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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 5 juni 2015, 9.00 uur - 12.30 uur 

OT Kwaliteit 2 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Audrey Lemmens  Daelzicht 
 Ank Daemen  MEE Zuid-Limburg 
 Egbert Bos   Agapè Zorg 
 Nicky Linskens  Sevagram 
 Inge Mercken  Xonar 
 Ron Beek   Virenze Riagg 
 Annemie Heuvelmans Altracura 
 Rob Werts    Het Robertshuis 
 Wilma Prins  vrijgevestigde (vertegenwoordiger) 
   
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Bianca Vaessen  gemeente Maastricht  
 Dorien Schouten  gemeente Maastricht 
 Ivonne De Jel  gemeente Landgraaf 
 Monique Strik  gemeente Valkenburg 
 Benigna Deiana-Maes gemeente Vaals 
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Roel Kramer  technisch voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Martijn Visser  gemeente Maastricht (vervangt Ids Bierma) 
 Annemarie Zweers  Maastricht & Heuvelland 
 Florence van der Heijden gemeente Vaals 

Yvonne Sinsel  notulist 
 

 
Inloop van 9.00 - 9.30 uur 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze tweede ontwikkeltafel kwaliteit om 9.30 uur. 
Vandaag ligt een agenda voor met een uitgebreid pakket. De voorzitter deelt mee dat voor een zo 
duidelijk mogelijke verslaglegging opnames van het overleg worden gemaakt. De voorzitter wil 
graag eerst een voorstelrondje maken. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat hij in de vorige bijeenkomst het bestuurlijk aanbesteden al 
heeft uitgelegd. Ondertussen is er een fysieke en een virtuele overlegronde geweest en is ook 
veel werk in de subgroepen verricht. Nu is het de bedoeling om in te kaderen en de focus te 
leggen zodat men in de volgende ontwikkeltafel na de zomer tot een conceptcollegevoorstel komt 
ten behoeve van de contractering 2016. Voor jeugd zijn dit achttien gemeenten, voor 
Wmo/beschermd worden zijn dit tien gemeenten (zonder de Parkstadgemeenten) en voor de 
overige Wmo-zaken de zes Maastricht-Heuvellandgemeenten. 
Verder deelt de voorzitter mee dat kwaliteit deels moet landen in de DVO die betrekking heeft op 
kwaliteit. Kwaliteit heeft echter ook raakvlakken met de andere ontwikkeltafels gespecialiseerde 
zorg en prijs-prestatie. Verder merkt voorzitter op dat de vorige week vrijdag een kick-offsessie 
van de controleprotocol werkgroep is geweest. De voorzitter stelt vast dat de heer Beek hieraan 
heeft deelgenomen en vraagt om een korte toelichting. 
 
De heer Beek deelt mee dat in de werkgroep is vastgesteld dat men op de een of andere manier 
iets voor 2015 zal moeten controleren. Verder is ook voorgesteld om zo veel als mogelijk aan te 
sluiten bij hetgeen al landelijk bestaat. Dat is het controleprotocol zoals dat in Rotterdam is 
opgesteld. In werkgroepen zal in een tijdsbestek van vier weken iets voor 2015 in drie sessies 
worden opgesteld. Dat zal een beknopte versie zijn vanwege de tijdsdruk. Vervolgens zal voor 
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2016 een iets uitgebreider controleprotocol worden gemaakt. Spreker deelt mee dat zeer 
inhoudelijke kennis hiervoor is vereist. Men moet voor dit jaar echter niet te veel verwachten. 
De heer Werts voegt toe dat meer accountancy nodig is. 
De voorzitter stelt vast dat dus gewerkt wordt met twee snelheden. De rechtmatigheid wordt dus 
even geparkeerd. Wel zal worden bezien hoe men kan aanhaken bij kwaliteit. 
De voorzitter deelt mee dat hij vandaag niet meer terugkomt op het controleprotocol. 
 

2. Terugblik eerste OT en uitkomsten werkgroepen 
 
 Inleiding 

Mevrouw Vaessen deelt mee dat naar aanleiding van de vorige ontwikkeltafels een drietal 
thema's zijn opgepakt. 
1. Minimale kwaliteitseisen, waaronder een inventarisatie van de verschillende certificeringen 
2. high trust, high penalty 
3. de transformatie 
Spreekster geeft aan dat een ambtelijke werkgroep dit heeft voorbereid. Daaruit zijn drie 
subgroepen ontstaan waarbij ook de zorgaanbieders zijn aangesloten. Er is een notitie opgesteld 
en een document dat vooral ingaat op bijlage 3 van de DVO. Daarin is bekeken wat in ieder geval 
aangepast moet worden en een eerste voorstel gemaakt. 
Vanuit de aanbieders zijn ten aanzien van bijlage 3 handreikingen gedaan om zaken aan te 
passen. Hierover is goed nagedacht, maar niet alles is meegenomen. Dit is ook naar de 
desbetreffende mensen teruggekoppeld. Vorig jaar is immers bewust ervoor kozen om de ruimte 
te beschrijven zodat een aanbieder ook de ruimte heeft. De gemeente wil een aantal 
verplichtingen niet opleggen omdat dit een samenspel tussen de aanbieder en de gemeente 
moet zijn. Daarom is puur tekstueel scherp naar veel zaken gekeken. 
Verder mogen ook nog andere zaken worden aangereikt. Deze week is bijvoorbeeld duidelijk 
geworden dat de verwijsindex voor jeugd niet expliciet in de wet is beschreven. Dit moet vanuit 
jeugd worden toegevoegd. Verder geeft spreekster aan dat pas in september de definitieve versie 
wordt voorgelegd. 
Vervolgens geeft spreekster aan dat het beschrijvende document de uitwerking is van de 
certificering, de kwalificaties van het personeel en de taken van de gemeente, waaronder de 
controles van de toezichthoudende ambtenaren van de Wmo. Hoewel er veel overeenkomsten 
zijn tussen jeugd en Wmo, bestaan er ook veel verschillen. Ten aanzien van kwaliteit is dus alles 
beschreven en veel informatie verzameld zodat iedereen goed op de hoogte is. 
Vervolgens geeft spreekster aan dat bij high trust, high penalty is gebleken dat dit niet heel 
gemakkelijk is. High trust, high penalty vergt dus nog een vervolgstap. 
De voorzitter voegt toe dat men hierop straks nog terugkomt. 
Mevrouw Vaessen deelt ten slotte mee dat het gehele land met de transformatie worstelt. Dat is 
een groeiproces. 
 
De voorzitter stelt vast dat de werkgroepen met al deze punten aan de slag is geweest. De 
voorzitter stelt voor om vandaag alle punten door te lopen en te bezien wat mogelijk is. 
 

3. Behandeling thema's werkgroepen 
 De voorzitter wil de geel gearceerde velden doorlopen. Groen gearceerd is hetgeen al is 

goedgekeurd. 
  
 Uitwerking minimale kwaliteitseisen (bijlage 3 DVO) 
  

A. Algemene eisen, A3 
 De voorzitter geeft aan dat hier staat dat de aanbieders de initiatieven graag in een digitaal 

platform willen delen. 
 Mevrouw Lemmens merkt op dat bepaalde informatie niet mag worden gedeeld en zij verwijst 

daarbij naar de richtlijnen van ACN. Men mag in ieder geval geen informatie delen die 
concurrentiegevoelig is (tarieven, omzet, verdelen van de cliënten). 

 Mevrouw Vaessen merkt op dat bepaalde innovaties, best practices en methodieken wel mogen 
worden gedeeld. De vraag is wat men wel en niet digitaal moet doen. Dit moet immers ook 
continue worden bijgehouden. Dat vergt een goede discipline en is een aandachtspunt. 

 Mevrouw Strik verwijst in dit kader naar de succesvolle informatiemarkt (jeugd). 
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 Mevrouw Deiana voegt toe dat in het kader van de Wmo en het nieuwe beleidsplan bij een aantal 
sessies is gebleken dat er een enorme behoefte bestaat om informatie te delen. Het is nog 
zoeken hoe dat bij de Wmo en jeugd samen het beste kan gebeuren. 

  
 De voorzitter vraagt of in de bijlage nog de eis ten aanzien van het delen van kennis moet 

worden versterkt of dat A3 – zoals beschreven – voldoende dekkend is. 
 Mevrouw Heuvelmans merkt op dat men bijvoorbeeld in het noorden van Nederland een 

ontwikkelovereenkomst ondertekent. 
 De voorzitter antwoordt dat dit in principe hetzelfde is als de samenwerkingsovereenkomst van 

Zuid-Limburg. Dat wil zeggen dat men deelneemt en zich committeert aan het bestuurlijke 
aanbestedingstraject. Dat zegt echter niets over de eis om op een bepaalde manier kennis te 
delen. A3 gaat over innovatieve concepten. 

  
 De heer Werts merkt op dat bij de Wet langdurige zorg aan de orde was dat een zorgaanbieder 

ook een ontwikkelplan moet indienen, waarbij men heel smart moet aangeven wat men van plan 
is op het gebied van kwaliteit en samenwerking. Dat heeft een dwingender karakter, dan dat men 
alleen bereid is om mee te werken. De vraag is of men dat wil. 

 De voorzitter merkt op dat in A3 al veel genoemd staat. 
 Mevrouw Vaessen krijgt ook altijd in het algemeen een goede respons van de aanbieders als de 

gemeente een beroep op hen doet. Spreekster denkt dat er al een heel goede samenwerking 
bestaat. 

 De heer Werts sluit aan bij de opvatting van mevrouw Vaessen. 
 Mevrouw Schouten stelt vast dat momenteel de bereidheid om mee te denken inderdaad heel 

groot is. Spreekster vindt ook dat eerst moet worden vastgesteld hoe het sociale domein eruit 
moet zien. De burgers zijn in dit proces ook heel belangrijk. Spreekster kan zich voorstellen dat in 
de loop van de transformatie die van 2016 tot 2018 loopt ook naar de innovatie en de 
cultuuromslag wordt gekeken. Men moet zich dan ook meer gaan houden aan de gestelde 
doelen. 

 De voorzitter voegt toe: 'en het delen daarvan'. 
 De heer Werts vindt kennisdelen ook heel belangrijk. 
 De voorzitter stelt vast dat de huidige tekst momenteel prima is. Dit wordt echter niet als eis 

opgenomen in de lijst. 
 Aldus wordt afgesproken. 
 
 B. Eisen aan inzet personeel en vrijwilligers, B4 
 Mevrouw Vaessen deelt mee dat in de Jeugdwet staat dat iedereen (professionals) die jeugdhulp 

biedt, wettelijk verplicht is om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te hebben. Men wil 
echter ook dat de aanbieders meer met vrijwilligers gaan doen op de momenten wanneer dat 
kan. Moeten deze vrijwilligers ook een VOG hebben? Moet deze aanvulling worden 
meegenomen of is dit niet nodig? 

 Mevrouw Heuvelmans vraagt zich af hoe het zit met de mensen die in het kader van de Wmo bij 
gezinnen komen waar ook kinderen aanwezig zijn. 

 Mevrouw Vaessen antwoordt dat als men aan de slag gaat met ouders in het kader van de 
opvoeding men een VOG moet hebben. Een psycholoog die de moeder behandelt hoeft echter 
geen VOG te hebben. Spreekster gaat ervan uit dat alle medewerkers van de grote aanbieders 
een VOG hebben. 

 De heer Beek deelt mee dat Virenze bezig is met een inhaalslag bij alle medewerkers. 
  
 Desgevraagd geeft mevrouw Linskens aan dat dit niet het geval is bij de Wmo. Daar werkt men 

ook veel met vrijwilligers. 
 Mevrouw Lemmens voegt toe dat dit een branchenorm is in de gehandicaptensector. 
  
 De voorzitter vraagt of ernaar gestreefd moet worden om jeugd en Wmo gelijk te trekken. Zo ja, 

moet dit worden verwoord? 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat een VOG 30 euro kost. Dat kan voor vrijwilligers een drempel 

zijn. 
 Mevrouw Daemen voegt toe dat sportclubs dit steeds meer voor de leden betalen. Spreekster is 

voorstander van een VOG. Dit voorkomt inderdaad niet alles maar geeft wel aan dat men het 
belangrijk vindt. 
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 Mevrouw Deiana stelt vast dat een VOG inderdaad twee kanten opwerkt. Dit is ook voor de 
vrijwilliger een bezinmoment. Het werk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

 De heer Werts vindt ook belangrijk dat de vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring tekenen. De 
wereld is immers heel 'grijs' op dat gebied. Spreker denkt aan YouTube of aan het bespreken van 
casussen met de eigen familie. 

 De voorzitter vraagt of dit in het contract tussen opdrachtnemer en opdrachtgever moet worden 
opgenomen. 

 Mevrouw Lemmens wijst op de verschillen tussen de vrijwilligers. Sommige vrijwilligers werken 
een-op-een en andere vrijwilligers doen mee aan groepsactiviteiten. 

 De voorzitter vraagt naar een conclusie. Moet de werkgroep bekijken op welke manier de Wmo 
en jeugd gelijk geschakeld kan worden en bezien wat dat betekent? De voorzitter pleit ervoor dat 
in ieder geval voldoende Wmo-aanbieders zich hiervoor melden. 

 Afgesproken wordt dat dit nader wordt uitgezocht. 
  
 Mevrouw Deiana merkt verder op dat bij B4 ook nog een opmerking staat over de verzekering 

van de vrijwilligers. Een aantal gemeenten heeft een vrijwilligersverzekering in het gemeentelijke 
pakket zitten. Spreekster stelt voor om de reikwijdte daarvan uit te zoeken. 

 De voorzitter vindt dit een goed punt. 
 Afgesproken wordt dat dit nader wordt uitgezocht. 
 
 De heer Bos vraagt in dit kader uitleg over de term 'adequate verzekering'. Dit is een heel ruim 

begrip. Als een vrijwilliger bijvoorbeeld fysieke klappen krijgt en hij/zij de aanbieder hiervoor 
aansprakelijk stelt, zijn hiermee immers forse bedragen gemoeid. De vraag is welke eisen de 
gemeente aan een dergelijke verzekering stelt. 

 Mevrouw Vaessen antwoordt dat voor deze term bewust is gekozen. De gemeente Maastricht 
heeft bijvoorbeeld ervoor gekozen om geen verzekering af te sluiten omdat een verzekering niet 
opweegt tegen de eigen bijdragen en de kosten. De gemeente heeft nu een eigen potje gemaakt 
en dekt eventuele kosten uit de eigen middelen. Een adequate verzekering geeft aan dat men 
zelf een keuze kan maken. 

 Mevrouw Heuvelmans voegt toe dat de schade bij inkomstenderving ook behoorlijk kan oplopen. 
Dezelfde discussie is ook in Parkstad gevoerd. 

 Mevrouw Vaessen antwoordt dat dit onderdeel dan nog moet worden bekeken. 
 De voorzitter vat samen dat zowel het aanscherpen van de eis 'zorgvuldige omgang met 

vrijwilligers' en ‘de verzekeringen bij de verschillende gemeenten’ nog verder moeten worden 
uitgezocht, plus ‘de vertaling naar de inzet van vrijwilligers en personeel’ in de bijlage. 

 Aldus wordt afgesproken. 
 
 De voorzitter voegt toe dat de basisgedachte is om de Wmo en jeugd zo veel als mogelijk gelijk 

te trekken. Dit heeft ook met het tijdpad te maken. 
  
 De heer Werts merkt op dat de gemeente ook aan aanbieders kan vragen om een VOG als 

stichting aan te reiken. Dat borgt immers ook iets. Om de vrijwilligers zelf te beschermen moeten 
de medewerkers over de risico's en de procedures worden ingelicht. 

 Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat dit iets anders is. Dit zegt namelijk niets over de 
medewerkers. 

 De voorzitter zal dit ook meenemen. Wel moet men in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer 
zuiver blijven. Ieders eigen verantwoordelijkheid moet blijven bestaan. 

 
 C. Eisen aan ondersteuning algemeen, C1 
 De voorzitter stelt vast dat het betrekken van stakeholders door middel van een toetsing een 

minimumeis uit de Jeugdwet is. Wat betekent dit? 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat de eerste kwartaalgesprekken inmiddels zijn gevoerd. Daar 

werd sterk ingestoken op de productiecijfers. De aanbieders hebben opgemerkt de zorginhoud in 
de kwartaalgesprekken meer naar voren te willen laten komen. Men wil in de toekomst als het 
ware meer de diepte ingaan. De vraag is of de omschrijving van C1 dekkend genoeg is. Straks 
gaat men immers op twee niveaus meten; enerzijds op casusniveau en anderzijds op 
opdrachtniveau. Is dat helder genoeg verwoord bij C1? 

 Mevrouw Strik merkt op dat de verwijzingen via de huisartsen bij jeugd veel hoger zijn dan via de 
toegangsmedewerkers. Er is dus een grote groep waarop de gemeente helemaal geen zicht 
heeft. Spreekster is hierover bezorgd. 
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Mevrouw Heuvelmans merkt daarnaast op dat als men kwaliteit gaat meten, men heel veel 
informatie kan halen uit het meten van de tevredenheid van de stakeholders. Spreekster wil dan 
ook graag de stakeholders betrekken. 

 De heer Bos stelt vast dat er inderdaad een verschil tussen de doelstelling van de gemeente en 
de doelstelling van het individu bestaat. 

 Mevrouw Deiana merkt op dat de vraag is wat in de DVO moet staan. Dat het is afgestemd op 
het behoefteniveau van de burger impliceert namelijk ook dat men het op casusniveau in orde 
heeft. 

 Mevrouw Heuvelmans wil de vrijblijvendheid graag erin houden. Dit is immers ook een eis. 
 Mevrouw Vaessen spreekt af dat hiernaar nog een keer zal worden gekeken. 
 Aldus wordt afgesproken. 
 
 De voorzitter merkt op dat als een aanbieder 'nee' hiertegen zegt, het ook niet zinvol is om 

hiermee door te gaan. Is de toetsing scherper te maken? Hoort dit dan in de DVO thuis? 
 De heer Beek vindt dat men dan in te veel details terechtkomt. In het behandelplan komt dit 

immers ook te staan. De vraag is hoe men dit voor die groep voor de gemeente op casusniveau 
inzichtelijk krijgt. Daarnaast kan men op organisatieniveau de cliënttevredenheid gemakkelijker 
ter beschikking stellen. 

 Mevrouw Deiana merkt op dat de toetsing eigenlijk ergens anders thuishoort dan bij C1. 
 De voorzitter deelt de opvatting van mevrouw Deiana. 
  
 Mevrouw Schouten vindt dat de vraag is wat men in het sociale domein wil bereiken. Dat is een 

ander paradigma. De zorg verandert immers maatschappelijk in de aard van vraag. Meer 
zelfredzaamheid is nodig. Wat is de outcome van de zorg? Dat levert andere vragen op. 
Bijvoorbeeld, hoe wordt de zelfredzaamheid gemeten? Is de zelfredzaamheidmatrix wel of niet 
een maat daarvoor? Deze vragen worden steeds duidelijker. Hier staan echter de klassieke 
eisen. 

 De voorzitter deelt de opvatting van mevrouw Schouten. De voorzitter stelt voor om op een 
andere plek te bekijken of dit scherper kan worden gesteld. 

 Mevrouw Heuvelmans merkt op dat de verwarring bij de tweede kolom ontstaat. 
  
 Mevrouw Deiana legt vervolgens de vraag voor of een bijdrage aan zelfredzaamheid is geleverd. 
 Mevrouw Schouten vraagt hoe men dat wil meten. Spreekster wil graag praktisch blijven. 
 Mevrouw Vaessen voegt toe dat men in een transformatie zit. 
 De voorzitter deelt deze opvatting. De eis moet ook uitvoerbaar zijn. Als men het niet scherper 

kan formuleren, moet men de huidige tekst handhaven. 
 Mevrouw Schouten vindt het goed om het doel in de gaten te houden. 
 De voorzitter deelt mee dat deze bijlage een drempel aangeeft. 
  
 C. Eisen aan ondersteuning algemeen, C3/C4 
 De heer Beek merkt aanvullend op dat het cliëntperspectief bij de agendaplanning ook belangrijk 

is. Soms vergt de start van de ondersteuning immers meer tijd dan vijf werkdagen. 
 De voorzitter vraagt wat de definitie is van 'start met ondersteuning'. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat men dan al contact heeft gehad. Naast een warme overdracht 

is immers ook een goede follow-up belangrijk. 
 Desgevraagd merkt mevrouw Deiana op dat de wachtlijsten bij een ander punt aan de orde 

komen. 
 De voorzitter vraagt of een duiding kan worden toegevoegd over wat 'de start met 

ondersteuning' betekent. 
 Mevrouw Schouten wijst op de verschillende begrippen en stelt voor om 'ondersteuning' te 

vervangen door 'dienstverlening'. Ondersteuning is in de welzijnswereld een heel ander begrip 
dan bijvoorbeeld in de psychiatrie. 

 De voorzitter merkt op dat men dan weer dezelfde discussie krijgt. 
 Mevrouw Deiana geeft aan dat het de bedoeling is dat de aanbieder bij de uitvoering van het 

ondersteuningsplan binnen vijf werkdagen het eerste contact legt om het hele traject op te 
starten. 

 Mevrouw Vaessen voegt toe dat dit het eerste contact moet zijn nadat het ondersteuningsplan is 
opgesteld. 

 De voorzitter concludeert dat de formulering bij C3 en C4 scherper moet. 
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 Aldus wordt afgesproken. 
  
 C. Eisen aan ondersteuning algemeen, C6 
 Mevrouw Vaessen stelt vast dat de vraag bij bereikbaarheid is wat spoed en crisis is. De vraag is 

of het goed werkt als men alleen tussen 9.00 uur en 17.00 uur bereikbaar is voor jongeren. De 
vraag is ook of men flexibeler moet zijn. 

 Mevrouw Deiana merkt op dat het moet passen bij de aard van de cliënt. Bij een 
crisisdienstverlening past bereikbaarheid. Het moet dus passend zijn bij de dienstverlening en de 
cliënt. 

 De voorzitter deelt mee dat dit echter een generieke eis is. Er staat 'adequaat communiceren' en 
'goed bereikbaar zijn'. 

 Mevrouw Schouten stelt vast dat men twee situaties door elkaar gooit. De geest is echter helder. 
 Mevrouw Vaessen deelt mee dat deze opmerking vanuit de aanbieders is gekomen. De 

gemeente vond de formulering van C6 voldoende. 
 De heer Beek vindt ook dat men geen foute verwachtingen bij de cliënten moet wekken. Een 

crisisdienst moet goed zijn ingericht. Bij Virenze maakt de individuele hulpverlener daarnaast zelf 
afspraken met de cliënt. Virenze heeft echter geen faciliteit voor spoed buiten kantoortijd. Dat is 
immers heel lastig. Een crisisdienst buiten kantooruren is dan ook regionaal geregeld. Dat is een 
grote klus. Spoed is echter geheel iets anders. Spreker wil graag waken voor verwarring. De heer 
Beek voegt toe dat de service de laatste jaren wordt uitgebreid met bijvoorbeeld een 
avondopenstelling. 

 De heer Werts deelt de opvatting dat bereikbaarheid en crisisdienst inderdaad verschillende 
zaken zijn. 

 Mevrouw Deiana stelt vast dat de huidige tekst blijft gehandhaafd. 
 Aldus wordt afgesproken. 
 
 Mevrouw Heuvelmans vraagt of bij de Wmo een spoedprotocol bestaat. In Sittard heeft men 

bijvoorbeeld een spoedprotocol opgesteld. 
 Mevrouw Deiana verwijst naar de afspraak: 'binnen twee dagen'. 
 De voorzitter antwoordt dat dit verzoek bij de detaillering wordt meegenomen, maar niet in deze 

tekst. Het moet immers geen knock-outcriterium voor de aanbieders worden. 
 
 C. Eisen aan ondersteuning algemeen,  C8 
 Mevrouw Vaessen deelt mee dat bij het klachtenregistratiesysteem ‘systeem’ niet de juiste 

terminologie is. Het moet in ieder geval gaan over een klachtenreglement en een 
klachtenprocedure, dus het registreren. De vraag is of een onafhankelijke klachtencommissie een 
toevoeging is. 

 Mevrouw Daemen is voorstander van een externe klachtencommissie. 
 De voorzitter stelt vast dat de vraag is of de opdrachtnemer een onafhankelijke 

klachtencommissie heeft ingesteld of dat een klacht onafhankelijk wordt behandeld. 
 Mevrouw Daemen antwoordt dat een klacht onafhankelijk moet worden behandeld. De cliënt 

moet de keuze hebben om zijn grief bij iemand buiten de betreffende organisatie neer te leggen. 
Organisaties kunnen daarvoor aansluiten bij landelijke 'clubs'. Dat is niet moeilijk om in te richten. 

 De heer Werts voegt toe dat een klachtenfunctionaris onafhankelijk moet zijn. 
 De voorzitter stelt de volgende tekst voor: 'als een opdrachtnemer beschikt over een 

klachtenreglement en een klachtenprocedure waarin een onafhankelijke klachtenafhandeling 
wordt geborgd'. 

 Aldus wordt afgesproken. 
 
 D, Ondersteuningsspecifieke eisen, D0 
 De voorzitter deelt mee dat er een nieuwe eis is bijgekomen: 'De opdrachtnemer informeert de 

burger voor de aanvang van de zorgverlening over diens rechten en plichten.' 
 De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
  
 D, Ondersteuningsspecifieke eisen, D1 
 Mevrouw Strik stelt voor om telkens dezelfde terminologie te gebruiken. 
 Mevrouw Linskens voegt toe dat een ondersteuningsplan voor aanbieders ook iets anders 

betekent. Parkstad heeft bijvoorbeeld wel een ondersteuningsplan. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat het ondersteuningsplan het plan is dat de gemeente samen 

met de burger en eventueel de aanbieder maakt, waarin staat naar welk resultaat toegewerkt 
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wordt. Omdat dit geldt voor achttien gemeenten kan deze terminologie niet worden aangepast. 
Vanuit de aanbieders wordt dit het plan van aanpak genoemd. In de GGZ wordt dit ook vaak het 
behandelplan genoemd. 

 Mevrouw Daemen vindt het belangrijk om heel zuiver te zijn. Voor cliënten is dit ook heel 
verwarrend. 

 De voorzitter stelt vast dat deze ontwikkeltafel dit probleem niet kan oplossen. Het probleem is 
dat men dezelfde terminologie gebruikt voor verschillende onderliggende plannen. Daarnaast is 
er ook geen landelijke definitiediscussie vanuit de VNG gaande. 

 De heer Bos vindt dit inefficiënt. 
 De voorzitter antwoordt dat binnen de regio’s wel overleg wordt gevoerd. Elke regio heeft echter 

haar eigen insteek. 
 Mevrouw Vaessen voegt toe dat achttien gemeenten de term ondersteuningsplan bij jeugd 

hanteren. De zes Maastricht-Heuvellandgemeenten hanteren deze term in de Wmo en de tien 
gemeenten hanteren deze term bij beschermd wonen. In deze ontwikkeltafel wordt bij de 
contractering dus overal dezelfde terminologie gebruikt. 

  
 De heer Beek merkt op dat de aanbieders ook vragen aan cliënten gaan stellen over het 

behandelplan of het ondersteuningsplan. Deze overlap leidt tot verwarring en foute antwoorden. 
 Hierop wordt instemmend gereageerd. 
 Mevrouw Strik wil dit nog een keer bekijken. 
 Mevrouw Schouten merkt op dat de gemeente deze kwestie niet kan oplossen. 
 De heer Visser merkt afsluitend op dat de gemeente dit zo heeft neergezet omdat dit in wet- en 

regelgeving ook zo is benoemd. De gemeente levert een ondersteuningsplan op. Daarom is deze 
term destijds zo overgenomen. Dit blijkt zich nu in de praktijk te bijten. 

 De voorzitter deelt mee dat dit punt wordt meegenomen. Verder wordt de opmerking over de 
terminologie (D1) verwijderd. 

 Aldus wordt afgesproken. 
 
 Mevrouw Heuvelmans vindt '1 gezin, 1 plan' ook niet terug. 
 Mevrouw Deiana antwoordt dat een integraal plan ook vanuit de Wmo wordt gevraagd. 
 
 De heer Beek heeft nog een suggestie. Men toetst de plannen bij de aanbieders al volgens de 

bestaande uitvraag. Men zou dan ook kunnen vragen of men tevreden is over de doelen van het 
ondersteuningsplan zoals dit door de gemeente is opgesteld. 

 Mevrouw Zweers stelt vast dat de heer Beek het dus vooral belangrijk vindt om heel helder te zijn 
in de richting van de cliënt. 

 Dit wordt door de aanwezigen onderschreven. 
 
 Mevrouw Mercken stelt vast dat het plan zowel door de burger als ook door de opdrachtnemer 

moet worden ondertekend. Xonar werkt met een digitaal cliëntendossier en daarbij is de 
handtekening ondervangen met een extra zinsnede: 'geef de mening van de cliënt weer in de taal 
van de cliënt'. Een handtekening voelt dan als een stap terug. Men zal dan immers weer moeten 
printen en de stukken naar de verschillende partijen moeten opsturen. 

 De voorzitter vraagt hoe Xonar nu registreert. 
 Mevrouw Mercken heeft net voor de transitie met  bureau Jeugdzorg de afspraak gemaakt over 

het opnemen van de persoonlijke zinsnede van de cliënt in de evaluatie. Dat is een letterlijke 
weergave van wat de cliënt tijdens het gesprek met de hulpverlener heeft gezegd. 

 Mevrouw Vaessen stelt voor om de zinsnede over de handtekening eruit te nemen. Bij een 
gedwongen hulpverlening bij jeugd is dit bovendien ook onmogelijk. 

 De heer Beek deelt de opvatting van mevrouw Vaessen. Virenze zal de handtekening echter 
achter de schermen wel blijven handhaven. Dit kan echter niet in 100% van de gevallen. 

 Mevrouw Vaessen stelt vast dat deze zinsnede dus niet wordt opgenomen. 
 De voorzitter voegt toe dat dit het minimumpakket aan eisen is. Iedere aanbieder stelt daarnaast 

zeker nog aanvullende eisen. De zinsnede wordt dus verwijderd. 
 Aldus wordt afgesproken. 
  
 Mevrouw Linskens merkt vervolgens ten aanzien van het informatie delen met de gemeente op 

dat hiervoor ook toestemming nodig is van de cliënt. Als men geen handtekening heeft van de 
cliënt, is dat een probleem. 

 Mevrouw Daemen antwoordt dat dit iets heel anders is. 
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 De voorzitter voegt toe dat de aanbieders in de eigen processen zelf kunnen bepalen of men 
een handtekening van een cliënt wil om gegevens te delen. Eigen eisen over de bedrijfsvoering 
van een aanbieder worden niet vermeld. Dat hoeft niet als een minimumeis te worden 
opgenomen. 

 Mevrouw Deiana deelt de opvatting van de voorzitter. 
  
 De voorzitter vraagt vervolgens of er nog vragen zijn over de 'groene blokjes' D2 tot en met G1. 
 
 D. Ondersteuningsspecifieke eisen, D2 
 De heer Beek wil graag benoemen dat Virenze zich altijd inzet voor een warme overdracht. 

Daarbij loopt men echter tegen financiële beperkingen aan, bijvoorbeeld dat een DBC voor 
dezelfde diagnose niet mag overlappen. Dit mag geen knelpunt zijn en moet bij de ontwikkeltafel 
prijs-prestatie worden meegenomen. Als men wil samenwerken in de keten of overlappend wil 
werken, mag een financiële regel hieraan geen afbreuk doen. 

 Mevrouw Vaessen vraagt of dit is ondervangen bij de arrangementen. 
 De heer Beek antwoordt bevestigend. 
 De voorzitter deelt mee dat deze opmerking wordt meegenomen. 
 Aldus wordt afgesproken. 
  
 G. Eisen aan verantwoording en informatievoorziening, G3 
 De voorzitter merkt op dat deze opmerking voor zich spreekt. 
 Mevrouw Schouten deelt de opvatting van de voorzitter. 
 
 G. Eisen aan verantwoording en informatievoorziening, G6 
 De voorzitter stelt vast dat dit over de contactpersoon gaat. Daarbij zijn drie varianten mogelijk. 

De hoofdcontactpersoon (een aanspreekpunt) is daarbij bedoeld. Hier gaat het echter over het 
contract. De onderliggende processen hoeven hierin niet te worden uitgewerkt. 

 Mevrouw Vaessen deelt mee dat deze opmerking vanuit de aanbieders is gekomen. De 
gemeente heeft ook meerdere contactpersonen. 

 De heer Visser merkt op dat te veel nadruk wordt gelegd op 'één'. 
 Mevrouw Deiana stelt vast dat men inderdaad veel verschillende relaties met elkaar heeft. 
 De voorzitter stelt voor dat de opdrachtnemer en de opdrachtgever ten aanzien van de 

vraagstukken over het contract en de uitvoering daarvan een contactpersoon aanwijzen. 
 Mevrouw Schouten deelt de opvatting van de voorzitter. Het zou bijvoorbeeld ook handig zijn om 

een case manager te hebben die alle vragen zou kunnen beantwoorden. Er komen immers 
steeds meer vragen. Dat is ook een goed teken. 

 Mevrouw Linskens merkt op dat Sevagram het initiatief heeft genomen om met drie (heuvelland) 
gemeenten gezamenlijk om tafel te gaan zitten om de vragen die bij de inkoop in het sociale 
domein aan de orde komen te delen. Voor de Heuvelland gemeenten wordt de zorgproductie 
registratie en declaratie door het Wmo-kantoor verzorgd. Hierdoor worden op dit moment alleen 
kwartaalgesprekken gevoerd t.b.v. Wmo voor de gemeente Maastricht.  Is dit hier bekend? 

 De heer Visser antwoordt dat dit tijdens de kwartaalgesprekken aan de orde is gekomen. Dit 
wordt op een hoger niveau verder afgestemd en wordt ook in het volgende overleg meegenomen. 

 De voorzitter merkt op dat dit hier niet te veel moet worden uitgediept. Hier gaat het immers om 
het contract en de DVO. 

 
 G. Eisen aan verantwoording en informatievoorziening, G7, G8 
 De voorzitter merkt op dat de managementinformatie niet de juiste lading dekt. Dit moet 

bijvoorbeeld ‘financiële informatie’ zijn. Dat is echter geen punt. De vraag is welke resultaten hier 
centraal staan. 

 Mevrouw Schouten antwoordt dat dit over de monitor gaat. Deze vraag wordt steeds pregnanter. 
 De voorzitter deelt mee dat deze vraag na de pauze terugkomt. 
  
 Mevrouw Vaessen stelt verder dat in de bijlage ‘Minimale kwaliteitseisen’ als extra service de 

belangrijkste artikelen, gericht op kwaliteit, uit de Jeugdwet en de Wmo zijn aangevuld. Iedere 
aanbieder moet deze artikelen in het achterhoofd houden. 

  
 De voorzitter stelt vast dat G7 tot heel veel vragen leidt. 
 Mevrouw Schouten vindt de transformatie de belangrijkste vraag. 
 De voorzitter deelt mee dat men na de pauze op de inhoud terugkomt. 
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 Pauze 11.00 -11.15 uur 
 
4. Vervolg behandeling thema's werkgroepen 
 
 Notitie OT kwaliteit (5 juni 2015) 
 De voorzitter stelt vast dat men het stuk in zes delen kan splitsen: 

1. De meest gangbare kwaliteitsmanagementsystemen in jeugdzorg en Wmo nader belicht. 
2. Kwaliteit en deskundigheid personeel. 
3. Controle Inspectie Jeugdzorg en de toezichthoudende ambtenaar van de Wmo. 
4. Privacybescherming en het borgen van burgerrechten. 
5. Eerste uitwerking 'high trust, high penalty'. 
6. Transformatie. 

  
1. De meest gangbare kwaliteitsmanagementsystemen in jeugdzorg en Wmo nader belicht 

 De heer Werts wil allereerst graag een reactie over de certificering geven. In een aantal addenda 
worden verschillende eisen gesteld, zoals in het veiligheidsaddendum. Deze gradaties in de 
addenda zijn mede opgelegd door de overheid. 

 De voorzitter verwijst naar 1.9 conclusie. Het is belangrijk om mee te nemen dat er verschillende 
gradaties HKZ zijn. Het voorstel is dat moet worden gekeken op welke manier, welk systeem in 
de kwartaalgesprekken het beste kan worden vertaald met een gradatie over welke eisen aan 
welke aanbieder worden gesteld. De voorzitter vraagt om een reactie. 

 Mevrouw Daemen wil nog graag een aanvulling op het rijtje doen. Dat is de ISO 9001:2015 met 
een sterk accent op risicomanagement. Dat is ook een heel gangbare norm, zeker in de Wmo. 
Spreekster vindt verwarrend dat in de terminologie het kwaliteitsmanagementsysteem en de 
norm door elkaar heen worden gebruikt. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt immers 
getoetst aan een norm. De HKZ is ISO compatible. De ISO-norm is heel bekend en een 
internationale norm. 

 De heer Werts merkt op dat de HKZ ook weer in de pas loopt met de nieuwe ISO-norm. 
 
 De voorzitter vraagt of punt 1 verder compleet is. 
 Mevrouw Lemmens ziet in de gehandicaptensector dat veel organisaties de HKZ-certificering 

loslaten omdat men in een nieuwe fase zit van kwaliteitsdenken. De HKZ is immers veel meer 
richtinggevend dan ISO. Gekozen wordt dan voor het ISO-certificaat. Er zijn echter ook 
organisaties die eigen kwaliteitssystemen los maken van een bestaande norm, die men extern 
laat toetsen. Men bevindt zich nu in een andere fase in kwaliteit en men wil veiligheid 
terugbrengen daar waar nodig. De HKZ helpt niet hierbij en helpt ook niet bij de outcome van het 
proces. De conclusie is te stellig geformuleerd. De zinsnede klopt dan ook niet. 

 Mevrouw Daemen deelt de opvatting van mevrouw Lemmens. 
 Mevrouw Prins stelt vast dat de vrijgevestigende hieraan ook niet kan voldoen. Een eis van een 

HKZ-certificering en ISO is voor de vrijgevestigende onmogelijk. 
 De heer Visser verwijst naar 1.8. In de notitie staat een verzameling van de gangbare 

kwaliteitsmanagementsystemen. Expliciet staat ook aangegeven dat men niet specifiek op de 
HKZ-certificering gaat sturen vanwege de grote diversiteit in de praktijk. In het voorstel staat dat 
er een werkend kwaliteitsmanagementsysteem moet zijn dat ook door een externe partij geaudit 
wordt. Men ziet dat er ook al veel meer kwaliteitsmanagementsystemen bij de aanbieders zijn 
dan alleen de HKZ. Door de aanbieders niet in een keurslijf te dwingen van één specifiek 
kwaliteitssysteem wordt aanbieder de ruimte gelaten om te kiezen voor een kwaliteitssysteem en 
norm dat het beste past bij zijn organisatie en (zorg)doelstellingen. 

 Mevrouw Schouten vindt dat dit precies aangeeft dat men in een veranderende tijd zit. De 
huidige meetsystemen zijn systemisch. De slager mag ook niet zijn eigen vlees keuren. De oude 
systemen passen niet goed in de transformatie. Dit maakt alles ook erg ingewikkeld. 

  
 De heer Werts geeft aan dat men het geaccrediteerd zijn van een organisatie wel op 

verschillende plekken tegenkomt omdat dit ook iets moet borgen, bijvoorbeeld bij de verplichte 
jaarverslagen. 

 Mevrouw Schouten antwoordt dat de systemen wel erg goed zijn voor de grotere aanbieders in 
de overgangsfase. Men moet ook niet de oude schoenen al weggooien voordat men nieuwe 
schoenen heeft. Men moet vooral ook gealarmeerd worden als een organisatie ergens voor wordt 
afgewezen. 
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 Mevrouw Vaessen merkt op dat in bijlage 3 geen verplichting stond opgenomen over een 
kwaliteitsmanagementsysteem, terwijl daarover vorig jaar in de ontwikkeltafel kwaliteit heel veel 
vragen zijn gesteld. Een kwaliteitsmanagementsysteem heeft voor een aantal aanbieders immers 
een meerwaarde. Een externe audit is echter geen deskundigheid van de gemeente. De keuze 
van het palet wordt aan de aanbieder overgelaten, maar het resultaat van de audit wordt echter 
wel in het kwartaalgesprek met de aanbieder meegenomen als houvast voor de inhoud van het 
gesprek. Wat is de laagste norm die men wil aangeven? Geldt dit bijvoorbeeld ook voor eenpitter 
of bijvoorbeeld pas vanaf vijf medewerkers in dienst? Spreekster vraagt een reactie over het 
systeem met een externe audit. 

 
 Mevrouw Prins vindt dat iedereen kwaliteit van zorg moet bieden. 
 De heer Werts antwoordt dat in het verleden ook een zelfanalyse van het 

kwaliteitsmanagementsysteem is gedaan. 
  
 De voorzitter vraagt of in de DVO de eis kan worden opgenomen dat iedere aanbieder dient te 

beschikken over een werkend gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, los van een 
specifieke benoeming van de naam. Is dit in de praktijk ook daadwerkelijk haalbaar? 

 Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat zzp'ers vooral beroepsinhoudelijk heel sterk zijn, maar voor 
de zzp'ers is in de Wmo niets voorzien. De behandelaar heeft zijn/haar eigen professionele 
verantwoordelijkheid. Het gaat met name om de hbo-opgeleiden. 

 De heer Werts voegt toe dat voor een aanbieder die behandeling binnen de Jeugdwet aanbiedt 
naast de HKZ ook het veiligheidsaddendum hoort. 

 Mevrouw Schouten merkt op dat er een groot verschil bestaat tussen de gezondheidszorg (BIG-
registratie) en de Wmo. Dat is een grote uitdaging. 

 Mevrouw Vaessen vindt het frappant dat ten opzichte van de Wmo alleen in de Jeugdwet is 
opgenomen dat iedereen die jeugdhulp wil bieden geregistreerd moet zijn. Deze kwaliteit is dus 
opgenomen, maar voor de Wmo geldt dat niet. 

 Mevrouw Schouten vindt dit inderdaad een gat in de wetgeving. Dat kan men hier echter niet 
oplossen. 

  
 Mevrouw Deiana voegt toe dat de Wmo ook geen vrijgevestigdenregister kent zoals de 

Jeugdwet. Bij een pgb is het daarom belangrijk dat men aan de voorkant toetst. Op die 
momenten kijkt men dus dieper zonder naar een keurmerk te kijken. 

 De heer Bos merkt op dat het pgb wel een recht is. 
 Mevrouw Vaessen voegt toe dat de gemeente een zorgplicht heeft. Er is geen recht. 
 Mevrouw Deiana wijst daarnaast op de keuzevrijheid van de cliënt. Samen met de cliënt komt 

men tot een plan van aanpak, zonder te tornen aan de keuzevrijheid. 
  
 Mevrouw Heuvelmans vraagt naar de toetsingsmomenten bij ZiN. 
 Mevrouw Strik antwoordt dat deze aanbieder een DVO heeft. 
 Mevrouw Deiana begrijpt waar de vraag vandaan komt. Moet men het meer dichttimmeren? Hoe 

gaat men om met de zzp'ers? Is dit überhaupt een optie voor de Wmo? 
 Mevrouw Schouten voegt toe dat bij beschermd wonen (Wmo) het beschreven systeem gaat 

werken, maar bij een pgb ontstaan allerlei praktische problemen. 
  
 Mevrouw De Jel vraagt of er een differentiatie kan worden gemaakt bij de minimale eisen, waarbij 

voor de Wmo momenteel een aantal uitzonderingen gelden die op een later moment worden 
opgelost en waarbij voor het gedeelte dat wel kan worden afgedekt, wordt aangegeven dat de 
opdrachtnemer een kwaliteitsmanagementsysteem heeft. 

 Mevrouw Deiana deelt mee dat deze DVO niet ziet op het pgb. 
 Mevrouw Schouten stelt voor te benoemen dat er nog veel vraagstukken overblijven. 
 Mevrouw Vaessen merkt op dat de vraag wel is of het kwaliteitsmanagementsysteem voor 

vrijgevestigden ook hieraan voldoet. 
 De aanwezigen sluiten aan bij de vraag van mevrouw Vaessen. 
 
 De heer Visser concludeert dat dit voor de vrijgevestigden en zelfstandigen in een werkgroep 

nog uitgezocht moet worden. De eis van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt dan wel 
opgenomen. De mogelijkheid bestaat ook dat een nieuwe inschrijver kan aangeven dat deze eis 
niet op hem/haar van toepassing is. 

 Aldus wordt afgesproken. 
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De voorzitter vindt het daarnaast wel zaak om te bekijken of men daadwerkelijk de minimumeis 
kan hanteren van een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem en om dit ook in de 
kwartaalgesprekken te benutten. 

 Aldus wordt afgesproken. 
 
 Mevrouw Lemmens merkt op dat een certificering iets anders is. Een certificering zegt iets over 

een bepaalde norm. Daarin zitten met name de kosten. Dat is ook geen probleem voor de grote 
aanbieders. Spreekster wijst op deze nuancering en zij kan zich voorstellen dat men iets anders 
regelt voor de kleine aanbieders of de nieuwe toetreders. 

 De voorzitter stelt voor om certificering te vervangen door externe toetsing. 
 Mevrouw Deiana vindt dat een externe toetsing voldoende is. 
 Mevrouw Daemen vindt dat wel geformuleerd moet worden wie die externe toetsing mag doen. 

Dat is belangrijk. 
Aldus wordt afgesproken 

 Mevrouw Schouten vindt de geest van deze uitspraak duidelijk. Hier komt men vandaag echter 
niet uit. 

  
 De heer Bos merkt op dat kleine organisaties dan ook een vergelijkbaar tarief – net zoals grote 

organisaties – nodig hebben om deze dingen te kunnen regelen. Het systeem moet daarnaast 
echter ook betaalbaar blijven. Hoe zwaarder de eis, hoe minder declareerbare uren een kleine 
aanbieder heeft. 

 De heer Visser antwoordt dat hoe groter een organisatie is hoe meer procedures en protocollen 
ook van toepassing zijn. Doordat het aantal procedures en protocollen bij een kleine aanbieder 
veel minder aanwezig zijn dalen de kosten voor het kwaliteitsmanagementsysteem en de 
bijbehorende audit de automatisch.  
Mevrouw Vaessen maakt een nuancering. Een aanbieder heeft namelijk een 
zelftoetsingsmoment (een kleine toetsing) omdat dit van belang is voor de dagelijkse 
werkzaamheden. 

 De heer Werts merkt op dat een certificering niet in de arrangementsprijs zit. Eerder is 
afgesproken dat men moet aantonen dat men bezig is met een certificering. 

 Mevrouw Prins vindt een zelftoetsing ook van belang. De eis van een certificering mag de 
toetreding niet ontmoedigen. 

 Mevrouw Heuvelmans ziet een certificering ook als een investering van een organisatie voor de 
eigen medewerkers. 

 Mevrouw Schouten stelt vast dat iedereen weet wat wordt bedoeld. 
 De voorzitter vat samen dat dit wordt verwoord volgens de al uitgezochte lijn. 
 Aldus wordt afgesproken. 
 
 Mevrouw Mercken vraagt waarom dit wordt beperkt tot het klanttevredenheidsonderzoek. 
 Mevrouw Vaessen geeft aan dat dit met name zit in de transformatie, waar men nog zoekende is. 

Dat is een bespreekpunt. 
  

2. Kwaliteit en deskundigheid van het personeel 
 De voorzitter merkt op dat een voorzet is gedaan met een beschrijving. Dit staat ook in de DVO 

vermeld en is daarvan een verdere duiding. Moet hieraan nog iets worden toegevoegd? 
 Mevrouw Vaessen vindt erg belangrijk dat iedereen hetzelfde informatieniveau heeft. Dit komt 

verder niet in de DVO terug. 
 De heer Beek vraagt of men naast een BIG-registratie ook nog moet werken met een 

kwaliteitsregister jeugd. Het gros van de BIG-geregistreerden werkt onder andere met 
professionals/hoofdbehandelaars. 

 Mevrouw Vaessen antwoordt ontkennend. Het is of-of. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de 
hoofdbehandelaar. Dat is nu ook zo. Mbo'ers kunnen zich nu ook niet registeren. 

 Mevrouw Schouten voegt toe dat dit ook in de wet is geregeld. 
 Mevrouw Lemmens geeft aan dat men zich nu wel kan voorregisteren. 
 Mevrouw Vaessen voegt toe dat dit in de veegwet wordt meegenomen. 
  
 Mevrouw Heuvelmans mist de eisen voor de Wmo en met name voor de hbo-opgeleiden. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat dit een opsomming is van wat allemaal bestaat. 
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 Mevrouw Deiana antwoordt dat mensen die in de Wmo werken wel een bepaalde beroepscode 
hebben. Spreekster vindt echter ook dat men zich moet afvragen of men dit als Leidmotief voor 
de kwaliteit van zorg moet nemen. 

 Mevrouw Schouten verwijst naar de vigerende wet- en regelgeving, zoals de arbo. 
 De voorzitter vindt dit weer een vorm van oud denken vanuit de care of cure gedachte. Het is 

echter de bedoeling om in het kader van de transformatie een slag te maken. 
 Mevrouw Deiana vindt dat men niet per definitie aan het opleidingsniveau kan zien wat de 

kwaliteit van werken is. 
 
 De voorzitter concludeert dat een algemene beschrijving is opgenomen. Indien men nog punten 

ter versterking heeft, kan men dat nog virtueel inbrengen. Dit biedt voldoende dekking met 
uitzondering van het eerder besproken B4. 

 
3.  Controle inspectie Jeugdzorg en de toezichthoudende ambtenaar van de Wmo 

 Mevrouw Vaessen geeft aan dat dit ook een toelichting is om het verschil te duiden. Dit ter 
kennisname. 

 
4. Privacybescherming en het borgen van burgerrechten 

 Mevrouw Vaessen deelt mee dat in ieder geval qua jeugd de privacybescherming terugkomt. 
Vanuit gemeenteland is nu een motie ingediend omdat te veel de nadruk op de privacy wordt 
gelegd waardoor het belang en de rechten van het kind tekort worden gedaan. Men moet immers 
wel de veiligheid van het kind borgen. Den Haag moet zich hierover verder buigen. Per casus 
moet de veiligheid van het kind door de gemeente worden bekeken en worden bezien of dit wordt 
gemeld. 

 Mevrouw Prins vindt dit lastig omdat men ook gebonden is aan de beroepsverenigingen. 
 De heer Werts verwijst naar het landelijke protocol. 
 Mevrouw Vaessen deelt mee dat men altijd een anonieme melding kan doen als de veiligheid in 

het geding is. Het verschil zit in de toepassing. Hoe neemt men de ruimte die er wel is? 
 Mevrouw Strik stelt voor om aan te geven dat een samenwerkingsconvenant afgetast wordt. 
 Mevrouw Linskens vraagt in hoeverre de huisartsen zijn betrokken. 
 Mevrouw Lemmens geeft aan dat de huisartsen hun eigen beroepscode hebben. 
 Mevrouw Deiana vindt ook de vraag wat de gemeente nodig heeft belangrijk. De gemeente heeft 

immers geen medische gegevens nodig. 
 Mevrouw Vaessen vindt dat de gemeente ook moet leren om de juiste vraag te stellen zodat men 

de andere professional niet in de beroepscode raakt. 
 Mevrouw Strik vindt bij jeugd ook belangrijk wie de vraag stelt. 
 
 De voorzitter vraagt of nog een aanscherping nodig is of niet. De voorzitter stelt voor om vooral 

de ontwikkelingen te volgen, samen op te trekken en te bezien of een goede 
gegevensuitwisseling mogelijk is. 

 Aldus wordt afgesproken. 
 
 Mevrouw Lemmens heeft nog een aanvulling over hoe de informatie in welke situatie wordt 

verstrekt. Mag dit zomaar per mail? 
 Mevrouw Deiana verwijst naar VECOZO en de landelijke ontwikkelingen. 
 
 

5. Eerste uitwerking 'high trust, high penalty' 
 De voorzitter geeft aan dat hierin vooral procesvoorstellen staan. 
 Mevrouw Vaessen vindt belangrijk als toelichting bij a t/m g dat niet alle eisen even zwaar 

moeten worden beoordeeld. Het voorstel luidt om vooral per categorie naar de sanctie te kijken. 
De werkgroep wil hiermee graag doorgaan en mevrouw Vaessen nodigt de aanwezigen uit om 
mee te denken. Iedereen heeft immers hetzelfde doel voor ogen. 

 De voorzitter merkt op dat de gradaties niet matchen met de categorieën a t/m g. De praktische 
vertaling is dan ook een uitdaging. 

 Mevrouw Vaessen antwoordt bevestigend. De gradatie moet aan de categorie worden 
gekoppeld. De eerste stap is ook altijd hoor-wederhoor. Het is belangrijk dat geen misverstanden 
ontstaan. 

 Mevrouw Daemen vindt dat het proces goed moet worden beschreven. 
 Mevrouw Daemen wordt voor de werkgroep uitgenodigd. 
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6. Transformatie 

 De voorzitter stelt vast dat de transformatie een grote worsteling en zoektocht is. Hoe kan dit 
concreet worden gemaakt en een eerste stap in de richting van de derde ontwikkeltafel worden 
gezet? 

 Mevrouw Heuvelmans ziet bij 6.1 de transformatie als een synoniem voor outcomesturing staan. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt ontkennend. Het is de transformatie van de kwaliteitssturing voor 

de contractering. 
 Mevrouw Schouten deelt mee dat de transformatie erop toeziet dat de participatiesamenleving 

tot stand komt met een sociale infrastructuur zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. 
Dat wil zeggen dat de transformatie altijd uit meerdere programma's bestaat. De andere lijn is de 
vraag hoe men ertoe komt dat de hoeveelheid zorgvragers die nu in de dure hulpverlening zit 
(zeker in Limburg) kleiner wordt om de zorg betaalbaar te houden voor diegenen die het echt 
nodig hebben. Aan de organisaties wordt daarom gevraagd om de professionaliteit ook voor 
preventie in te zetten. De bedoeling is om veel meer in de buurten en de leefwereld van mensen 
te werken en minder een-op-een. Dit vergt een heel ander soort van werken van de organisaties. 
Bij de jeugd is men al bezig met outcome criteria: uitval, doelrealisatie, cliëntsatisfactie. Daarbij 
zijn burgerkracht, preventie en de verbetering van de sociale infrastructuur van belang. 

 Mevrouw Deiana geeft aan dat dit ook voor een gedeelte in het kwadrant zit. Dit is gericht op de 
versterking van de eigen kracht van burgers. Dit is een breder pallet. Het voorstel luidt om te 
bezien hoe organisaties dit bredere pallet hebben ingeschakeld. Dit is een onderwerp van 
gesprek in de kwartaalgesprekken en zal ook per doelgroep heel erg verschillen in de uitwerking. 

 De heer Werts stelt vast dat dit de overgang van transitie naar transformatie is. Spreker mist nog 
de totaliteit in de discussie over de cliënt. 

 Mevrouw Schouten vindt dat er ook al veel aan de transformatie gebeurt. 
  
 De voorzitter stelt vast dat de 'grote' transformatie een aspect is dat niet in de ontwikkeltafels 

kan worden behandeld. In het kader van het bestuurlijk aanbesteden zijn de ontwikkeltafels 
gericht op datgene wat in een DVO of een afsprakenkader kan landen en wat invulling geeft aan 
een stap op de weg daarnaar. Voorzitter ziet op pagina 16 onder 6.4 een aantal voorstellen 
staan; 

 
1. We stellen een vragenlijst op met betrekking tot de outcome. 

  Mevrouw Vaessen ziet de vragenlijst als een opmaat. 
 Mevrouw Schouten wil ook graag heel praktisch zijn. 
 De voorzitter stelt vast dat dit in de richting van het voorstel van mevrouw Deiana gaat; het 

creëren van een overleg waarin men per kwartaal samen de thema's bekijkt. 
 Mevrouw Deiana voegt toe dat het voorstel luidt om dit aan de reguliere kwartaalgesprekken te 

koppelen en om de input uit de cliëntonderzoeken mee te nemen. 
 De voorzitter vraagt of dit iets voor de afspraken van 2016 betekent. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat dit in bijlage 3 waarschijnlijk moet worden aangescherpt. 
 De voorzitter merkt op dat een addendum ook mogelijk is. De voorzitter stelt voor om deze optie 

mee te nemen. 
 Mevrouw Deiana merkt op dat een vragenlijst ook nog moet worden opgesteld. Ergens in de 

DVO moet dan worden opgenomen dat dit aan de orde is. Een nader voorstel over de uitwerking 
moet nog komen. 

  
 De voorzitter vraagt om een reactie. 
 Mevrouw Heuvelmans is voorstander om vooral ook de zachte factoren te benoemen. 
 De heer Beek vraagt ‘waar’ men de vragenlijst afneemt als er bijvoorbeeld verschillende 

zorginstellingen bij een cliënt betrokken zijn. Wat ligt in het verantwoordelijkheidsterrein van de 
betreffende aanbieder? 

 Mevrouw Zweers, mevrouw Vaessen en mevrouw Deiana vinden dit een vraag die gaat over de 
uitwerking. 

 Mevrouw Strik merkt op dat de gemeente Valkenburg binnenkort ook met jeugd en onderwijs 
gaat spreken. De vraag over de samenwerking kan daar ook worden meegenomen. 

 De voorzitter vindt dat de heer Beek een goede opmerking heeft gemaakt. Wat is de reikwijdte 
van diegene die de vragenlijst invult? Dit is dan geen verantwoording over het hele traject maar 
over het proces. Dit is een goede aanvulling op deze vraagstelling. 
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 Aldus wordt afgesproken. 
  
 De voorzitter vraagt of er nog andere punten zijn ten aanzien van de transformatie. 
 Niemand geeft een reactie. 
 
5. Samenvatting/conclusies en vervolgafspraken richting derde OT 
 De voorzitter deelt mee dat gaandeweg al vervolgafspraken zijn gemaakt. Er komt een 

uitgebreid verslag plus een managementsamenvatting waarin de afspraken kort en bondig 
worden beschreven. Er is al veel goed voorwerk in de verschillende subgroepen verricht, dat 
wordt voortgezet. De voorzitter dankt hiervoor. 

  
 Mevrouw De Jel heeft samen met de heer Visser een van de werkgroepen begeleid en zij vraagt 

of men de organisaties opnieuw mag benaderen. 
 Mevrouw Strik voegt toe dat dit ook geldt voor de transformatiewerkgroep. 
 Hierop wordt positief gereageerd. 
  
 Mevrouw Vaessen is heel blij met alle input. 
 De voorzitter stelt vast dat dit ook de kern is van het bestuurlijke aanbesteden. 
 Mevrouw Schouten voegt toe dat de input inderdaad ook heel erg nodig is. 
   
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 12.25 

uur de bijeenkomst. 
 
 
 
 
Maastricht, 5 juni 2015 


