vraag is of 

er blinde vlekken zijn. 
  
 De heer Frissen heeft een groep jongeren die is uitbehandeld en die niet in Zuid-Limburg 

doorgeplaatst kan worden omdat zij een specifieke intensieve begeleiding nodig is. Deze groep 
moet naar Noord-Limburg. 

 Mevrouw Goertz vindt dat men dan op een andere manier aan tafel moet zitten. Wat deden wij 
eerst en wat doen we nu? 

 Mevrouw Vaessen wil dit wel aan de transitie relateren. Hebben de gemeenten anno april 2015 
zorg niet ingekocht? 

 De heer Frissen antwoordt dat de ingekochte partijen niet doen wat zij zouden moeten doen. 
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 De heer Besjes vraagt of de expertise niet aanwezig is. 
 De heer Frissen antwoordt dat de doelgroep veel complexer is dan voorheen. 

 
 Mevrouw Heuvelmans wijst op de mensen die de overbruggingszorg – vroeger werd dit in de 

AWBZ afgedekt – nodig hebben. Deze mensen hebben een verblijfsindicatie en wachten op een 
opname. Dit zijn ouderen met ernstige gedragsproblemen met een ZZP. Deze mensen hebben 
een dossierhouder in de organisatie die de intramurale zorg regelt. Deze cliënten vallen volgens 
de wet onder de Wet langdurige zorg en niet meer onder de Wmo, terwijl het stuk begeleiding dat 
nodig is om thuis te kunnen blijven gedurende de overgangsperiode niet wordt vergoed. Dat is de 
knip. Vroeger waren daarvoor speciale arrangementen mogelijk. Nu moet men cliënten 
overhevelen naar andere partijen die voor deze zorg minder goed geoutilleerd zijn. 

 Mevrouw Vaessen zal dit samen met het zorgkantoor uitzoeken. De wetgever wil niet dat men 
met dubbele wetten bezig is. Spreekster vraagt haar naar een aantal geanonimiseerde casussen 
toe te sturen. 

  
 Mevrouw Van der Zanden voegt toe dat zaken ook spaak lopen als cliënten gaan logeren die 

nog thuis wonen (kort verblijf). Doordat de cliënt drie keer per jaar kort op vakantie gaat, kunnen 
ouders de zorg volhouden. Dit zijn echter al volwassenen. Spreekster zal dit in mei ook nog met 
het zorgkantoor bespreken. 

 Mevrouw Heuvelmans kent ook een casus van een zwangere jeugdige die niet wilde worden 
opgenomen. Zij viel ook tussen wal en schip. 

 Mevrouw Vaessen wil graag de handen in elkaar slaan. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze 
mensen geen zorg krijgen. 
 

 Mevrouw Müllges merkt bij de jeugd die in de jeugdbegeleidingssector van Parkstad zit – 
bijvoorbeeld bij Xonar – dat zij maar moeilijk bij haar komen. Deze groep wordt lastiger bereikt bij 
minder zichtbare zaken zoals suïcidaliteit en automutilatie. Spreekster maakt zich zorgen over de 
toeleiding. Spreekster krijgt hiervoor veel te weinig verwijzingen vanuit de sociale teams. 
Spreekster ontvangt echter wel verwijzingen van huisartsen. Deze huisartsen geven dan aan dat 
men bij de sociale teams om een verwijzing naar een psycholoog heeft gevraagd. De sociale 
teams vonden een verwijzing echter niet nodig. 

 Verder merkt spreekster op dat zij 60% van de aanmeldingen moet doorverwijzen omdat bij haar 
geen plek is omdat men van de zorgverzekeraars niet mocht groeien. Er is een grotere groep van 
16- en 17-jarigen voor psychotherapie die niet terechtkunnen. Spreekster vindt dat het aanbod 
iets meer moet verschuiven naar meer psychotherapeutische mogelijkheden. Die zijn namelijk 
heel krap. Spreekster heeft daarom ook om een verruiming van het budget gevraagd. Spreekster 
weet echter niet wat allemaal ingekocht is. Spreekster denkt dat voor jongeren met psychiatrische 
en gedragsproblemen veel begeleiding en maar weinig gedrag is ingekocht. Dan heeft men kans 
op stapeling. 

 Mevrouw Vaessen antwoordt dat geen aantallen zijn ingekocht. Bij een grotere vraag die de 
aanbieders gezamenlijk niet kunnen bolwerken, zou een signaal bij het inkoopteam terecht 
moeten komen. Als toegangsteams steken laten vallen, wordt dit aan de desbetreffende 
gemeente teruggekoppeld. Ook voor hen is dat immers een leermoment. Het brede pakket is 
echter ingekocht. 

 De voorzitter begrijpt het punt van mevrouw Müllges. Dit is echter een operationeel punt van de 
uitvoering van de contracten. De vraag van mevrouw Müllges gaat over de toeleiding en niet over 
de contractering. Er bestaat veel ruimte om op de vraag in te spelen. Daarnaast is wel een forse 
korting doorgevoerd. 
 

 De heer Smeets wijst op de onnatuurlijke knip bij 18 jaar. In de praktijk ervaart men dit duidelijk. 
Dit betreft zorg die doorloopt of zorg die begint. 

 Mevrouw Vaessen antwoordt dat dit de uitvoering betreft. De Jeugdwet eindigt echter niet op de 
dag dat een jongere 18 jaar is. De indicatie kan dus doorlopen. Men kan de zorg zelfs voor een 
jongere die al 18 jaar is vanuit jeugd inzetten. Dit kan echter wel individueel per gemeente 
verschillen. Spreekster vraagt de signalen aan het inkoopteam door te geven. De teams moeten 
namelijk ook nog een verbeterslag maken. 

 Mevrouw Goertz voegt toe dat het gestelde juist is als er geen andere wettelijke kaders zijn. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat men dit bij de jeugd-GGZ inderdaad moet afstemmen. De 

gemeente vindt dat het belang van het kind voorop moet staan. Een arrangement wordt ook maar 
een keer per kind, per jaar verstrekt. 
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 Mevrouw Van Santbrink heeft dezelfde vraag over begeleid wonen in Heerlen. Spreekster zal de 

casus aanreiken. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt bevestigend. Voor beschermd wonen is Parkstad de 

centrumgemeente voor achttien gemeenten en Maastricht is de centrumgemeente voor tien 
gemeenten. Dat moet parallel lopen. Spreekster vindt het een goed idee om deze casus samen 
met haar collega vanuit Parkstad op te pakken. 

 De voorzitter vindt het een interessant punt om juist vanuit deze ontwikkeltafel over oplossingen 
na te denken. 
 

 De heer Frissen stelt vervolgens vast dat de uitval van kinderen in het speciale onderwijs 
toeneemt. Het onderwijs reageert hierop traag. Het onderwijs zou namelijk klassikale 
arrangementen moeten bedenken. Die zijn er echter nog niet. Deze kinderen vallen dan terug op 
de instellingen. Daarmee wordt aan de instellingen dus een oneigenlijke vraag gesteld waarvoor 
de instellingen ook niet worden betaald. Het onderwijs behoudt immers het geld voor deze 
kinderen. Dit geld gaat dan af van de financiering van de eigen residentiële kinderen. 
 

 Mevrouw Goertz heeft een punt ten aanzien van de inkoop van de crisisdienst van dit jaar. Hoe 
verhoudt zich een arrangement van een cliënt die buiten zijn woonplaats om in een andere plaats 
in de crisisdienst komt? Er kunnen namelijk niet twee verschillende arrangementen bij 
verschillende aanbieders lopen. Spreekster vindt dat hierop ingezoomd moet worden. 

 De heer Frissen heeft hierover op 20 mei 2015 een afspraak met mevrouw Vaessen. 
 De voorzitter stelt vast dat dit wel punten zijn die voor de contractering van belang zijn. 

 
 Mevrouw Müllges merkt op dat ook nog over de contractvorm van de vrijgevestigden gesproken 

moet worden. De vrijgevestigden werken namelijk nog in de oude structuur. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat deze vraag onder prijs-prestatie valt. 
  
 De heer Besjes merkt de laatste maanden dat sommige aanbieders zware casussen buiten de 

deur houden. Daarnaast is het ook voordelig om een wachtlijst te hebben. Men krijgt immers toch 
het pakket betaald. De cliënt is daarvan de dupe. Omdat aanbieders momenteel bezig zijn met 
overleven, roept dit perverse prikkels op. 

 Mevrouw Vaessen antwoordt dat een aanbieder echt geen wachtlijst mag hebben. Dan wordt de 
DVO immers niet nagekomen. Hierin is men heel streng. Spreekster vraagt om signalen aan het 
inkoopteam door te geven. 

 De heer Bierma vindt dit zelfs een vraag voor de toeleiding. Een regisseur moet zich dan 
namelijk tot een andere aanbieder wenden. De systematiek van wachtlijsten kan in de 
systematiek van de DVO inderdaadniet bestaan. 

 De voorzitter deelt mee dat dit ook met kwaliteit-monitoring te maken heeft. In de ontwikkeltafel 
kwaliteit-monitoring wordt ook naar de toetsing en de penalty van high trust, high penalty 
gekeken. 

 Mevrouw Van Falier vindt dat dit ook met de alertheid van de cliënt te maken heeft. 
 Mevrouw Schouten begrijpt niet hoe een wachtlijst kan ontstaan. 
 De voorzitter vindt ook dat dit moet worden gecheckt. Dit is echter niet de doelstelling van deze 

ontwikkeltafel. In de ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring wordt ook naar de monitoring gekeken. 
 De heer Bierma voegt toe dat de wachtlijst aldaar wordt onderzocht. 

 
 De voorzitter heeft de volgende punten genoteerd: 

  uitbehandelde cliënten die in de overdracht in de problemen raken, 

  de overbruggingszorg, 

  thuiswonende kinderen/volwassenen die gaan logeren, 

  te weinig verwijzingen bij slecht zichtbare problematiek. (De chequevraag is of er voldoende 
aanbod is), 

  de knip tussen 18- en 18+ 

  de knip in de regio,  

  de uitval bij het onderwijs, 

  de crisisdienst, 

  de zware casussen. 
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De voorzitter wil nu graag terug naar de vraag wat niet wordt ingekocht. De voorzitter denkt dat 
het aanbod redelijk dekkend is. Het zit meer in de afname en in het proces en niet in de 
contracten. 
 
Hierop wordt instemmend gereageerd. 
 
Deze ontwikkeltafel gaat echter over de contractering 2016 en niet over de uitvoering. Welke 
casuïstiek moet in de contractering landen? 
 

 De heer Frissen vraagt naar het loverboythema. 
Mevrouw Vaessen antwoordt dat dit thema deels hier in de regio wordt opgepakt en deels 
landelijk. Sommige slachtoffers worden in de jeugd-GGZ – bijvoorbeeld bij Xonar of de 
Mutsaersstichting – op meerdere plaatsen behandeld. De heel specialistische cliënten worden 
echter in Friesland behandeld. 
 

 De heer Martens wijst nog op de opvang voor ouders met kinderen die dak- en thuisloos zijn. 
Daarvoor bestaat geen opvangmogelijkheid. Bij Moveoo staan in Maastricht momenteel 
56 kinderen op de wachtlijst. De toename van de aanmeldingen bij Moveoo is gigantisch. Dat is 
echt schrijnend. 

 Mevrouw Vaessen zal dit uitzoeken. 
 

 Mevrouw Tummers stelt voor om via het familiegroepsplan vanuit de SNS (Sociale Netwerk 
Strategie) een gedeelte van de versnippering weg te halen. Door versnippering wordt de zorg 
immers ook duurder. 

 Mevrouw Vaessen antwoordt dat dit bij de verdere uitwerking hoort. De operationele uitwerking 
moet ook worden getoetst. 

 De voorzitter stelt vast dat gaandeweg de toeleiding en de nieuwe processen op gang komen. 
De signalen zijn echter ook goed om mee te nemen. Dit onderwerp kan echter niet bij de 
contractering worden opgepakt. 
 

 De heer Weijs wil graag terug naar de kern. Wat is gespecialiseerde zorg? Spreker stelt vast dat 
een definitie nog niet aan bod is gekomen. Spreker vindt dat de input bij de evaluatie moet 
worden meegenomen. Het is jammer dat men nog geen stap verder is gekomen. Wel bestaat bij 
iedereen een beeld van wat gespecialiseerde zorg is. Dat gaat verder dan de aangedragen 
problemen. 

  
 Mevrouw Vaessen vraagt wat de heer Weijs wil voorstellen. 
 De heer Weijs antwoordt dat als iedereen de eigen toko overeind wil houden, de gevraagde 

beweging nooit zal slagen. 
 Mevrouw Müllges wil ervoor zorgen dat de cliënt de benodigde zorg krijgt. 
 De heer Weijs deelt deze opvatting. Daarom moet men hier bekijken hoe men aan de gemeenten 

en de ontwikkeltafel prijs-prestatie handvaten voor de contractering kan geven. 
  
 Mevrouw Müllges wil graag een goede voordeur. Daarnaast moet men scherp zijn op de 

kwaliteitsnormen die al bestaan, bijvoorbeeld ten aanzien van nascholing en certificeringen. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat men dan geen ontwikkeltafel gespecialiseerde zorg nodig heeft. 

Het eerste gedeelte is namelijk operationeel en wordt bij de doorontwikkeling en de 
deskundigheidsbevordering van de teams meegenomen. Het tweede hoort bij de ontwikkeltafel 
kwaliteit-monitoring. Het kan echter ook een keuze zijn om niet met de ontwikkeltafel 
gespecialiseerde zorg door te gaan. Spreekster hoort de heer Weijs dit echter niet zeggen. Wat 
zijn de elementen die men nog voor de contractering 2016 verder wil uitwerken buiten kwaliteit en 
buiten het financiële en de arrangementen? 

 De voorzitter voegt toe dat men wel input voor de andere ontwikkeltafels kan leveren. Dit is ook 
gebeurd. 
 

 Mevrouw Heuvelmans stelt vast dat mevrouw Vaessen aangeeft dat elke aanbieder zegt dat 
men gespecialiseerd werkt. Kan men in dit kader dan denken aan onderscheidend vermogen? 

  
 De voorzitter legt een andere vraag aan de aanwezigen voor. Stel dat helemaal niets wordt 

veranderd. Wat betekent dat? Wat gaat dan mis? 
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 Mevrouw Heuvelmans vindt dat dit alles zou aanscherpen. 
 Mevrouw Van Falier denkt dat cliënten dan buiten de boot zullen vallen. 
 Mevrouw Lemmens denkt dat de cliënten op de grensvlakken dan inderdaad buiten de boot 

zullen vallen. Spreekster weet echter niet of men dit in de DVO moet aanvullen. 
 De heer Bierma stelt vast dat er kennelijk toch een defect in de DVO is. Dit heeft men echter nu 

niet hard boven water kunnen krijgen. 
 

 Mevrouw Tummers vindt dat de versnippering bij een aantal thema's nog moet worden 
uitgediept. 

  
 De heer Bierma heeft voor de contractering echter geen harde thema's gehoord. Spreker heeft 

wel problemen in de uitvoering gehoord. 
 De heer Frissen vindt dat men het wringen op operationeel gebied niet moet onderschatten. 
 Mevrouw Goertz vindt dat dan wel een behoorlijke discussie bij prijs-prestatie moet worden 

gevoerd. 
 De voorzitter merkt op dat dit bij kwaliteit-monitoring als een van de punten wordt aangestipt. 

Daar gaat het echter om het grotere geheel. Dit geldt ook voor prijs-prestatie. Om de benodigde 
diepgang te kunnen krijgen, is het daarom verstandig om de ontwikkeltafel gespecialiseerde zorg 
te benutten. Men kan echter niet te veel in de operatie gaan zitten. Wat moet men verbeteren? 
Welke slag kan men bij de kaders in het licht van de contracten maken? 
 

 De heer Frissen vindt dat men dan de vraag kan stellen of men toch behoefte heeft aan een 
definitie. Dat is echter een academische vraag, anders krijgt men namelijk een vervuiling vanuit 
de praktijk. Wie moet dit uitzoeken? 

 Mevrouw Vaessen vindt dat het een definitie moet zijn die 'ons' verder kan helpen. 
 Mevrouw Van Santbrink vindt dit heel lastig. Zou het helpen als men dit toespitst op een aantal 

gebieden zodat men specifieker kan zijn? Nu zoekt men namelijk naar een gemene deler die er 
misschien niet is. 
 

 Dit wordt door een aantal van de aanwezigen onderschreven. 
  
 Mevrouw Vaessen wil graag meer integraal naar de problematieken kijken. Daarbij helpt het als 

men bij bepaalde zaken dezelfde taal spreekt. 
 De heer Frissen vindt dat men moet oppassen voor attributiefouten. 
 Mevrouw Tummers vindt alles een specialisme. 
 Mevrouw Goertz wil ook graag een meer separate input geven en meer clusteren. Voor de GGZ 

is het immers een heel ander verhaal dan voor de oude AWBZ-financiering. 
 Mevrouw Müllges deelt deze opvatting van mevrouw Goertz. 
  
 De heer Weijs stelt vast dat men bij de arrangementsprijzen gigantische verschillen ziet met als 

argument het beroep op specialisme. Dat moet men niet willen. 
 Mevrouw Goertz stelt vast dat men terugkijkt in de tijd. Op basis van die feitelijke informatie is de 

arrangementsprijs vastgesteld. 
 De heer Weijs vindt dat de zorg goedkoper zou kunnen. Dan moet men dus niet blijven 

terugkijken. 
 De voorzitter hoort de heer Weijs zeggen dat dit fenomeen blijft bestaan als deze DVO intact 

blijft. Dan blijft het dus zorg 1.0 met weliswaar een andere vorm van toewijzing en 
arrangementen. De vraag is of men in de komende periode tot juni de kansen kan bezien of men 
de arrangementen en/of de DVO kan verbeteren vanuit de wens naar een meer integrale aanpak 
of het beter leggen van de knip. Dan kan men ook aan prijs-prestatie en kwaliteit-monitoring nog 
een aantal zaken meegeven. Bij deze ontwikkeltafels wordt echter niet zo ver de diepte in 
gegaan. 
 

 De heer Besjes merkt op dat de differentiatie eigenlijk verdwenen is sinds de gemeenten het 
hebben overgenomen. Spreker bemerkt dit verschil. Daarom vraagt spreker om een differentiatie 
van de gemiddelde prijs. 

 De heer Bierma antwoordt dat deze gemiddelde prijs gebaseerd is op het verleden van de 
desbetreffende zorgaanbieder en niet van de hele groep. De heer Besjes heeft in het verleden 
altijd met het pgb gewerkt. Daar hanteerde men een lagere prijs. 
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 De voorzitter deelt mee dat dit punt bij de ontwikkeltafel prijs-prestatie hoort. In een werkgroep 
wordt naar de differentiatie gekeken die ook recht doet aan nieuwkomers, kleine aantallen et 
cetera. 
 

 Mevrouw Schouten merkt op dat 3.0 nog ver weg is. 2.0 zou kunnen betekenen dat men binnen 
het bestaande systeem bekijkt of men samen de DVO zou kunnen verbeteren . Momenteel 
starten bijvoorbeeld initiatieven van zorgaanbieders die eenzelfde methodiek voor dezelfde 
doelgroepen hebben of vanuit verschillende methodieken dezelfde doelgroepen bedienen. 
Daarbij wordt onderzocht of men samen kan aanbesteden. Daarbij gaat het om specificiteit. 

 Mevrouw Van Santbrink merkt op dat Mondriaan dit al jaren doet. 
 De voorzitter stelt vast dat dit ook te maken heeft met de technisch-juridische kant van inkopen, 

contracteren en aanbesteden. 
 Mevrouw Van Santbrink deelt mee dat op dit vlak al veel is ontwikkeld. Maar door grote 

problemen met de financiering is de samenwerking afgebroken. 
 De heer Besjes heeft al met bijna alle aanbieders samengewerkt. 
 Mevrouw Van Santbrink vindt dat men samen aan de beleidsontwikkeling moet werken. 
 Mevrouw Schouten ziet dit toch als de weg. 
 De voorzitter vindt het interessant om te bekijken welke stap men in de aanloop naar 2016 kan 

zetten. Wat is daarbij haalbaar? 
 

 Mevrouw Vaessen wil dit alles graag concreter maken. Hoe kan men van een 1.0 door naar een 
2.0 of 3.0? Spreekster wil graag de specifieke functionaliteiten die worden ingekocht (Wmo, 
beschermd wonen en jeugdzorg) goed omschrijven en een overzicht maken van het specifieke 
vakmanschap en de intensiteit om te bezien of er parallellen zijn zodat men dit voor de volgende 
ontwikkeltafel duidelijk kan maken. Dan kan men ook verder kijken naar bijvoorbeeld de 
ketensamenwerking. Daarbij geldt dat doorverwijzen niet hetzelfde is als samenwerken. 
Spreekster denkt dat deze basis nodig is en vraagt of dit wordt gedeeld. Spreekster nodigt 
iedereen uit om dit in de subgroepen samen met de ambtenaren vanuit alle disciplines te 
bekijken. De intentie is echter wel om dit uiteindelijk integraal te bekijken. 
 

 Dit voorstel wordt door de aanwezigen geheel onderschreven. 
  
 De heer Bierma voegt toe dat samenwerken inderdaad mogelijk is. De DVO heeft echter wel een 

looptijd van drie jaar. Daarmee komt men dan uit op de constructie van hoofdaannemer en 
onderaannemer. Spreker weet niet of dit het gewenste beeld is. 

 Mevrouw Schouten vindt dat men dit in het achterhoofd moet houden. 
  
 De voorzitter vraagt of dit voldoende ingaat op het bezwaar van de heer Weijs. 
 De heer Weijs antwoordt bevestigend. 
  
 Mevrouw Vaessen deelt mee dat dit overzicht voor 19 juni 2015 wordt uitgewerkt. Dit vraagt om 

discipline. Dit voorstel wordt volgende week uitgewerkt. Daarop kan men dan intekenen. 
 De heer Bierma wijst in dit kader ook op de virtuele ontwikkeltafel. 
 De voorzitter stelt vast dat alle stukken op de website worden gepubliceerd. 

 
5. Samenvatting/conclusies en vervolgafspraken richting tweede OT 
  

De voorzitter vindt het voorstel van mevrouw Vaessen een goede en concrete tussenstap. Het 
zou goed zijn als men vanuit de nadere uitwerking in kleiner verband van de specifieke 
functionaliteiten en daarbij horende specialistische karakteristieken bijvoorbeeld vijf onderwerpen 
kan aandragen 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. Eventuele 
verbeterpunten moeten immers vanuit de inhoud tot stand komen. In het contract wordt 
uiteindelijk de doelstelling neergezet. 

  
 De voorzitter vraagt of er nog andere punten zijn. 
 Mevrouw Heuvelmans wijst op de bestuurlijke werkelijkheid. Alle neuzen moeten immers 

dezelfde kant op staan. 
 De voorzitter stelt vast dat alles dus op alle niveaus moet worden gedragen. 
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 Mevrouw Schouten vindt dit inderdaad een gelaagd proces. 
 Mevrouw Heuvelmans voegt toe dat de werkelijkheid weerbarstig is. Niet alle bestuurders van 

zorgorganisaties zijn immers zo veranderingsbereid. 
 De heer Bierma merkt op dat dit niet alleen voor de zorgaanbieders geldt. 
  
 De voorzitter stelt vast deze ontwikkeltafel kadervoorbereidend is. Niet meer en niet minder. 

Vorig jaar hebben de ontwikkeltafels immers wel tot deze werkwijze geleid. Dit kan men voor het 
volgende jaar weer proberen. 

  
 De voorzitter deelt mee dat volgende week het verslag en 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. 

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

12.25 uur de bijeenkomst. 
 
 
 
 
Maastricht, 24 april 2015 


