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Managementsamenvatting ontwikkeltafel (OT) Kwaliteit d.d. 5 juni 2015 
 

 

Bereik 
In de regio Zuid-Limburg zitten voor jeugd achttien gemeenten aan tafel. Voor beschermd wonen als 

onderdeel van de Wmo zijn dat tien gemeenten (Sittard-Geleen/Westelijke Mijnstreek en Maastricht-

Heuvelland) en voor de rest van de Wmo zitten zes gemeenten (Maastricht-Heuvelland) aan tafel.  

 
Doelstelling 
De doelstelling van de ontwikkeltafel is dat gezamenlijk wordt bekeken hoe het proces kan worden 

verbeterd en wat in de contractering van 2016 kan landen. Dit alles moet immers leiden tot duidelijke 

randvoorwaarden voor de contractering van 2016. 

 
Proces 
Dit overleg is richtinggevend. Gemeenten en zorgaanbieders kunnen ook virtueel meekijken en 

meepraten. Na dit fysieke overleg volgt een virtueel overleg waarin iedereen kan meepraten en 

reageren. Na de zomer worden in het derde overleg de kaders aangereikt voor de contractering of 

voor de bijlage. Daarna volgt de contractering begin oktober. Vervolgens zal in de vierde ontwikkeltafel 

worden teruggekeken. Daarnaast zal de agenda van 2016 ook alvast moeten worden bepaald. 

 
Conclusies overleg 10 april 2015 

De door de werkgroepen voorbereide notities zijn besproken. 

 

1. De kwaliteitseisen met de verschillende certificeringen. 

 De notitie is besproken en op onderdelen aangepast (zie bijlage). 

 De volgende zaken worden nader onderzocht: 

 VOG, verzekering en zorgvuldige omgang met vrijwilligers (B4). 

 Het betrekken van stakeholders bij de toetsing van kwaliteit (C1). Hoort dit onderdeel thuis 

onder dit hoofdstuk of bij G? 

 De formulering bij C3 en C4 moet scherper. 

 Dekt het woord managementinformatie (G8) de lading?  

 

2. Notitie OT kwaliteit 

a. De meest gangbare kwaliteitsmanagementssystemen. 

Toevoegen in het rijtje systemen ISO 9001; 2015 

Onderzocht wordt of het haalbaar is om te eisen dat iedere aanbieder (ook vrijgevestigden 

en zelfstandigen) dient te beschikken over een werkend kwaliteitsmanagementsysteem 

dat getoetst wordt door externen. 

b. Kwaliteit en deskundigheid van personeel. 

Geen wijzigingen, met uitzondering van de opmerking onder 1 B4. 

c. Controle inspectie Jeugdzorg en de toezichthoudende ambtenaar van de WMO 

Geen wijzigingen 

d. Privacybescherming en het borgen van burgerrechten. 

Geen wijzigingen. Alle ontwikkelingen worden goed gevolgd. 

e. Eerste uitwerking ‘high trust, high penalty’ 
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Het proces om te komen tot een eerste uitwerking is inmiddels gestart. 

f. Transformatie 

Er wordt een vragenlijst opgesteld met betrekking tot de outcome. Nagegaan wordt of 

deze vragenlijst in bijlage 3 wordt opgenomen of in een addendum. De vragenlijst dient 

uitgewerkt te worden. Ook dient nagedacht te worden over de vraag wie de vragenlijst 

gaat invullen en afnemen. Voorgesteld wordt de reikwijdte van de vragenlijst te beperken 

tot het hulpverleningsproces. 

 
Vervolgafspraken 
De werkgroepen werken de besproken notities, conform hetgeen besproken is, verder uit. De 

aangemelde leden van de werkgroepen worden hiervoor benaderd. De uitgewerkte voorstellen 

worden besproken tijdens de volgende fysieke ontwikkeltafel. Dit alles wordt wel al eerder op de 

website gepubliceerd.  

  


