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Ontwikkeltafel Kwaliteit van 4 september 2015 
Managementsamenvatting, mv, 4 sept, versie 1 

 

 

Bereik 
In de regio Zuid-Limburg zitten ten behoeve van de jeugdzorg achttien gemeenten aan tafel. Voor  

beschermd wonen, als onderdeel van de Wmo, zijn dat tien gemeenten behorende tot de regio’s 

Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. Voor de overige Wmo-onderdelen zitten zes 

gemeenten (Maastricht-Heuvelland) aan tafel (fysiek en/of virtueel). 

 

Doelstelling 
De doelstelling van de ontwikkeltafel is om gezamenlijk te bekijken hoe we het proces kunnen 

verbeteren en wat daarvan in de contractafspraken voor  het kalenderjaar 2016 kan landen.  
 

Proces 
Het overleg in de ontwikkeltafel(s) is richtinggevend. Gemeenten en zorgaanbieders, die niet fysiek aan 

tafel zitten, wordt de mogelijkheid geboden om virtueel de richting mee te bepalen. . Na afloop van het 

fysieke overleg volgt de virtuele ronde waarin iedereen de kans wordt geboden te reageren. Na de 

zomer worden in de derde ontwikkeltafel de kaders aangereikt voor de definitieve contractering 2016 

waarna in oktober de feitelijke contractering volgt. Vervolgens zal in de vierde ontwikkeltafel worden 

teruggekeken naar het proces en de behaalde resultaten en volgt alvast een doorkijk naar de agenda 

van 2016. 

 

Managementsamenvatting 
Alvorens het thema kwaliteit in de OT verder op te pakken is kort stilgestaan bij overkoepelende 

ontwikkelingen, waaronder: de pilot populatiebekostiging, de tariefstelling voor het kalenderjaar 2016 

en het controleprotocol. 

 

1. Notitie kwaliteit 

De voorliggende integrale nota is een doorontwikkelde  versie van de notitie zoals die in de vorige 

OT is behandeld. Dit in hoofdzaak informatieve document staat stil bij zaken als Kwaliteit en 

kwaliteitsmanagementsystemen, Kwaliteit en deskundigheid personeel (waaronder: de Norm 

verantwoorde werktoebedeling en het BIG-register), de jeugdzorginspectie, de toezichthoudend 

ambtenaar, privacybescherming en uiteraard de uitwerkingen van de geïnstalleerde werkgroepen.  

 

Binnen de OT kwaliteit zijn drie werkgroepen actief die zich inzetten voor de totstandkoming van de 

contracteringskaders van de bijlage kwaliteit voor 2016. De werkgroepen hebben de volgende 

thema’s als opdracht:  
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1. Minimale kwaliteitseisen 

2. High Trust – High Penalty 

3. Transformatie 

2. Minimale kwaliteitseisen 

De minimale kwaliteitseisen van 2015 zijn tegen het licht gehouden en worden op diverse 

onderdelen doorontwikkeld. Zo is het voornemen een werkend kwaliteitsmanagementsysteem 

(KMS) verplicht te stellen om de basis kwaliteit en cliëntveiligheid nog beter te waarborgen en als 

gemeente betrouwbare managementinformatie te kunnen vergaren. Het gecertificeerd KMS zal aan 

minimaal de volgende eisen moeten voldoen: 

- de plan-do-check-act (pdca) cyclus maakt onderdeel uit van het systeem 

- er dient periodiek een onafhankelijke, externe audit  plaats te vinden 

 

Daar de zorg volop in beweging is heeft men de wens uitgesproken aanbieders de ruimte te bieden 

om een KMS te selecteren dat voor hen het best aansluit bij de bestaande organisatie en 

doelstellingen. In de notitie kwaliteit is hiervoor een handreiking gedaan door algemene informatie 

rondom dit thema te geven. 

Om de  gecontracteerde aanbieders de tijd te geven een KMS te implementeren krijgen zij maximaal 

24 maanden de tijd (1-1-2016 tot 1-1-2018). Voor hele kleine aanbieders (1-3 werknemers) of 

vrijgevestigden zullen afwijkende eisen worden geformuleerd. Een KMS lijkt voor deze doelgroep op 

voorhand geen vereiste mits de toepassing van de kwaliteitseisen op een andere wijze gewaarborgd 

is. Met de vrijgevestigden zal op korte termijn nog een overleg plaatsvinden waarin dit thema zal 

worden besproken.  

Opvallende zaken  uit de  externe audit van het KMS zullen in de kwartaalgesprekken worden 

geagendeerd. Dit zal de kwaliteit en diepgang van de kwartaalgesprekken stimuleren. 

3. Lijst minimale kwaliteitseisen (bijlage 3 DVO) 

De lijst met minimale kwaliteitseisen zal voor 2016 op enkele aspecten worden aangevuld dan wel 

verbeterd. Hierbij een opsomming van de meest relevante en actuele wijzigingsvoorstellen  uit de 

laatste ontwikkeltafel kwaliteit: 

- De eisen rondom personeel en vrijwilligers zullen worden uitgebreid met de verplichting van een  

  verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze eis is voornamelijk gericht op de Wmo daar dit voor de  

  jeugdwet al wettelijk  geregeld is.  

- Met betrekking tot de eisen aan de ondersteuning in algemene zin zal voor de jeugdzorg de  

  werkwijze van de “1 gezin, 1 plan, 1 regisseur” methode worden toegevoegd. 

- De ondersteuningsspecifieke eisen zullen worden aangevuld met de eis aan opdrachtnemer om de  

  burger voor aanvang zorg te informeren over diens rechten en plichten. 

- De opdrachtnemer zal verplicht worden om te werken met de verwijsindex. 
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- Om een correcte en volledige doorontwikkeling van de verwijsgids te kunnen bewerkstelligen  

  zal ook deze samenwerkingseis worden verplicht. 

4. High Trust – High Penalty 

De werkgroep HT-HP heeft een notitie opgesteld en aan de aanwezigen uit de OT gevraagd of aan 

de hand hiervan nog vragen leven.  De notitie mag worden aangemerkt als een algemeen 

geformuleerd beleidsdocument. In essentie laat het document gradaties zien bij overtredingen van 

de zorgaanbieder van de  contractverplichtingen . Hierbij wegen zaken als cliëntveiligheid zwaarden 

dan bijvoorbeeld administratieve dan wel verantwoordingseisen.  

 

Elk incident/overtreding is uniek en zal  op basis van de bijzondere aspecten van de situatie moeten 

worden beoordeeld. Toch is getracht een aantal handreikingen te doen door soorten overtredingen 

te onderscheiden en de mogelijke sancties in kaart te brengen. Hiermee wordt beoogd meer 

transparantie te bewerkstelligen. Het is op voorhand echter onmogelijk om alle mogelijke sancties 

te koppelen aan specifieke overtredingen. Er dient te allen tijde ruimte te blijven voor maatwerk. 

Centraal in de samenwerking staat zoals in het verleden reeds eerder benoemd het wederzijds 

vertrouwen. Hierin dient geen verschil te worden aangebracht in de behandeling van een kleine of 

grote zorgaanbieder. Toekomstige ervaringen zullen uitwijzen of nog meer categorieën aan de 

notitie dienen te worden toegevoegd.   

 

De werkgroep zal nog een procesvoorstel doen dat dient te landen in een bijlagen van de DVO. 

 

5.  Transformatie 

Dit thema kent een lange termijn karakter waarin men opteert om een werkgroep te installeren 

met deelnemers uit de 4 velden van het ontwikkelde kwadrant. Het kwadrant bestaat uit de 

volgende velden: 

- de cliënt en zijn omgeving 

- de gemeentelijke toegang 

- samenwerkingspartners en maatschappelijk middenveld 

- aanbieder van zorg en ondersteuning 

 

Omdat jeugd en Wmo op een aantal aspecten wezenlijk van elkaar verschillen wordt voorgesteld 

twee separate werkgroepen te hanteren. Om de ontwikkelingen tussen  deze werkgroepen af te 

stemmen lijkt de keuze voor één en dezelfde kartrekker voor de hand te liggen. Binnen de 

werkgroep dient de cliënttevredenheid en doelrealisatie centraal te staan.  

Vanuit de ontwikkeltafel wordt aangedragen ook de participatie van de burger in de werkgroep te 

bespreken. 
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Landelijk zijn er diverse ontwikkelingen gaande rondom het thema transformatie. Het is zaak om 

deze ontwikkelingen te blijven monitoren zodat voorkomen wordt dat men het spreekwoordelijke 

wiel voor de tweede keer gaat uitvinden. 


