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Verslag tweede ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 5 juni 2015, 13.00 uur - 16.40 uur 

OT Prijs & Prestatie 2 (sessie I) 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Ruud Cremers  Daelzicht 
 Manon Goertz  Atrium/Orbis GGZ Kinderen en Jeugdigen 
 Erik Noteborn  SGL 
 Peter Smeets  Xonar 
 Anne-Marie Hannen  Koraalgroep 
 Maurice Vliegen  Levanto Groep 
 Jeanine Kleijnen  Stichting Artidé zorg 
 Jos Lenaards  Envida 
   
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Stijn van Geleuken   gemeente Maastricht 
 Dorien Schouten  gemeente Maastricht 
 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten 
 Vanessa de Rond  gemeente Heerlen, namens Parkstad 
 Hetty van Rijswijk  gemeente Sittard-Geleen 
 Judith Brans  gemeente Vaals 
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Roel Kramer  technisch voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Martijn Visser  projectsecretaris / Maastricht & Heuvelland  
     (vervanger van Ids Bierma) 
 Florence van der Heijden projectsecretaris/Maastricht & Heuvelland 
 Marcel Simons  Maastricht & Heuvelland 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 13.00 - 13.30 uur 
 

1. Opening en mededingen 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom om 13.30 uur bij deze tweede ontwikkeltafel prijs-
prestatie. De voorzitter wil graag eerst een voorstelrondje maken. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
De voorzitter deelt mee dat voor een zo duidelijk mogelijke verslaglegging opnames van het 
overleg worden gemaakt. Daarnaast komt er ook één managementsamenvatting voor de gehele 
OT 2 sessies waarin de afspraken kort en bondig worden beschreven. Nu is het de bedoeling om 
in te kaderen en de focus te leggen zodat men in de volgende ontwikkeltafel omstreeks 
september tot een conceptcollegevoorstel komt ten behoeve van de contractering 2016. In de 
laatste ontwikkeltafel wordt teruggekeken op het jaar 2015 en vooruitgekeken naar 2016. 
Waarschijnlijk zullen ook nieuwe afspraken worden gemaakt over het definitief maken van de 
voorstellen. 
 

2. Terugblik eerste OT en uitkomsten werkgroep(en) 
De heer Van Geleuken geeft aan dat de vorige keer is afgesproken dat ook een 
managementsamenvatting wordt gemaakt. Die is inmiddels op de website geplaatst. Na afloop 
van het overleg heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden samen met de achttien gemeenten. 
Daar is besloten om twee groepen te maken: een groep voor de Jeugdwet en een voor de Wmo. 
Deze werkgroepen zijn twee keer bij elkaar gekomen. Daarnaast is ook een overleg met de GGZ-
aanbieders geweest dat zich meer focuste op de financieel-technische zaken en niet op de 
arrangementenindeling. Spreker stelt vast dat sprake is van een tweedeling, enerzijds de 
arrangementen en anderzijds allerlei technische zaken. 
Samen met de voorzitter is bedacht om voor de pauze de inhoudelijke indeling te behandelen en 
na de pauze de financieel-technische zaken. Ten aanzien van de verfijning bij de arrangementen 
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is ook met de GGZ een apart gesprek gevoerd omdat deze toegang via de huisartsen verloopt. 
De gemeenten hebben daarom bijna geen grip op deze arrangementen. Er is gesproken over 
hoe het totaal financieel beheersbaar blijft en daarbij is afgesproken om de bestaande verdeling 
voorlopig te behouden. 
Mevrouw Goertz voegt toe dat de aantekening is gemaakt dat er geen arrangement 'crisis' bij 
jeugd bestaat terwijl dat wel wenselijk zou zijn. 
De heer Van Geleuken stelt vast dat sommige thema's heel erg afhankelijk zijn van 
beschikbaarheidvoorzieningen. Het andere gaat meer over het P x Q-model. 
Ten aanzien van de indeling van de arrangementen zijn dus twee overleggen geweest: met de 
Jeugdwet-aanbieders en met de Wmo-aanbieders. Beide hebben een analyse opgesteld die 
gebaseerd is op financiële grondslagen. De insteek is dat men op termijn voor hetzelfde product 
eigenlijk hetzelfde arrangementtarief moet krijgen. De heer Van Wijngaarden heeft al eerder 
geformuleerd dat de productgroepen eerst meer homogeen moeten worden gemaakt. Dat is de 
eerste stap. Verder zijn statische analyses gemaakt over hoe een product eruitziet. Waarom is de 
differentiatie zo groot? Dit heeft te maken met de hoeveelheid zorg (uren, etmalen) en de prijs. 
De toegang heeft hiervan ook last. Een hoog arrangementtarief is namelijk ook een barrière voor 
de toewijzing. Maar voor de aanbieders is het ook lastig daar men geen laagcomplexe 
zorgvragen meer kan verwelkomen. Ook was duidelijk dat men niet terug wil naar de oude Nza 
en provinciale productstructuur. Verder is ook gekeken naar de indeling van Sittard-Geleen met 
een raster van negen velden. De werkgroep heeft voorgesteld om bij een aantal arrangementen 
te komen tot een basis en een zwaar product. 
 

3. Behandeling thema's notitie 
De voorzitter stelt vast dat er een algemeen deel is met de arrangementsdifferentiatie: de punten 
9 t/m 19. Hierin staan ook algemene afwegingen. De voorzitter stelt voor om deze eerst samen 
door te nemen, om daarna naar de bijlage met de arrangementenindeling te gaan. 
 
Notitie OT prijs-prestatie (5 juni 2015) 
 
Arrangementsdifferentiatie 
De heer Van Geleuken merkt op dat op de eerste pagina onder punt 8 staat dat de gemeenten 
graag op onderdelen willen oefenen met andere bekostigingsmodellen als pilot. Spreker stelt vast 
dat allerlei niveaus bestaan binnen een gemeentelijke organisatie die (in het voortraject) niet altijd 
goed op elkaar zijn afgestemd, naast het feit dat er sprake is van achttien verschillende 
gemeenten, dus 'achttien kikkers in een kruiwagen' die meegenomen dienen te worden in het 
proces. Voor de aanbieders is het ook van groot belang om ervoor te zorgen dat de achttien 
kikkers in de kruiwagen blijven en dat het iets gezamenlijks is. Het pilot van punt 8 verwijst naar 
de populatiebekostiging met een beperkt aantal aanbieders. Dit is een heel ander model en 
moeilijker qua kostenbeheersing. Dat is dus een belangrijk punt om in ons achterhoofd te 
houden. 
 
Mevrouw Goertz vraagt of nog niets concreet is. 
Mevrouw Schouten deelt mee dat de jeugdpilot in de wijken van Maastricht wordt uitgewerkt. Dat 
zou ook in een Parkstad-gemeente kunnen gebeuren. Dit pilot is een initiatief van de 
zorgverzekeraars (VGZ) en de huisartsen in Wittevrouwenveld en Nazareth (Maastricht). De 
scope gaat zelfs over in het domein sport (alle andere voorzieningen). Het is echter nog onzeker 
omdat een grote monitor erbij hoort. De provincie Limburg, de universiteit en de GGD zijn hierbij 
betrokken. De vraag is of het projectvoorstel uitvoerbaar is. Er zal met bepaalde aanbieders die al 
in de buurten zitten worden gewerkt. Dan zal men de DVO's buiten toepassing laten. Dit kan op 
grond van het samenwerkingsconvenant en een experiment rondom innovatie. Het bestuurlijk 
aanbesteden geeft in dit geval niet voldoende armslag. De populatiebekostiging en de 
resultatenbekostiging zijn containerbegrippen en zeggen niets over de betekenis. De betreffende 
huisarts begeleidt in Zuid-Engeland op dit moment ook een dergelijk project. 
Mevrouw Sollet stelt vast dat voor innovatie en experimenten dus een uitzondering moet worden 
gemaakt. 
 
Mevrouw Kleijnen vindt dat het een meerwaarde kan hebben als organisaties meer met elkaar 
spreken en samenwerken. Hoe kijkt de gemeente echter aan tegen de concurrentiebedingen? 
Spreekster ziet dit als een nadeel. 
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De heer Van Geleuken antwoordt dat het hier alleen aangestipt wordt. Dit dient verder uitgezocht 
te worden.  
De heer Vliegen deelt mee dat KPMG ook een rapport over populatiebekostiging heeft 
geschreven. Er bestaan inderdaad heel erg veel varianten. 
De heer Van Geleuken vindt het goed om dit soort ontwikkelingen te volgen. 
Mevrouw Schouten merkt op dat het gaat om een cultuuromslag. Een van de grootste doelen 
daarbij is dat de geprofessionaliseerde kennis zo dicht mogelijk in de buurten komt. Dat betekent 
waarschijnlijk wel dat de marktwerking in de zorg niet het meeste helpt bij een 
netwerksamenwerking. Minder verrichtingen doen moet immers worden beloond. De 
populatiebekostiging kan ook best een fantoom zijn. In de tussenvorm van een 
resultaatbekostiging (bijvoorbeeld in Venlo) geeft men aan de professionals een opdracht samen 
met een bepaald bedrag. Dat is een andere vorm. Deze chaos wordt nu beheersbaar gemaakt. 
De zorg kan alleen maar betaalbaar blijven door alles anders te doen. 
De voorzitter deelt mee dat alles wel binnen de wettelijke kaders moet passen. De voorzitter 
begrijpt het punt en hij vindt het ook belangrijk om te experimenteren. De voorzitter vraagt echter 
om zorgvuldig te zijn en goed aan de kaders te toetsen. Het model moet immers voor het gehele 
traject worden omgeslagen. 
Mevrouw Schouten deelt mee dat er een Experimentenwet komt waarbij de wet buiten 
toepassing wordt verklaard. 
Mevrouw Kleijnen vraagt meer uitleg. 
Mevrouw Schouten antwoordt dat het een politiek besluit is. 
 
Mevrouw De Rond deelt mee dat in de stuurgroep jeugd voor de achttien gemeenten het voorstel 
is gedaan om dit ook voor 2016 zo te doen. 
Mevrouw Schouten stelt vast dat er nog veel open vragen zijn. De bedoeling is om geld over te 
houden voor diegenen die echt niet zelfredzaam zijn. 
 
Wmo, arrangementsindeling 2016, een voorstel vanuit de technische werkgroep 
De heer Van Geleuken stelt vast dat afgesproken is dat het aantal arrangementen slechts 
beperkt wordt  uitgebreid. In het schema, uit de bijlage van de nota Prijs-prestatie die is 
aangeleverd t.b.v. deze OT, staan 28 arrangementen in plaats van 23. Bij de Wmo wordt, bij de 
doorontwikkeling van de huidige systematiek, bij begeleiding het onderscheid gemaakt tussen 
basis en zwaar. Dit heeft te maken met de complexiteit en de omvang. Het is zelfs denkbaar dat 
de indeling aan de aanbieders zelf wordt gevraagd, bijvoorbeeld met een 80-20%- of een 60-
40%-regel. Dit doet meer recht aan de werkelijkheid zonder het al te ingewikkeld te maken. 
De heer Lenaards merkt op dat de aanbieders ook heel verschillend zijn. 
De heer Van Geleuken kan zich een scheiding in geld voorstellen, bijvoorbeeld tot 5000 euro is 
alles basis. 
 
De heer Simons hoort niets over de doelstelling en hij stelt voor om de doelstellingen aan het 
arrangementstype te koppelen. Men kan hiervan gemakkelijker aan de voorkant gebruikmaken. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat hierover ook is gesproken. Uiteindelijk wil men de kwaliteit 
van de dienstverlening betalen: het resultaat. Daarvoor moet men echter wel een soort definiëring 
van het resultaat hebben. De werkgroep wil echter geen al te grote broek aantrekken. Men wil 
stappen maken om de producten dichter bij elkaar te krijgen. Dat staat ook in de inleiding. 
Uiteindelijk wil men komen tot een prestatiebekostiging. Daarvoor is het nu echter nog te vroeg. 
De voorzitter voegt toe dat in de ontwikkeltafel kwaliteit van vanochtend ook over outcome is 
gesproken. Het is ook collectief duidelijk geworden dat het hiervoor nog te vroeg is. 
 
De heer Van Geleuken merkt vervolgens op dat ook vaak allerlei achtergrondvariabelen bij een 
cliënt van belang zijn. Het derde punt is het begeleid zelfstandig wonen. Daarover is door 
meerdere partijen gezegd dat dit een herkenbaarder product zou moeten zijn. Dit is een mooi 
product qua doelstelling. 
De heer Noteborn merkt op dat bij SGL het begeleid zelfstandig wonen een product is. 
 
Individuele begeleiding/groepsbegeleiding 
De heer Van Geleuken merkt op dat het bij de eerste drie producten allemaal gaat om 
zelfstandig wonen. Daarbij gaat het om levensproblemen. Misschien zal men begeleid zelfstandig 
wonen moeten reserveren voor mensen die nu in een 24-uurssetting zitten. 
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De heer Simons stelt vast dat de toegang veel last heeft van alle veranderingen. De vraag is hoe 
men dit alles aan de mensen van de toegang moet uitleggen. 
De heer Van Geleuken geeft aan dat in de inleiding ook staat dat elke verandering ook 
uitvoerbaar en 'lokaal' vergelijkbaar is. Men zal dan ook duidelijke criteria bij het begeleid 
zelfstandig wonen moeten hebben. Anderzijds stelt de toegang ook dat men nu last heeft omdat 
men nu maar één arrangement heeft voor zowel lichte als zware gevallen. 
 
Mevrouw Kleijnen vindt het moeilijk als bepaalde doelgroepen expliciet als zwaar worden 
benoemd. Intensiteit en complexiteit omvatten dit beter dan het specifiek naar doelgroepen 
kijken. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit ook de bedoeling is. Bij de definities is dat immers 
weggevallen (de eerste kolom). De essentie zit in andere zaken dan de onderliggende 
aandoening. De grondslag moet dus wat losser worden gemaakt. 
 
Mevrouw Kleijnen wil ook een verschil maken bij de termijnen. Daarmee wordt de aanbieder 
immers gestimuleerd. Nu geldt het arrangement voor een geheel jaar. 
De heer Van Geleuken stelt vast dat de toegangsbureaus hiermee verschillend omgaan. Zij 
geven soms een einddatum. Het bedrag in het arrangementsysteem is een gemiddeld 
jaarbedrag; dat wordt ook vastgehouden. 
 
De heer Noteborn denkt dat men eerst goed moet vaststellen of dit zomaar kan. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat iedere aanbieder ook een definitie moet hebben van basis 
en zwaar. Het is heel belangrijk dat in de verwijsgids staat wat elke aanbieder vanuit zijn 
deskundigheid kan. Dit kan worden verduidelijkt met wat bij een aanbieder basis is en wat zwaar. 
 
De voorzitter vraagt of dit voorstel over basis en zwaar bij individuele begeleiding en 
groepsbegeleiding goed is. 
De heer Lenaards antwoordt dat feitelijk de zaak wordt opgeknipt in licht en zwaar per categorie. 
Dat is een puur financiële insteek. Spreker vindt dat men ervoor moet waken dat de aanbieder 
wel de gelegenheid heeft om te bezuinigen, zowel in tarieven als in uren. Als men dit te veel gaat 
inperken, is er geen ruimte meer. Gemiddelde tarieven zijn immers afgesproken met 20-25% 
minder budget. Dit moet vooral niet te veel worden beperkt. Met licht en zwaar wordt het stelsel 
echter fundamenteel veranderd. Dat moet ook iets opleveren. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het aan de aanbieder zelf is waarvoor hij kiest bij basis en 
zwaar. De kritiek was immers ook dat sommige aanbieders zo zwaar zijn neergezet waardoor zij 
geen verwijzingen meer voor lichtere gevallen krijgen. Dat is slecht voor de gemiddelde workload. 
Dit voorstel moet inderdaad nog beter worden uitgewerkt. 
Mevrouw Sollet voegt toe dat in de technische werkgroep ook is besproken dat er bij licht en 
zwaar een bandbreedte is. 
De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. 
 
De heer Noteborn merkt op dat men investeert vanuit de vraag. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het gaat om complexiteit en intensiteit. 
De heer Lenaards vraagt wat dit feitelijk oplevert, los van nog meer administratieve rompslomp. 
De voorzitter antwoordt dat dit een verzoek van de collega-aanbieders en de toegang is 
geweest. 
De heer Van Geleuken merkt op dat in de vorige ontwikkeltafel ook is opgemerkt dat men voor 
hetzelfde product hetzelfde wil betalen. Dit is nu een tussenstap. Het is overigens niet de 
bedoeling dat er nu al een vaste prijs per vergelijkbaar gecontracteerd arrangement komt voor 
alle aanbieders. De prijs voor basis en zwaar blijft gedifferentieerd. 
 
Mevrouw Kleijnen merkt op dat in sommige gemeenten in de sociale toegangsteams alleen 
ambtenaren zitten terwijl in andere gemeenten daarin ook aanbieders zitting hebben. Dat is een 
wezenlijk verschil bij de toewijzing. 
De heer Van Geleuken vindt dit inderdaad een goed punt. Mondriaan zit bijvoorbeeld in 
Maastricht in het sociale toegangsteam. 
Mevrouw Schouten voegt toe dat inderdaad hierover is gesproken. Spreekster stelt vast dat een 
sociaal team vooral in de wijken werkt. Als men moet doorverwijzen, is het geschetste inderdaad 
een probleem. In Eijsden-Margraten zitten bijvoorbeeld geen professionals in het wijkteam. Dat 
heeft echter weer andere nadelen. 
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Mevrouw Kleijnen geeft aan dat in Gulpen-Wittem alleen ambtenaren in het team zitten. De zorg 
die wordt doorverwezen is nu ook automatisch zwaarder en daardoor ook langduriger. 
 
Mevrouw Goertz merkt vervolgens op dat men de omschrijving bij het derde arrangement van 
beschermd wonen niet zo zwart-wit kan stellen. 
Mevrouw Sollet deelt mee dat dit ook te maken heeft met het feit dat het pakket thuis niet is 
ingekocht. Dat kan als een tussenarrangement worden gezien. Momenteel wordt dit node gemist 
door de aanbieders beschermd wonen. De definiëring heeft te maken met de complexiteit en 
intensiteit van de begeleiding die wordt gevraagd, maar ook met het accent dat erop ligt om 
zelfstandig te gaan wonen. Men moet een meer glijdende schaal hebben binnen het beschermd 
wonen. Nu zit er een te grote kloof tussen individuele begeleiding en een 24-uursverblijfsituatie. 
Mevrouw Hannen kan zich ook voorstellen dat het vanuit de maatschappelijke opvang nog 
breder kan dan alleen voor beschermd wonen. 
Mevrouw Sollet deelt mee dat het werkt voor uitstromers in een verblijfsituatie. Het werkt echter 
ook preventief om de instroom van een 24-uurssituatie te voorkomen en waarbij men niet genoeg 
heeft aan een ambulante situatie. 
De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
 
Beschermd wonen 
De heer Van Geleuken deelt mee dat in 2015 het VB beschermd wonen inclusief eventuele 
dagbesteding (DB) naast het product dagbesteding beschermd wonen bij verschillende 
aanbieders is ingekocht. Vroeger waren dit vaak onderaannemers. Qua stuurbaarheid en 
zorginhoudelijkheid is het hebben van verschillende aanbieders niet praktisch. Men zou de regie 
over het totaal moeten hebben. 
Mevrouw Kleijnen vindt dat dit laatste een heel groot nadeel voor de cliënt kan zijn. Spreekster 
vindt dat de communicatie tussen twee instellingen wel beter moet verlopen. Hoe staat dit in 
verhouding met het doel daarvan, zeker als het gaat om werkritme en het terugkeren in de 
samenleving? Het punt is de samenwerking. De consulent benoemt immers wie de regie heeft. 
De heer Van Geleuken vindt het lastig als men dit los van elkaar ziet. Dagbesteding moet 
immers in een bepaald ritme gebeuren en elders plaatsvinden dan waar men verblijft. Dit is 
immers een arbeidsmatige activiteit. 
De heer Vliegen vindt ook dat dagbesteding elders moet gebeuren. 
 
Mevrouw Zweers vraagt welk probleem met het onderscheid wordt opgelost. 
De heer Van Geleuken vindt het niet slim om de regie bij twee aanbieders neer te leggen. Het is 
immers een pakket met een opdracht. 
Mevrouw Sollet geeft aan dat binnen het arrangement beschermd wonen veel deelproducten zijn 
ondergebracht met een administratieve knip tussen met of zonder dagbesteding vanwege het 
onderaannemerschap. Een gemeente wil echter bij een toewijzing dat het pakket door de 
aanbieder geleverd wordt. Dit is ook een stap in de richting van een resultaatfinanciering. Het is 
veel eenduidiger om het gehele pakket in een arrangement te stoppen. Indien de aanbieder dit 
niet zelf in huis heeft, zal hij zorg moeten inhuren. 
De heer Van Geleuken deelt de opvatting van mevrouw Sollet. 
De heer Simons vindt dat men juist de bijzondere dagbesteding in ere moet houden, zonder alles 
te veralgemeniseren. 
Mevrouw Sollet antwoordt dat dit niet wordt afgeschaft. De financiële constructie wordt alleen 
anders. 
Mevrouw Schouten vindt de vraag welke doelen met deze cliënt, dit gezin moeten worden 
behaald. Dat wordt gedefinieerd en daarna heeft men keuzevrijheid. 
Mevrouw Kleijnen vindt het een probleem als een aanbieder de doelen meebepaalt. Dat heeft 
met transparantie te maken. Bovendien waren vroeger de tarieven ook hoger. 
De heer Van Geleuken deelt mee dat de doelen door de gemeente worden bepaald. 
 
De voorzitter beluistert een operationeel vraagstuk rondom de toegang. Dit heeft te maken met 
het vertrouwen in de wijze waarop de toeleiding plaatsvindt. Dit staat los van de arrangementen 
en de indeling in de productcategorieën. Het punt van mevrouw Kleijnen is duidelijk. 
 
De voorzitter wil nu echter focussen op de vraag of de indeling van de arrangementen correct is 
wat betreft beschermd wonen. De onderaannemer kan zijn werk niet meer uitvoeren als vanwege 
de korting van de hoofdaannemer (die dit vervolgens doorgeeft aan de onderaannemer) de prijs 
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dusdanig onder druk komt te staan. Dan veroorzaakt men een collectief probleem. Dit kan niet 
met de vorm waarin arrangementen worden vertaald worden opgelost. Dit is een 
uitvoeringsvraagstuk. 
 
De vraag die nu moet worden opgepakt, is of bij beschermd wonen een wijziging moet worden 
doorgevoerd. De voorzitter beluistert verschillende opvattingen. 
Mevrouw Brans vraagt of er signalen van problemen zijn. 
Mevrouw Sollet antwoordt dat de gedeelde verantwoordelijkheid van twee aanbieders het 
probleem is. Men moet ageren tegen de versnippering. Het gaat immers om '1 gezin, 1 plan, 
1 regisseur'. Dit is een voorbeeld waarin men dit juist verdeelt. Men kan ook nagaan bij het 
toegangsteam hoe de indicatie wordt gesteld. Waarop is dat gebaseerd? Het heeft in principe 
met beschikbaarheid te maken of wel of geen dagbesteding wordt geïndiceerd. Spreekster vraagt 
dit uit te zoeken. 
Mevrouw Schouten deelt de opvatting van mevrouw Sollet. 
 
Hierop volgt enige discussie. 
 
De heer Van Geleuken stelt vast dat het punt is gemaakt. Het voorstel moet een voordeel 
hebben en het moet worden onderbouwd. 
Mevrouw Goertz vindt een goede vraag wie er momenteel last van heeft. 
De voorzitter deelt mee dat het punt wordt meegenomen. 
Aldus wordt afgesproken. 
 
De heer Van Geleuken vindt het opsplitsen van de chronische groep en de niet-chronische groep 
iets anders. 
De heer Vliegen deelt mee dat bij de chronische groep ook maatregelen m.b.t. zorglocatie 
(gebouw) genomen moeten worden. Dit moet men bij jeugd echter juist niet te riant doen. Het is 
immers de bedoeling dat de jongeren ook op kamers gaan. 
De heer Van Geleuken merkt op dat met deze splitsing de groepen prijshomogener worden. 
Momenteel gaat het bij de groep beschermd wonen om 20 miljoen euro en bij de begeleiding ZG 
om 300.000 euro aan arrangementen. Het uitsplitsen van 20 miljoen euro is dus vanuit financieel 
oogpunt wel zinvol. 
 
De voorzitter vindt het onderscheid tussen de chronische groep en de niet-chronische groep 
duidelijk. Het gaat vooral om de hoofdaannemer en de onderaannemer en de regie waarnaar nog 
moet worden gekeken. 
Aldus wordt afgesproken. 
 
Mevrouw Van Rijswijk vindt het belangrijk dat het systeem door de consulenten aan de cliënten 
kan worden uitgelegd. Spreekster stelt vast dat de heer Lenaards aangeeft dat het iets zegt over 
de prijs. Bovendien is het erg inhoudelijk en dat is aan de aanbieders zelf. Spreekster stelt voor 
om een onderverdeling op assen te maken met complexiteit en intensiteit (zoals het model van 
Sittard-Geleen) en vervolgens te bekijken wat men voor dat geld kan doen en voor de 
consulenten te definiëren wat licht, middel en (heel) zwaar is met een aantal uitzonderingen. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het wel de bedoeling is dat de aanbieder het ook zelf 
bepaalt. Het raster is bovendien ook samen met mevrouw Rosenke bekeken. Hier is een stap 
voor de achttien gemeenten gezet om van een heel ingewikkeld systeem naar een grof systeem 
te gaan. Nu wordt een klein stapje in de richting van het systeem van Sittard-Geleen gezet. 
Spreker vindt dat het wel scherp gedefinieerd moet zijn voor de toegangsteams. 
De heer Lenaards wil graag met een stip op de horizon werken en dit samen uitbreiden en 
definiëren. 
 
De voorzitter vraagt of dit bij het pakket Wmo een stap in de goede richting is. 
 
De heer Cremers vraagt uitleg over de laatste kolom: het aantal arrangementen. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit de som is van het aantal arrangementen. 
 
Mevrouw Kleijnen heeft nog een opmerking over kortdurend verblijf (of toch logeren?). Misschien 
is het hierbij ook belangrijk of dit chronisch is of dat sprake is van een tijdelijke crisis. 
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De heer Van Geleuken zal dit nog uitzoeken. Dit komt binnen de Wmo heel weinig voor. De 
behoefte aan respijtzorg is echter groot. 
De heer Lenaards heeft de informatie hierover toegestuurd naar de heer Van Geleuken. Spreker 
stelt vast dat de Wlz ook gaat verengen. Hoe kan men met minder geld meer doen? 
Mevrouw Kleijnen merkt op dat de Wlz-doelgroep die thuis woont een zzp (zorgzwaartepakket) 
krijgt geïndiceerd. Dat is heel vreemd. Waarschijnlijk zijn dit overgangscliënten. Mensen gaan 
dan wel weer meer logeren. De bedoeling is immers dat men langer thuis blijft wonen. 
De heer Cremers merkt op dat men mag kiezen. 
De voorzitter spreekt af dat dit punt wordt meegenomen. 
Aldus wordt afgesproken. 
 
Jeugdwet, arrangementsindeling 2016, een voorstel vanuit de technische werkgroep 
Mevrouw De Rond wijst op de grote verschillen bij logeren bij jeugd. Soms is dit maar één 
weekend per jaar en bij anderen is dit ieder weekend. 
De heer Van Geleuken wil deze opmerking gebruiken om de Jeugdwet aan de orde te stellen. 
De toegangsteams weten de behoefte ten aanzien van logeren vaak heel goed en zij kunnen dat 
goed in de weekenden aanduiden. Het voorstel luidt om drie klassen te maken. Daarmee doet 
men de werkelijkheid veel meer recht. Hieraan heeft de toegang ook behoefte. 
 
Mevrouw Goertz vraagt goed in te zoomen op de respijtzorg. De gemeenten hebben dit niet 
ingekocht. 
De heer Van Geleuken vindt dit ook product aan de behoefte tegemoet zou kunnen komen.  
 
Mevrouw Kleijnen heeft nog een vraag over de groepsbegeleiding bij de Wmo volwassenen. 
Tussen de verschillende aanbieders bestaan heel veel verschillen bij de groepsgrootte. Kan 
daarin meer duidelijkheid worden gegeven? 
De heer Van Geleuken vindt dit een goed punt om bij de criteria basis en zwaar mee te nemen. 
De voorzitter vindt dat dit inderdaad een van de onderscheidende criteria zou kunnen zijn tussen 
basis en zwaar. 
 
Mevrouw Van Rijswijk wil graag bij de inhoud wegblijven en een vertaling maken aan de hand 
van een raster met een aparte lijst voor de consulent om te bezien wat een aanbieder voor een 
bepaald budget kan leveren. Leveranciers hebben dan meer speelruimte. Spreekster wil uitgaan 
van budgetten in plaats van de inhoud. 
De heer Van Geleuken stelt vast dat de aanbieder kan aangeven wat hij kan bieden. 
De voorzitter hoort dezelfde richtingen met verschillende aanvliegroutes. 
Mevrouw Schouten vindt het toch fundamenteel verschillende uitgangspunten. Momenteel werkt 
men echter nog vanuit de bestaande structuren. 
Mevrouw Van Rijswijk pleit ervoor om een aparte lijst met kwalificaties naast het raster te 
leggen. 
De heer Simons stelt vast dat de bedoeling van de arrangementen is geweest dat men samen 
een aantal jaren op zoek gaat of überhaupt een bepaalde beweging mogelijk is. Deze beweging 
kan men echter niet maken bij het voorstel van mevrouw Van Rijswijk. De toegang moet nu 
eigenlijk ook doelen formuleren. 
De heer Van Geleuken stelt vast dat de toegangsteams dit ook hebben gezien. De 
operationalisering moet inderdaad samen met de toegangsteams worden bezien. 
Deze opvatting wordt gedeeld. 
 
De heer Noteborn stelt vast dat de inkoop voor 2016 dus blijft zoals die is. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat wel een aantal uitsplitsingen wordt gemaakt. De groepen 
worden hierdoor ietwat homogener gemaakt. 
Mevrouw Schouten voegt toe dat de basis inderdaad hetzelfde blijft. 
De heer Vliegen vindt dat men wel op een gegeven moment een conclusie moet trekken of het 
haalbaar is voor de begrotingsronde. 
Mevrouw Brans wil eerst het einddoel formuleren. Daarnaast hangt de gehele bedrijfsvoering 
(systemen) bij de gemeenten hieraan vast. Men moet een beslismoment inlassen. 
De heer Vliegen stelt vast dat men nu nog een paar maanden voor de uitwerking heeft. 
De voorzitter deelt mee dat het beslismoment meteen na de zomer is. Dan moet dit duidelijk zijn. 
Nu is een voorzet gemaakt. De discussie moet verder worden gevoerd. Dit alles moet immers in 
september in een collegevoorstel landen voor de contractering in 2016. 
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Mevrouw Sollet wil het beeld wegnemen dat dit een ad-hocstap is. Het einddoel is de 
resultaatbekostiging. Daarvoor is een van de voorwaarden dat homogeniteit bestaat over een 
aantal categorieën, zoals de doelgroep en de inhoud van het aanbod. In de huidige situatie is 
geconstateerd dat de differentiatie van het containerbegrip veel te groot is. Dit is dus wel degelijk 
een stap in de goede richting. 
De voorzitter deelt deze opvatting. Dit doet ook recht aan de inspanning die in de werkgroepen 
is geleverd. 
 
Pauze 15.05 - 15.20 uur 
 

4. Vervolg behandeling thema's notitie 
De voorzitter stelt vast dat mevrouw Sollet voor de pauze een goed statement heeft gemaakt. 
De keuze voor arrangementen is een bewuste keuze waaraan een lang traject vooraf is gegaan. 
De doelstelling van de ontwikkeltafels is om verbeterslagen te bewerkstelligen. Bij prijs-prestatie 
moeten de aandachtspunten worden geadresseerd die voor de derde ontwikkeltafel moeten 
worden opgepakt. De voorzitter wil nog een half uur doorgaan met de tabel. 
 
Vervolg: Jeugdwet, arrangementsindeling 2016, een voorstel vanuit de technische werkgroep 
De heer Van Geleuken merkt op dat bij de arrangementen in 2015 een onderscheid is gemaakt 
tussen de AWBZ en de provinciale jeugdhulp. Over dit onderscheid is in de technische werkgroep 
gesproken. Is dit onderscheid wel zo reëel? Gaat het om verandering/behandeling of om 
begeleiding/continue zorg? Dan laat men het verleden meer achter zich. 
 
De heer Cremers vraagt meer uitleg over de tabel. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat bij de AWBZ ook een groep zit met een chronische 
grondslag en dat is bij de provinciale jeugdhulp per definitie niet zo. Opgroeiproblemen moeten 
per definitie tijdelijk zijn. Jeugdhulp is iets anders dan jeugdbegeleiding. 
Mevrouw Goertz merkt op dat het erom gaat dat men betere arrangementen krijgt. 
 
De heer Van Geleuken wil bij 'individuele jeugdhulp' de splitsing aanbrengen tussen behandeling 
en begeleiding die eerst moet worden besproken. Hierin kan vervolgens voor beide 
arrangementen een verdeling worden aangebracht in basis en zwaar. Dat is een raster met vier 
individuele jeugdhulpen. 
Mevrouw De Rond vraagt meer uitleg. 
Mevrouw Hannen legt uit dat de oude indeling in de tabel overeind is gehouden. 
De heer Cremers stelt vast dat bij de provinciale zorg dus sprake was van behandeling terwijl bij 
de AWBZ zorg een onderscheid was tussen behandeling en begeleiding. 
De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. 
 
Er is enige verwarring over de tabel. De heer Van Geleuken schetst vervolgens de verdeling op 
de aanwezige flap-over. 
 
De heer Van Geleuken deelt mee dat ook heel veel gegevens geanalyseerd zijn om van alle 
arrangementen de spreiding in uren en kosten te bekijken. Daarbij zijn de clusters in een 
puntenwolk gezet en nader bekeken. 
De voorzitter vraagt of de puntenwolk goed aansluit bij de categorieën. De voorzitter stelt vast 
dat dit nog moet gebeuren. Is dit een helder voorstel? 
De heer Smeets antwoordt bevestigend. 
De aanwezigen bevestigen dit. 
 
Mevrouw De Rond stelt vast dat men bij 'behandeling' doelafspraken kan maken. Bij 'begeleiding' 
worden ook afspraken gemaakt, zoals de ontlasting van het gezin. Daarbij levert het aantal 
dagdelen een discussie op tussen de toegang en de aanbieder. 
Mevrouw Hannen merkt op dat een onderscheid tussen basis en zwaar bij de Wmo wel is 
gemaakt. Spreekster kan zich voorstellen dat dit hier ook geldt. 
De heer Van Geleuken voegt toe dat men dan naar de statistische gegevens kijkt voor de 
verdeling tussen basis en zwaar. De discussie zal echter toch ontstaan. Het dienen telkens 
stappen in de goede richting zijn. 
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De voorzitter vindt dat het de koers moet bevatten om uiteindelijk richting een 
resultaatfinanciering te komen met homogeniteit onder de verschillende arrangementen en de 
daarbij behorende prijzen. Dat zal echter nog jaren kunnen duren. 
 
De heer Van Geleuken deelt mee dat het voorstel is om jeugdhulp te splitsen in basis en zwaar. 
Dat is logisch. Verblijf is groot qua middelen. Verder vindt spreker de indeling ingewikkeld zoals 
de residentiële behandeling. Dat betekent ook verblijf. Pleegzorg wordt nu ook verblijf, terwijl dit 
een heel ander prijskaartje heeft. Spreker vindt het slim om dit bij jeugdzorg toe te voegen. 
Mevrouw De Rond merkt op dat 'crisisopvang en 'verblijf crisisopvang' bestaan. 
De heer Van Geleuken stelt vast dat er ook een discussie komt over de duur van een 
crisisopvang. 
 
De voorzitter vraagt uitleg over begeleid wonen. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit gaat om de 18-minners. Dat zal een beperkte groep 
zijn. Normaal wonen zij thuis of wonen zij in een verblijfssetting. Dit is een heel herkenbare groep. 
Mevrouw Sollet pleit ervoor deze categorie gelijk te houden met de Wmo. 
 
De heer Cremers vraagt of 18- en 18+ iets uitmaakt. 
Mevrouw Sollet antwoordt bevestigend. 
De voorzitter voegt toe dat met name bij de gemeenten een cruciaal onderscheid bij de 
budgetten zit. 
De heer Van Geleuken deelt mee dat beschermd wonen erbij moet. Er zijn grote 
kostenverschillen bij verblijf (etmalen) en een beperkt aantal aanbieders. Dit is een lastig product. 
De toegang kan de duur ook niet bepalen. Spreker stelt voor om een nadere onderverdeling te 
maken om de arrangementstarieven homogener te maken. 
 
Mevrouw Hannen stelt de vraag of twee parameters voldoende zijn. 
Mevrouw De Rond vraagt of dit licht of zwaar moet zijn. 
De heer Van Geleuken merkt op dat dit gaat over grote instellingen. Bij pleegzorg zal het nooit 
een discussie zijn. Spreker zal bekijken hoeveel aanbieders er zijn. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. Verblijf moet in een technische werkgroep nog goed 
worden bekeken. De herkenbare producten gaan eruit. 
Aldus wordt afgesproken. 
 
Mevrouw Hannen merkt op dat verblijf van oudsher zit bij de jeugdzorgaanbieder met andere 
verstrekkingen dan vanuit de AWBZ, bijvoorbeeld de medicijnen. Dit is ook belangrijk voor de 
toegang. De accommodatiekosten en de huisvestingskosten zijn ook twee heel verschillende 
vergoedingen. De vraag is hoe dit landelijk wordt gerepareerd. 
De heer Van Geleuken denkt dat voor de Jeugdwet en de Wmo wel bepaald zal moeten worden 
of bepaalde verstrekkingen erbij horen of niet. Dat geld is natuurlijk wel overgeheveld voor de 
verblijfskinderen vanuit de AWBZ en niet van de provinciale kinderen. Dit onderwerp komt terug 
in een werkgroep. Spreker zal mevrouw Hannen (koraalgroep), de heer Smeets (Xonar) en de 
heer Van Wijngaarden (Radar) hierover aanschrijven. 
De heer Vliegen zal ook nog informatie verstrekken. 
Aldus wordt afgesproken. 
 
De heer Smeets vraagt naar het medisch kinderdagverblijf en de daghulp schoolgaande jeugd. 
Xonar noemt dit semiresidentieel. 
Mevrouw Goertz antwoordt dat dit laatste geen verblijf is, alleen maar uren. 
 
De heer Van Geleuken deelt vervolgens mee dat gedefinieerd moet worden wat crisisopvang is. 
Logeren moet in twee klassen worden ingedeeld. De GGZ wordt hetzelfde gehouden. 
 
Mevrouw Goertz stelt vast dat er nu geen separaat arrangement t.b.v. de crisisdient is. 
Spreekster vindt dit noodzakelijk om te hebben. Dit moet echt worden meegenomen. 
De heer Van Geleuken stelt voor de crisisdienst apart te financieren via een subsidie als een 
voorziening (bijvoorbeeld de inloopvoorziening bij Mondriaan) onafhankelijk van het aantal 
deelnemers. Dat is een typisch beschikbaarheidproduct, net zoals de dag- en nachtopvang van 
het Leger des Heils. 
Mevrouw De Rond deelt mee dat een provinciale crisisopvang wordt opgezet. 
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De voorzitter stelt vast dat het signaal van mevrouw De Rond wordt meegenomen. 
Aldus wordt afgesproken. 
 
De heer Van Geleuken deelt mee dat de vrijgevestigde in DBC blijft declareren. Dit zijn kleine 
aantallen. Bij dyslexie bestaan verschillen tussen instellingen ten aanzien van de diagnose en de 
behandeling. Dat blijkt uit de gegevensuitvraag. Spreker stelt voor om de definitie van producten 
aan te scherpen. 
 
Mevrouw De Rond vraagt of het verblijf GGZ ook in de discussie wordt meegenomen. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit bij de toegang wordt gebruikt. Op welk product heeft 
men recht? De GGZ zit hier niet tussen. 
Mevrouw Goertz merkt op dat de grootste stroom vanuit de huisartsen komt. 
Mevrouw Hannen stelt vast dat er ook grijze gebieden zijn. 
De heer Van Geleuken probeert dit meer te stroomlijnen. Spreker geeft vervolgens aan dat het 
schema en alle punten nu zijn behandeld. 
 
Financieel-technische thema's 
De voorzitter vraagt aan de heer Van Geleuken om hiervan een samenvatting te geven. 
De heer Van Geleuken heeft een aantal gesprekken gevoerd. Spreker stelt vast dat wethouders 
ver afstaan van de problemen rondom de differentiatie in de arrangementen. Hun probleem is op 
het kostenaspect:  lopen deze niet uit de hand? De samenwerking staat of valt met de 
beheersbaarheid. Nu is er alleen een prijsafspraak en geen afspraak om de zorgomvang in uren 
te beïnvloeden. Elk systeem kent  haar eigen prikkels. 
De heer Cremers merkt op dat men in het oude GGZ-systeem een strafkorting kreeg als men te 
veel zorg inzette. 
 
De heer Van Geleuken vraagt hoe men over budgetgrenzen bij de arrangementen kan spreken. 
De wethouders voelen zich nu heel onveilig. 
Mevrouw Kleijnen merkt op dat de toegangsteams en de huisartsen de groei bepalen en niet de 
aanbieders. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat de wethouders het willen doen met het geld dat voor de 
3D-taken staat. Iedereen heeft belang bij een kostenbeheersing. 
De voorzitter vindt dat een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen GGZ en 
Wmo/jeugd anders dan GGZ. Bij de GGZ is de verwijsstroom niet in beeld door tussenkomst van 
o.a. huisarts en daarmee is de benutting van de budgetten niet zichtbaar en niet stuurbaar. 
 
Mevrouw Goertz vraagt of er al iets te zeggen valt, na afloop van het eerste kwartaal, over het 
aantal verwijzingen naar de GGZ. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit heel wisselend is per aanbieder. Een ontwikkeling 
aangeven is nu nog te vroeg. 
De heer Simons merkt op dat met name de opstart bij de gemeenten tijd nodig heeft gehad. In 
januari/februari 2015 is er een verminderde toestroom geweest. De oorzaak is echter onduidelijk. 
Er zijn grote verschillen tussen de grote instellingen. 
 
Mevrouw Goertz merkt op dat de toegang toch ook voor de GGZ is. Deze link moet goed worden 
onderzocht. 
Mevrouw Kleijnen vindt de zorgdoelstellingen in de beschikking bij  Wmo ook van toepassing. Dit 
zou beter onderbouwd moeten zijn. 
De heer Van Geleuken vindt het te vroeg om over de toestroom iets te zeggen en hij vraagt naar 
de opvatting van de aanwezigen over een degressief tarief. In een openeinderegeling zit immers 
een risico dat de kosten blijven oplopen. Het inbouwen van checks and balances lijkt 
noodzakelijk. 
Mevrouw Goertz stelt vast dat de gemeenten inderdaad graag een budgetmaximum willen en dat 
de aanbieders graag een budgetminimum willen. 
De heer Van Geleuken stelt voor om een soort van overloop in te bouwen. Dat is echter lastig. 
Mevrouw Goertz antwoordt dat aanbieders ook vaste kosten hebben. Bovendien wil men ook de 
voorzieningen in stand houden. Dat kan men als argumenten gebruiken. 
 
De heer Simons verwijst naar de frictiekosten vanuit 2014. Dit is in de eerste bijeenkomst (POT) 
in Meerssen aan de orde gekomen. In hoeverre gaat de gemeente de rol van een ondernemer 
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overnemen door het inbouwen van bepaalde veiligheden om te voorkomen dat de instelling 
omvalt? Men moet ervoor waken dat een instelling op de gemeente gaat leunen. 
Mevrouw Goertz antwoordt dat sommige organisaties echter ook bepaalde producten als enige 
in de regio aanbieden. 
Mevrouw Sollet merkt op dat gemeenten afwillen van een openeindfinanciering. De aanbieders 
zouden dit ook moeten willen. Gezocht moet worden naar een manier om dit op te lossen. 
De heer Van Geleuken merkt op dat het probleem is dat als men de markt laat werken, het 
aantal producten toe zal nemen. Spreker verwijst naar het convenant met de ziekenhuizen en de 
GGZ. Het is in ieders belang te bepalen hoe het budget beheersbaar blijft. 
De voorzitter vat samen dat het punt is dat aanbieders waarschijnlijk meer willen gaan leveren 
zodat gemeenten met het totale budget niet meer uitkomen. 
 
Mevrouw Goertz vraagt of het aftoppen op beide plekken haalbaar is. 
De heer Van Geleuken heeft ideeën over de prijs als men meer of minder levert. Men kan ook 
eigen zorgpersoneel dat tijdelijk 'over' is  inzetten bij scholen of toegangsteams om hier een 
preventief instruerende rol te vervullen. 
Mevrouw Schouten vindt de innovatiekant heel belangrijk. Hiervoor zijn budgetten voor 
zorgaanbieders beschikbaar, los van de inkoop. 
De voorzitter merkt op dat dit niet bij deze ontwikkeltafel prijs-prestatie thuishoort. Het is de 
bedoeling om te bezien wat men nu voor 2016 kan afspreken. Moet men voor 2016 al 
budgetbegrenzingen aanbrengen? Een gedeelte van de discussie is het GGZ-vraagstuk. Een 
ander vraagstuk zijn de arrangementen Wmo/jeugd, anders dan GGZ met een nadrukkelijke 
sturing op de Q bij de toegang. Nu is er nog een regionaal transitiearrangement voor jeugd als 
een soort buffer. Moet hiervoor iets in de plaats komen? Zijn de gevoelige functies gedekt? De 
voorzitter wil de punten 20 t/m 28 nu bespreken. 
 
Punt 20 
De heer Van Geleuken vindt het alleen afrekenen op werkelijke zorguren een soort vrijbrief voor 
kleine aanbieders om veel zorg te gaan leveren. Daarom is dit voorstel gedaan. Het uitgangspunt 
is de middeling (demping) bij de arrangementen. De kleine aanbieders hebben dit zelf 
aangegeven. 
Mevrouw Sollet geeft aan dat er misschien ook kleine hoeveelheden arrangementen zijn. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit inderdaad is bedoeld: kleine aantallen arrangementen. 
 
Mevrouw Hannen vraagt of de echt werkelijke kosten of P x Q zijn bedoeld. 
De heer Simons hoort dat nu een afwijking aan de werkelijkheid wordt verbonden. Vorig keer is 
vastgesteld dat gemiddelde kostprijzen een stap te vroeg is. Ten aanzien van de verdeling van de 
aanbieders merkt spreker op dat men van 90% van de aanbieders een goed gemiddelde kan 
afleiden. Dat is meer betrouwbaar. 
De heer Cremers antwoordt dat dit vorig jaar ook zo is afgesproken. 
 
De heer Van Geleuken merkt op dat het punt juist is dat kleine aanbieders een grote variatie 
hebben (puntenwolk). De uitschieters zitten juist bij de kleine aanbieders. 
De heer Simons en mevrouw Sollet merken op dat men daarvoor een differentiatie heeft. Dit 
wordt (ter illustratie) bij het arrangement individuele begeleiding  met de verdeling basis en zwaar 
gedaan. 
 
De voorzitter vraagt te onderzoeken in hoeverre de voorstellen voor de nieuwe 
arrangementsindeling uitwerken in de verschillende tarieven. 
De heer Van Geleuken merkt op dat het punt juist is dat de kleine aanbieders in 2015 andere 
cijfers hebben dan in het basisjaar. Die afwijking is heel groot, terwijl de cliëntaantallen klein zijn. 
De heer Simons voegt toe dat het gaat om de prijs die men betaalt. Spreker is voorstander van 
twee groepen: basis en zwaar. Dit geldt voor iedereen die minder dan twintig individuele 
arrangementen t.b.v. de cliënten heeft. 
De heer Van Geleuken merkt op dat de grofheid die men nu heeft bij de kleine aanbieders 
misschien nog grover wordt. Spreker zal een puntenwolk van de cijfers maken van de kleine 
aanbieders en dat bekijken. 
De voorzitter vindt dit een goed voorstel rondom aanbieders met minder dan twintig 
arrangementen. Het gaat in de puntenwolk om de arrangementen en niet om de uren. 
Aldus wordt afgesproken. 
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Mevrouw De Rond vraagt of dit ook toepasbaar is op nieuwe aanbieders. Deze lijn kan dan 
worden bekeken. 
De heer Simons antwoordt dat bij nieuwe aanbieders zonder historie is geprobeerd om een zo 
objectief mogelijk tarief neer te leggen. Dat kan voor het gros passen. 
De heer Van Geleuken vindt het lastig dat een nieuwe aanbieder, door de huidige vorm van 
arrangementindeling, voor een zware doelgroep moeilijk kan starten. Daarvoor bestaat nog geen 
oplossing. 
 
Mevrouw Kleijnen vraagt of al iets duidelijk is over de uurprijs. Zitten daarin veel verschillen? 
De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Er zijn pgb-aanbieders die zichzelf goedkoop in 
de markt hebben gezet en daarnaast ook nog zijn gekort. Zij zijn op een heel laag tarief 
uitgekomen. Aanbieders met minder dan twintig arrangementen moeten misschien apart worden 
bekeken. 
Mevrouw Kleijnen werkt veel met pgb's en kon wel een gemiddelde historie aangeven. 
Spreekster kwam op een heel laag bedrag uit. Dat kan men nieuwe aanbieders echt niet geven. 
De heer Van Geleuken zal dit ambtelijk bespreken en mevrouw Kleijnen hierbij betrekken. Het 
blijft echter lastig als men geen historie heeft. 
Aldus wordt afgesproken. 
 
De voorzitter geeft aan dat een deel van de nog openstaande punten een vertaling is naar de 
uitvoering. Hierover hoeft men zich nu niet te buigen. De voorzitter vindt echter wel belangrijk dat 
er punten zijn bij de financieel-technische thema's die in een ontwikkeltafel moeten worden 
besproken, bijvoorbeeld de historische kosten per cliënt waarop een korting is toegepast, die 
vervolgens wel of niet mag worden uitgevoerd. De voorzitter vraagt hoe dit procesmatig het beste 
getackeld kan worden. De voorzitter stelt voor om nog een extra ontwikkeltafel in te lassen. 
 
Korte discussie. 
 
Punt 21 
De heer Cremers heeft nog opmerkingen over punt 20 en 21. Ten aanzien van punt 21 merkt 
spreker op dat er wel een uitvraag is geweest met onder de streep 25% minder. Veel cliënten 
zitten in 2015 nog in overgangssituatie. De aanbieders hebben de prijs toen aangepast. In 2016 
is dan sprake van de kanteling. Het is dan niet eerlijk om de prijs weer aan te pakken. 
De heer Van Geleuken vindt het logisch dat als men in de prijs 20% achteruitgaat (het 
arrangementstarief), men maximaal 20% minder zorg gaat leveren. Het zou raar zijn als de 
marge enorm toeneemt. 
De heer Simons hoopt dat men wel aan de bel trekt als men te weinig dagdelen krijgt. 
De heer Van Geleuken vindt ook dat het inderdaad een win-win moet zijn. 
De voorzitter beluistert een spanningsveld tussen P en Q. 
De heer Van Geleuken zal dit in een ambtelijke werkgroep nog bespreken. 
Aldus wordt afgesproken. 
 
De heer Cremers vindt het een verschil of men anders gaat werken of bij een cliënt anders gaat 
werken. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat het gaat om de casemixverandering. Als de casemix 
verzwaart, is het redelijk als iets met de prijs wordt gedaan. 
Mevrouw Goertz geeft aan dat dit ook is benoemd. 
De heer Lenaards vindt dat men dit ook in het kwartaaloverleg kan meenemen. 
 

5.  Samenvatting/conclusies en vervolgafspraken richting derde OT 
De voorzitter vraagt hoe men verder wil. De voorzitter stelt vast dat er nog heel veel punten zijn 
die men wil bespreken. Er is een extra bijeenkomst mogelijk over twee weken omdat de 
ontwikkeltafel vervoer op 19 juni om 13.30 uur (de middagsessie) uitvalt. De voorzitter legt dit 
voorstel aan de aanwezigen voor. 
Mevrouw Kleijnen vraagt of al voldoende duidelijkheid kan worden gegeven voor de derde 
ontwikkeltafel. 
De heer Van Geleuken deelt mee dat de notitie over twee weken aangepast kan worden. 
Spreker wil alles ook snel met de toegang afstemmen. 
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De voorzitter merkt op dat er ook nog openstaande vragen zijn. Niet alles is immers 
geadresseerd. Het is mogelijk dat dan niet iedereen aanwezig kan zijn, maar dat was vandaag 
ook niet het geval. 
 
Mevrouw Brans vindt een extra bijeenkomst nodig. Zij merkt op dat de nieuwe meicirculaire de 
afgelopen week is uitgekomen. De gemeente Vaals gaat bijvoorbeeld 60.000 euro erop achteruit. 
Dat is een groot bedrag. Spreekster wil graag samen bekijken waar men bij het budget eindigt. 
Mevrouw Kleijnen vraagt hoe de gegevens zijn aangeleverd. Zijn er onduidelijkheden? 
De heer Van Geleuken antwoordt dat in het aanleverproces inderdaad fouten zijn gemaakt. 
 
Er volgt een korte discussie over het declaratieproces. 
 
De voorzitter stelt vast dat wordt afgesproken dat een extra ontwikkeltafel prijs-prestatie over 
twee weken op deze locatie om 13.30 uur op 19 juni 2015 wordt georganiseerd. 
Aldus wordt afgesproken. 
 
Mevrouw Brans heeft nog een aandachtspunt. Er is gezegd dat bij de arrangementen op basis 
van criteria, de toegang een rol moet spelen. Spreekster stelt voor om de doelstellingen/criteria 
samen te bekijken. 
De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. In de tussentijd wordt ook contact opgenomen 
met de aanbieders. 
Aldus wordt afgesproken. 

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

16.40 uur de bijeenkomst. 
 
 
 
 
Maastricht, 5 juni 2015 


