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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 4 
september 2015, 13.15 uur - 16.10 uur 
 
3e OT Kwaliteit 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht 
 
 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Ymie Klooster  Daelzicht 
 Ank Daemen   MEE Zuid-Limburg 
 Egbert Bos   Agapè Zorg 
 Edith Westenberg  Mondriaan 
 Inge Mercken  Xonar 
 Annemie Heuvelmans  Altracura 
 Rob Werts    Het Robertshuis 
 Wilma Prins   PsyZorg Zuid-Limburg vrijgevestigden (vertegenwoordigers) 
 Bianca Tummers  Coach-Ster 
 Ron Beek   Virenze Riagg 
   
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Bianca Vaessen  procescoördinator/gemeente Maastricht  
 Ivonne De Jel  gemeente Landgraaf 
 Karin Keersmaker  gemeente Landgraaf/gemeente Brunssum 
 Benigna Deiana-Maes  gemeente Vaals 
 
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Roel Kramer   technisch voorzitter/Maastricht & Heuvelland 
 Martijn Visser  inkoopbureau/gemeente Maastricht 
 Florence van der Heijden inkoopbureau/gemeente Vaals 
 Ids Bierma   inkoopbureau/gemeente Maastricht 
 Yvonne Sinsel  notulist 
 

 
Inloop van 13.15 - 13.30 uur 
 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij deze derde ontwikkeltafel kwaliteit om 13.30 uur. Mogelijk 
schuiven nog een of twee mensen aan. 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 een managementsamenvatting van het verslag. Alles wordt op 
de website geplaatst zodat iedereen goed op de hoogte is. 
De voorzitter deelt mee dat allereerst de stand van zaken rondom de tariefstelling 2016, het 
controleprotocol, het addendum en de pilot populatiebekostiging aan de orde komen. 
 
Pilot populatiebekostiging 
Mevrouw Vaessen licht allereerst de pilot populatiebekostiging toe. De gemeente Brunssum heeft op 
deze manier al de Wmo ingekocht. De bedoeling is datvoor jeugd alle ambulante vormen van individuele 
begeleiding gekoppeld wordt. Hierover is een startnotitie verschenen die aan alle aanbieders waarmee 
een DVO is gesloten, is verstuurd. Vervolgens is ook een marktconsultatie gedaan bij twaalf willekeurig 
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gekozen partijen uit allerlei disciplines. Alle vragen en antwoorden zijn ook in de notitie verwerkt. De 
antwoorden van de aanbieders zijn geanonimiseerd verwerkt. Het was een heel bijzonder proces met ook 
veel kritische punten. 
Spreekster kan niets zeggen over de inhoud van het bestek gelet op de wetgeving voor aanbesteding. . 
Alle partijen waarmee een DVO is gesloten ontvangen dit bestek. De pilot wordt uitgevoerd in de 
gemeente Brunssum, de wijken Nazareth en Wittevrouwenveld in Maastricht en de wijk Stadbroek in de 
gemeente Sittard. Voor Maastricht en Sittard worden maximaal vijf partijen gezocht en voor Brunssum 
maximaal acht partijen. De aanbieders krijgen de volledige vrijheid over de invulling van de opgave en 
uitgave van het budget. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het resultaat. 
Het bestek zou in eerste instantie op 9 september worden verstuurd. Dit wordt echter een week later 
omdat nog een extra toets wordt uitgevoerd. 
De heer Bierma voegt toe dat tijdens de ontwikkeltafel prijs-prestatie vanochtend ook is afgesproken dat 
het verslag van deze ontwikkeltafel prijs-prestatie, waar ook uitgebreid op dit onderwerp is ingegaan, aan 
het einde van de volgende week op de site wordt geplaatst. Zorgaanbieders hoeven ook niet op alle drie 
de gebieden in te tekenen. Dat kan ook voor een specifiek deelnemende gemeente of wijk. 
 
Mevrouw Prins vraagt naar het tijdspad. Spreekster vindt dat vaak op het laatste moment iets wordt 
gevraagd en het is immers al heel snel 1 januari 2016. 
Mevrouw Vaessen deelt mee dat men eerst nog nadere vragen kan stellen; zie de nota van inlichtingen. 
Daarvoor is 2 weken tijd. Daarna heeft men nog 2 weken voor het indienen van een offerte. Daarvoor zijn 
de gunningscriteria opgesteld. De kanttekening is dat het hele veld van jeugd wel moet worden 
vertegenwoordigd. In de aanbestedingsregels staan de termijnen die moeten worden nageleefd. Men wil 
heel graag op 1 januari 2016 met de pilot starten. Alle informatie over de pilot staat ook op de site onder 
'laatste nieuws'. 
De informatie van de pilot, als voorbeeld van een resultaatbekostiging, zal in de richting van 2018 helpen 
als de overeenkomsten van de arrangementen zijn afgelopen. De pilot heeft een looptijd van twee 
kalenderjaren. Maastricht kiest bijvoorbeeld de wijken Wittevrouwenveld en Nazareth omdat de VGZ 
daar ook begint met het project“blauwe zorg”. Bekeken wordt hoe men ook daar de verbinding kan 
leggen. Deze onderhandse aanbesteding wordt dus alleen aan de gecontracteerde aanbieders gegund. 
De heer Bierma voegt toe dat in het traject van bestuurlijk aanbesteden ook ruimte is voor dit type pilots. 
 
Mevrouw Heuvelmans vraagt hoe de pilot wordt geëvalueerd. 
Mevrouw Vaessen antwoordt dat dit samen met de partners wordt gedaan. 
 
Tariefstelling 2016 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Bierma over de tariefstelling 2016. 
 
De heer Bierma had gehoopt dat vandaag hierover meer informatie beschikbaar zou zijn. Dat lukt echter 
niet, enerzijds vanwege de herverdeling van het Gemeentefonds. Alle gemeenten worden nu op 
verschillende manieren geraakt. Daardoor verschillen de budgetten. Wel wordt geprobeerd om te komen 
tot een gezamenlijke lijn van de contractprijzen. Anderzijds bestaat nog niet voldoende zicht op wat dit 
jaar aan budget nodig is voor de uitvoering van de lopende contracten. De kwartaalcijfers van het tweede 
kwartaal zijn ondertussen bekend en worden momenteel geanalyseerd. Dit in combinatie met de 
veranderende budgetten zal het tot een lastige politieke discussie gaan leiden met de 18 verschillende 
gemeentebesturen. Eind september komt de stuurgroep voor jeugd weer bijeen die een beslissing over 
2016 moet nemen. Dat moet dan weer terug naar de 18 gemeentebesturen die daarmee moeten 
instemmen. Op zijn vroegst begin oktober kan duidelijkheid worden gegeven. 
Spreker vindt dit jammer en lastig voor alle betrokkenen. Spreker zal iedereen op de hoogte houden. Op 
16 oktober 2015 staat de 4e ontwikkeltafel prijs-prestatie op de planning.  
De voorzitter deelt mee dat men bij de Wmo (zes Heuvellandgemeenten) en beschermd wonen (tien 
gemeenten) in eenzelfde proces zit. Daar wordt ook nog een politieke discussie gevoerd. Mogelijk bestaat 
eind september hierover meer duidelijkheid. Het is duidelijk dat het verdeelmodel van het Rijk niet 
juichend in de regio is ontvangen. 
 
Mevrouw Vaessen geeft vervolgens ten aanzien van de bezuiniging aan dat het budget in 2014 157 
miljoen euro bedroeg. Daar is 0,5 miljoen euro als correctie vanaf gegaan. In mei 2015 is een aantal 
veranderingen doorgevoerd met als gevolg een aantal plussen en minnen. Volgend jaar is het budget 142 
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miljoen euro. De bezuiniging is ook niet evenredig over de gemeenten verdeeld. De maximale korting van 
15 euro per kind die doorgevoerd kan worden, zal dus worden doorgevoerd. Als echter de aantallen 
kinderen in zorg daadwerkelijk zijn verminderd, kan de bezuiniging worden opgevangen. Eind september 
moet de stuurgroep de keuze maken voor jeugd. Daarna wordt dit aan de 18 colleges voorgelegd. 
De voorzitter stelt vast dat de prognoses van het eerste en tweede kwartaal ook behoorlijk uiteen lopen. 
Dit levert ook veel politieke discussie op in een regio met veel politieke kleurverschillen. Het wordt 
moeilijk om een lijn voor de tarieven te trekken. 
 
De heer Werts vindt het een voordeel dat men dan wel de tarieven voor achttien gemeenten kent. 
De heer Bierma antwoordt dat dit alleen voor jeugdzorg geldt. Voor de Wmo zijn het immers maar zes 
gemeenten. De gemeente Maastricht is weliswaar centrumgemeente voor de jeugdzorg en beschermd 
wonen, maar de financiële en inhoudelijke kaders blijven een bevoegdheid van de afzonderlijke 
gemeenten. 
 
De heer Werts vraagt of er een toestroom is geweest van kinderen die bij een niet gecontracteerde 
aanbieder zitten. 
Mevrouw Vaessen antwoordt ontkennend. Voor Maastricht zijn het maar twee kinderen. 
De voorzitter voegt toe dat deze regio ook redelijk begrensd is. Dat is een voordeel. 
 
Het controleprotocol 
Ten aanzien van het controleprotocol geeft de voorzitter aan dat dit vanochtend bij de ontwikkeltafel 
prijs-prestatie is besproken. Dit leidde meteen tot een discussie over het declaratieprotocol. Afgesproken 
is dat het declaratieprotocol bij de vierde ontwikkeltafel prijs-prestatie aan de orde komt. Het 
controleprotocol wordt in principe door eenieder omarmd en moet nog worden geoperationaliseerd. Dit 
wordt door de werkgroep opgepakt. 
Het belangrijkste punt ten aanzien van het controleprotocol is dat 1 april als einddatum goed haalbaar is 
omdat de gemeente geen complete jaarrekening hoeft te hebben maar alleen een soort van verklaring, 
een lichtere variant dus. Dit moet goed met de accountants worden besproken en afgestemd. 
Verder is aan de orde gekomen dat de tekst van de modeloplegger van de VNG tot heel veel discussie 
leidt. In de modeloplegger (basis van het addendum) staat dat het tarief een afgeleide is, bijvoorbeeld het 
tarief van 2014 min 10%. In dat geval moet de aanbieder de tariefbepaling en de eventueel daarvoor 
gebruikte bronnen toetsbaar openbaar maken. Dat leidt echter tot heel veel discussie. Wat is immers 
toetsbaar openbaar? Dat strookt ook niet met het toegepaste uitgangspunt van high trust, high penalty. 
Hierop wil men dan ook niet sturen. Er komt wel een soort van controle, maar niet met een 
controleprotocol. Dit mag immers niet leiden tot extra kosten en extra bureaucratie. Dit komt als bijlage 
bij de DVO. 
Daarnaast  is ook besproken hoe de kleine aanbieders hieraan kunnen voldoen. Een controleprotocol kan 
immers een behoorlijke belasting vormen, terwijl dit niet nodig is. Er is echter nog geen definitieve 
beslissing over de omzetgrens genomen. Dit onderwerp komt dus nog een keer aan de orde. 
 
De heer Bierma merkt op dat de gemeente een bepaalde foutenmarge bij de controle mag hebben. Het 
idee is om deze foutenmarge door een verlicht controleprotocol voor de kleine aanbieders te gebruiken. 
Daarmee wordt de druk verlicht. De keerzijde hiervan is dat de foutenmarge bij de gemeente wordt 
verkleind. Daarnaast moet bij de accountants ook ruimte worden gecreëerd. De stukken die vanochtend 
bij de ontwikkeltafel prijs-prestatie zijn besproken zijn grotendeels ontleend aan het model 
controleprotocol van de VNG dat samen met de beroepsgroep van accountants tot stand is gekomen. Zo'n 
model wordt op een gegeven moment 'heilig'. Vanwege de keuze voor high trust, high penalty moet men 
nu weer met de accountants hierover de discussie aangaan om wat ruimte te creëren. Dat is een 
onderhandelingsproces. 
 
Mevrouw Heuvelmans geeft aan dat ook de kleine aanbieders sowieso worden gecontroleerd voor de 
samenstellingsverklaring. 
De heer Bierma antwoordt dat de samenstellingsverklaring volgens het model van de accountants niet 
genoeg is. 
De voorzitter voegt toe dat de omvang van de omzet van een aanbieder hierin bepalend is.. De gedachte 
is om dit op regioniveau vast te stellen en niet per gemeente. Of een onderscheid tussen jeugd en Wmo 
noodzakelijk is, moet ook nog worden uitgezocht. 
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Mevrouw Heuvelmans worstelt nog met de omvang van de steekproef. 
De voorzitter antwoordt dat hetgeen er ligt, nu zeer goed werkbaar lijkt. Dat geldt voor de achttien 
gemeenten. 
De heer Werts is hierover tevreden. 
 

2. Start behandeling notitie kwaliteit (toelichting door Martijn Visser/Yvonne de Jel/Bianca Vaessen/ Ids 
Bierma/Benigna Deiana 

 
 Notitie Ontwikkeltafel kwaliteit ten behoeve van bijeenkomst 4 september 2015, versie 25 augustus 2015 
 Mevrouw De Jel deelt mee dat dit product geëvalueerd is naar aanleiding van de aangedragen 

ingrediënten. De afgelopen periode zijn drie werkgroepen aan de slag gegaan: minimale kwaliteitseisen, 
high trust, high penalty en transformatie. Spreekster heeft samen met de heer Visser bij de werkgroep 
minimale kwaliteitseisen gezeten. 

 
3. Notitie minimale kwaliteitseisen (toelichting door Yvonne de Jel) 
 
 Werkgroep minimale kwaliteitseisen 
 Mevrouw De Jel deelt mee dat de werkgroep een aantal voorstellen heeft gedaan die in de oplegnotitie 

staan. Verder staat in de notitie ook algemene informatie. Uiteindelijk is geprobeerd om de gangbare 
kwaliteitsmanagementsystemen in de zorg boven water te halen. Een vraag is om dit eventueel aan te 
vullen. Het voorstel van de werkgroep is om een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) verplicht te stellen 
met de Plan-do-check-act cyclus. De klantervaring moet daarbij centraal staan. Daarbij horen bepaalde 
voorwaarden. Aanbieders die dit nog niet hebben, krijgen 2 jaar tijd vanaf 1 januari 2016. 

 
 Mevrouw Daemen merkt op dat er verwarring bestaat over de begrippen binnen het kwaliteitskader. 

Wordt met KMS een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bedoeld? Spreekster vraagt om de 
begrippen aan het begin van een notitie eerst goed uit te leggen. Wat is een kwaliteitssysteem? Wat is 
een kwaliteitsnorm? Wat is een kwaliteitsmodel? In feite heeft iedere organisatie immers een eigen 
kwaliteitssysteem. Bovendien worden de begrippen normen en modellen in de notitie door elkaar heen 
gebruikt. Spreekster vindt dat men zuiver moet zijn bij de gebruikte termen. Spreekster denkt ook dat 
voor dit kader de modellen buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Er zijn immers tig modellen. Een 
certificaat hangt altijd samen met een norm. 

 De heer Visser antwoordt dat dit een informatief document is. In het tweede kwartaal is ook een 
kwaliteitsuitvraag gedaan waar de aanbieders konden aangeven welke systemen worden gehanteerd. Het 
beschrevene komt overeen met de benoemde systemen. 

 Mevrouw Daemen antwoordt dat het om de begrippen gaat. Het koppelen van normen aan systemen is 
theoretisch gezien niet juist. Een certificatie hangt ook altijd samen met een norm. 

 Mevrouw Vaessen stelt voor dat mevrouw Daemen dit schriftelijk nog een keer goed uitlegt. Dan kan dit 
worden aangepast. 

 Mevrouw Daemen zal dit doen. 
  
 De heer Werts deelt mee dat het veiligheidsaddendum bijvoorbeeld in het leven is geroepen vanwege 

suïcidepreventie en medicatieveiligheid. Dat zijn extra normen die verplicht zijn voor de GGZ. Bij de HKZ 
moet men de processen en risico's in kaart brengen en monitoren. Bij het veiligheidsaddendum moet men 
echter ook aangeven hoe men het risico verkleint. De heer Visser deelt mee dat eerder is 
afgesproken in de ontwikkeltafels dat een organisatie niet meer verplicht wordt om een bepaald systeem 
te gebruiken, maar juist dat systeem gebruikt wat voor de specifieke branche/hulpverlening/organisatie 
het beste aansluit. Daarom is het heel moeilijk om alle mogelijke opties in een notitie te benoemen. 

 Mevrouw Heuvelmans stelt voor dat een aanbieder een goed werkend kwaliteitssysteem moet hebben 
zonder een landelijk geldende norm. 

 Mevrouw De Jel deelt deze opvatting, maar wel samen met de Plan-do-check-act cyclus. 
 Mevrouw Vaessen merkt op dat de essentie is dat de deskundigheid bij de aanbieders ligt. Aan 

organisaties wordt het leveren van kwaliteit gevraagd, ongeacht het systeem. Er wordt van vertrouwen 
uitgegaan. 
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 Mevrouw Daemen stelt ten aanzien van het voorstel van de werkgroep voor om de omschrijving HKZ eruit 
te halen, want men kan ook kiezen voor andere normen. 

 Mevrouw Vaessen antwoordt bevestigend. Dat is een goed voorstel. 
 
 Mevrouw Westenberg vraagt of men wel geheel vrij is bij de aandachtsgebieden bij de 

kwaliteitsmanagementsystemen. Veiligheid of privacy moet immers iedereen nastreven. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat deze bijlage voor eenieder geldt. De verantwoordelijkheid ten aanzien 

van veiligheid of privacy ligt bij de aanbieders. Daarvoor wordt geen normering gevraagd. 
 De heer Bierma merkt op dat men wel moet beseffen dat dit aspect in het kwaliteitsmanagementsysteem 

moet zijn geborgd. 
 Mevrouw Daemen voegt toe dat een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem minimaal inhoudt dat 

de wet daarin moet zijn verankerd. Aspecten zoals veiligheid en privacy zijn dan geborgd. 
 Mevrouw Heuvelmans merkt op dat veiligheid bij de Wmo niet wettelijk is geborgd.  
 Mevrouw Vaessen heeft nog een opmerking. Het voorstel luidt dat men aanbieders twee jaar de tijd geeft 

om een systeem in te richten. Eind 2017 lopen de overeenkomsten echter af. Dat kan dus betekenen dat 
een aanbieder dan geen overeenkomst meer heeft. 

 De heer Bos merkt op dat ook niet bekend is hoeveel geld in 2017 beschikbaar is. 
 De heer Werts ziet geen echt probleem. 
 De voorzitter vindt duidelijk dat de kwaliteitsdiscussie niet aan de kant van de gemeente moet worden 

verantwoord. Dit is vooral een verantwoordelijkheid van de aanbieder. Tegelijkertijd moet bij de 
verantwoording ook iets worden geduid. 

 
 De voorzitter vraagt naar de status van de notitie. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat het een informatief stuk is, dat landt in bijlage 3. Dit is deels een 

leeswijzer. 
 De heer Werts voegt toe dat men vanaf januari 2015 ook te maken heeft met een nieuw zorgstelsel 

waardoor allerlei functies bij de gemeenten terecht zijn gekomen. Bij de gehandicapten worden andere 
eisen aan kwaliteit gesteld dan bijvoorbeeld bij Wmo-begeleiding. 

 De voorzitter vindt dit samen met enkele aanvullingen een prima leeswijzer. 
 
 Minimale kwaliteitseisen, bijlage 3 DVO (versie 25 augustus 2015) 
 De heer Visser deelt mee dat tussentijds nog ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Spreker wil zich 

graag tot de meest relevante zaken beperken.  
 
 A. Algemene eisen 
 De heer Visser deelt mee dat onder A2 staat dat een nieuwe eis voor de opdrachtnemer is om de zorg uit 

te voeren volgens de eisen die in het Kwaliteitskader jeugdzorg en de norm verantwoorde 
werktoebedeling zijn gesteld. 

 Opgemerkt wordt dat dit wettelijke eisen zijn. 
 Mevrouw Vaessen voegt toe dat Kwaliteitskader jeugdzorg in de wet staat. 
 De heer Visser zal dit eruit laten, maar hij kijkt dit wel nog na. Wat al wettelijk geregeld is, hoeft niet nog 

eens bij overeenkomst geregeld te worden of te landen in een bijlage.  
 
 B. Eisen aan inzet personeel en vrijwilligers 
 De heer Visser deelt mee ten aanzien van B4 dat de VOG voornamelijk een toevoeging is voor de Wmo. Bij 

jeugd is dit al wettelijk geregeld. 
 
 C. Eisen aan ondersteuning algemeen 
 De heer Visser deelt mee ten aanzien van C2 dat de opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de 

jeugdzorg de uitgangspunten en werkwijze zoals bekend bij 1 gezin,1 plan, 1 regisseur hanteert. Dit stond 
er eerder niet in.  

 Verder zijn de aanpassingen bij C3 en C4 in principe de vorige bijeenkomst al uitvoerig besproken. 
 
 D. Ondersteuningsspecifieke eisen 
 De heer Visser deelt ten aanzien van D0 mee dat nieuw is toegevoegd dat de burger door de 

opdrachtnemer wordt geïnformeerd over diens rechten en plichten. Te denken valt aan inspraak bij de 
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zorgverlening, vervanging hulpverlener, aan- en afmelden zorg en agressief gedrag. Dit is bij de vorige 
bijeenkomst ook aan bod gekomen. 

 
 De heer Visser vraagt ten aanzien van D1, 4e bullet 'het ondersteuningsplan wordt minimaal één keer per 

jaar met de burger of diens wettelijke vertegenwoordiger besproken' om een reactie. 
 Mevrouw Vaessen herinnert zich dat de discussie eerder erover ging of dit minimaal één keer per jaar 

moet gebeuren. Spreekster vindt dat minimaal één keer per jaar hierover moet worden gesproken, maar 
vaker mag altijd. 

 De aanwezigen delen de opvatting van mevrouw Vaessen. 
 De heer Visser zal dit aldus laten staan. 
  
 Mevrouw Heuvelmans merkt op dat het criterium van zes weken erin staat. In de praktijk zouden echter 

uitzonderingen mogelijk moeten zijn. Bij ernstig zorgmijdende mensen kan zes weken soms te kort zijn. 
 Mevrouw Vaessen vraagt dit proactief met de verwijzer te schakelen. Dit zal nooit een probleem zijn. 
 
 Desgevraagd geeft mevrouw Vaessen ten aanzien van D1, 7e bullet 'het plan dient zowel door burger als 

opdrachtnemer ondertekend te zijn' aan dat dit de voorkeur heeft, maar dat uitzonderingen mogelijk 
moeten zijn, juist bij de zorgmijders. Bij jongeren is dat de gezaghebbende ouder. 

 Mevrouw Mercken heeft dit punt de vorige keer ingebracht. Dit leidt immers tot een behoorlijke last voor 
zowel de cliënt als ook de hulpverlener. Is dit echt noodzakelijk of kan dit ook middels een toelichting? 

 Mevrouw Deiana vraagt of dit ook relevant is voor een accountant. 
 Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat accountants vragen naar een schriftelijke toelichting. 
 Mevrouw Keersmaker merkt op dat bij een nieuwe aanvraag voor een voorziening een handtekening 

nodig is. 
 De heer Bos vraagt naar de betekenis van de handtekening. Is dit voor akkoord of voor gezien? Dat is een 

onderscheid. 
 Mevrouw Vaessen deelt mee dat de vraag van de burger in principe leidend moet zijn. Dus de cliënt stemt 

in met het plan van aanpak. Dat kan in sommige situaties echter soms niet. Dan kan een schriftelijke 
toelichting worden gegeven; dus ja, tenzij. 

 De heer Werts merkt op dat men dan toch niet mag starten met de zorg. Men zal dan bij de rechter 
moeten aantonen dat de zorg voor een kind dusdanig in gedrang is. 

 Mevrouw Tummers voegt toe dat een psychiater of een arts wel een beslissing mag nemen over het 
starten van de zorg in het belang van het kind, als beide ouders niet instemmen. 

 Mevrouw Prins wijst op de strijd tussen twee gezaghebbende ouders. Dit kan men echter ook aan de 
voordeur ondervangen door de ouders de toestemmingsverklaring te laten ondertekenen. 

 Mevrouw Tummers vindt dit hetzelfde probleem. 
 Mevrouw Vaessen wijst in dit kader op de goede afspraken met de Raad van de Kinderbescherming en de 

rechtbank. Zij kunnen ook een mandaat geven. 
  
 De voorzitter stelt vast dat bij de minimumeisen wel beschreven staat dat het plan zowel door burger als 

opdrachtnemer moet worden ondertekend. De voorzitter stelt voor om dit beter te beschrijven. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat het 'ja, tenzij' is. 
 Mevrouw Daemen wil dit gewoon laten staan. Zij vindt dat men hiernaar moet kijken door de ogen van 

kwaliteitszorg. Als men dit niet opneemt, heeft men immers minder grip. 
 De heer Werts stelt voor om 'gezaghebbende' toe te voegen. 
 De heer Beek wil dit niet afzwakken. Het is immers een duidelijke regel. In 95-99% van de gevallen zal er 

een handtekening zijn. Dat geeft in ieder geval de indicatie dat de cliënt het stuk heeft gezien. Als men het 
niet eens is over de doelen en er is geen handtekening, stokt immers ook de behandeling. 

  
 Mevrouw Vaessen deelt mee dat de Provincie Limburg samen met de Raad van de Kinderbescherming het 

project 'de begeleide omgangsregeling' had. De rechter kan als men niet tot een omgangsregeling komt 
die verplichting opleggen. Dit wordt nu een reguliere dienstverlening in den lande bij de arrangementen. 
In de praktijk ziet spreekster ook heel veel ouders aan tafel. Zuid-Limburg heeft ook meer dan 80% van de 
ouders aan tafel. In een open gesprek met ouders kan men ook best veel bereiken. 

 Mevrouw Prins ziet ook veel mogelijkheden om die 5% uiteindelijk wel aan tafel te krijgen. Verwijzers 
hebben in het voortraject veel mogelijkheden. 
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 Mevrouw Tummers wil graag eenduidigheid. Een handtekening van beide ouders is wettelijk geregeld. De 
mogelijke zijwegen zijn ook niet heel gemakkelijk. Uiteindelijk beslist alleen de rechter. 

 De voorzitter stelt vast dat vastgehouden wordt aan deze terminologie. Aldus wordt afgesproken. 
 
 E. Eisen aan de samenwerking 
 De heer Visser deelt mee dat onder E0 staat dat de opdrachtnemer zich samen met de opdrachtgever 

inzet voor een adequate totstandkoming en doorontwikkeling van de verwijsgids en indien gewenst de 
benodigde informatie levert. 

 Mevrouw Vaessen deelt mee dat bij jeugd de verwijsindex vanuit het ministerie verplicht is. Dat gebeurt 
onvoldoende. Voorbeeld; Pietje is bij Virenze bekend en MEE kan dit digitaal zien. Het gaat dus niet om de 
verwijsgids, maar om de verwijsindex. 

  
 De voorzitter stelt vast dat de verwijsindex dus elders moet staan. Hier gaat het immers om een adequate 

totstandkoming en de doorontwikkeling van de verwijsgids. Komt de verwijsindex nog elders terug? De 
verwijsgids is voor de toegang noodzakelijk. 

 Mevrouw Vaessen antwoordt ontkennend. In de verwijsgids staat alle gecontracteerde zorg per 
arrangement in een overzicht. De verwijsgids is gemaakt met de verstrekte informatie van de aanbieders. 
Dit kan altijd worden aangepast. Hierover kan men contact opnemen met de eigen 
inkoop/contractmanager. Deze gids gaat naar de toegang en alle andere verwijzers. 

  
 De heer Bierma vraagt aan de organisaties om de informatie in de verwijsgids te checken. Veel 

gecontracteerde zorgaanbieders hebben de gevraagde informatie immers niet bij de gemeente 
aangeleverd. Daarom is soms de informatie van de websites van de aanbieders gebruikt. 

 Mevrouw Vaessen deelt men dat men nog zoekende is om de verwijsgids meer transparant en digitaal te 
maken zodat iedereen zelf verantwoordelijk is voor de eigen updates. 

 De heer Visser mist voornamelijk specifieke informatie over de deskundigheid van de gecontracteerde 
zorgaanbieders. 

 De voorzitter vindt dat het niet zo mag zijn dat het alleen maar door de aanbieder gestuurde informatie 
mag zijn. De voorzitter denkt dat nog wat voorwerk samen moet worden verricht ten aanzien van 
bijvoorbeeld specialisatie en werkwijze. 

 
 Mevrouw Vaessen deelt vervolgens mee dat de verwijsindex een aparte verplichting is. Dit moet onder 'E. 

Eisen aan de samenwerking' staan omdat het met de samenwerking te maken heeft. 
 De heer Werts komt de verwijsindex ook bij andere gemeenten tegen, die aangeven dat hiervoor 

cursussen zijn. Spreker vraagt uitleg. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat dit voor het najaar staat gepland. 
 
 Mevrouw Prins vraagt waarom de verwijsgids niet voor iedereen toegankelijk is. Er is immers sprake van 

samenwerking. 
 Mevrouw Vaessen legt uit dat men nog op zoek is hoe dit moet worden ingevuld. De afdeling 

Geneeskunde van het azM is hiervoor bijvoorbeeld bevoegd. 
 De heer Visser voegt toe dat onbevoegden gegevens niet moeten kunnen wijzigen. Het digitaal maken 

van de gids wordt momenteel onderzocht. 
 
 Pauze 14.55 - 15.15 uur 
 
4. Vervolg behandeling notitie kwaliteit 
 De voorzitter heropent de bijeenkomst en geeft de heer Bierma het woord over high trust, high penalty. 
 
 Notitie Ontwikkeltafel kwaliteit ten behoeve van bijeenkomst 4 september 2015, versie 25 augustus 2015  
 
 Werkgroep high trust, high penalty 
 De heer Bierma deelt mee dat hierover drie vragen zijn geformuleerd: 

1. Is de uitleg ten aanzien van dit onderwerp in het werkdocument voor dit moment voldoende 
duidelijk? 

2. Is de notitie compleet? 
3. Is de notitie concreet genoeg om ermee te kunnen werken? 
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In de eerste ontwikkeltafels prijs-prestatie en kwaliteit van dit jaar is ten aanzien van high trust, high 
penalty gevraagd hoe men wil omgaan met de penalty. Hierover heeft een werkgroep nagedacht. 
Mevrouw Sabine Otten die de notitie heeft opgesteld, is vandaag helaas verhinderd. Verder heeft 
mevrouw Daemen ook nog een bijdrage aan de notitie geleverd. Er moest een sanctieprotocol komen. Dit 
lijkt in het kader van de deregulering echter niet terecht. Uiteindelijk is men daarom uitgekomen op een 
algemeen geformuleerd beleidsdocument. 
 
5.4 Categorieën  
De essentie is dat er gradaties zijn bij de overtredingen rondom de contracttoepassing (5.4 categorieën, 
pagina 16 van de notitie). De veiligheid van de cliënt staat daarbij met stip op 1 en 
administratieve/verantwoordingseisen staan op een lager niveau. 

 
 Mevrouw Heuvelmans merkt op dat een uitschakeling van klantgroepen soms wenselijk kan zijn. Men zou 

bijvoorbeeld iemand moeten kunnen weigeren omdat men de expertise niet in huis heeft. 
 De heer Bierma vindt dat men dit kan uitleggen. Maar het mag geen discriminatie zijn. 
 Mevrouw Deiana voegt toe dat men niet bepaalde groepen mag uitsluiten. 
 Mevrouw Heuvelmans vraagt verder of met punt 7 (administratieve/verantwoordingseisen) alleen de 

rechtmatigheid van zorg wordt bedoeld. 
 De heer Bierma antwoordt dat dit ook administratieve afspraken ten aanzien van declaraties kan 

betreffen. 
 
 De heer Werts merkt ten aanzien van punt 2 'zorgcontinuïteit voor de cliënt' op dat er ook strikte 

richtlijnen over het eenzijdig beëindigen van de zorg moeten zijn.  
 De heer Bierma antwoordt dat dit ook in de DVO is geregeld. 
  
 5.7 Sancties 
 De heer Bierma deelt vervolgens mee dat ook nog een aantal sancties zijn benoemd. De werkgroep wil dit 

echter niet strikt regelen, omdat elke situatie een maatwerkbeoordeling vereist. Is dit document zo 
hanteerbaar? 

 
 De voorzitter vindt dit geen smart kader. Hoe ging het zorgkantoor hiermee in het verleden om? 
 De heer Bierma voegt toe dat er nog een procesvoorstel met afspraken volgt. De afweging is echter 

daarmee nog steeds niet concreet. Het idee is dat men eerst meer ervaring hiermee moet opdoen. 
 In antwoord op de vraag van de voorzitter geeft mevrouw Heuvelmans aan dat het zorgkantoor materiële 

controles uitvoerde samen met een BIG-geregistreerde persoon die de cliëntendossiers mocht inzien. 
Volgens een bepaald format (vragenlijst) bekeek men dan de dossiers op basis van rechtmatigheid tot aan 
de inhoud. Het zorgkantoor kon dan ook een bepaalde productie afkeuren. 

 Mevrouw Prins voegt toe dat het zorgkantoor ook een rapport met aanbevelingen uitbracht. 
  
 De heer Bierma wijst op twee lijnen. Deze notitie ziet meer op de calamiteiten/incidenten toe. Daarnaast 

is er ook een algemene lijn van kwaliteitszorg. 
 Mevrouw Heuvelmans merkt op dat het karakter van de materiële controles van het zorgkantoor was dat 

men ook structureel iets moest doen met de beleidsaanbevelingen. 
 De heer Bierma vindt dit een ander spoor. Dat is het kwaliteitsmanagement. 
  
 De heer Werts stelt vast dat het ontbinden van een zorgovereenkomst een high penalty is. 
 De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad het resultaat kan zijn.  
  
 De voorzitter stelt vervolgens vast dat het nu niet doenlijk is om een aantal sancties te benoemen en te 

koppelen aan bepaalde overtredingen. Het is wel belangrijk dat transparantie ontstaat. 
 Mevrouw Keersmaker vindt het ook niet wenselijk om dit dicht te timmeren. Het moet maatwerk zijn en 

blijven. Bij een ordemaatregel moet bijvoorbeeld meer naar het hulpverleningsperspectief worden 
gekeken. De sanctie kan op de DVO of de uitbetaling zijn gericht, maar de inspectie kan ook bij een 
incident worden betrokken. Er is dus sprake van verschillende lijnen naast elkaar. 

 Mevrouw Prins denkt ook niet dat een totaalpakket mogelijk is. Spreekster mist momenteel geen enkele 
sanctie. 



Verslag Kwaliteit 4 september 2015   Pagina 9 

 

  
 De heer Bierma vindt de opmerking van de voorzitter terecht. Is het wel voldoende tastbaar? 
 De heer Beek stelt voor om handvaten aan te reiken hoe men in een bepaalde situatie kan handelen. 

Alleen is het niet mogelijk om van dit tevoren te bepalen; wat en in welke mate. Dit geeft echter wel 
handvaten om naar vermogen te handelen. 

 De heer Bierma merkt op dat de vraag ook komt door een zekere mate van onzekerheid over de 
veiligheid. Situaties zouden ook geanonimiseerd op de site kunnen worden gepubliceerd. 

  
 De aanwezigen vinden dit een goed idee van de heer Bierma. 
 
 De heer Werts mist echter het uitgangspunt van high trust, high penalty. De penalty komt onvoldoende 

tot uitdrukking. 
 Mevrouw Daemen denkt dat het uitgangspunt van high trust algemeen wordt gedeeld, maar bij de 

penalty wil men een passende straf en maatwerk. 
 De heer Bierma vindt het een goed idee om het uitgangspunt van high trust, high penalty nog een keer 

nader uit te diepen. De bedoeling is echter ook om een meerjarige samenwerking aan te gaan. Een 
samenwerking is per definitie gebaseerd op vertrouwen. 

 De voorzitter stelt vast dat dit in de zorg nooit helemaal is dichtgetimmerd. De hele systematiek werkt op 
deze manier. Heel veel wordt aan de professional overgelaten. 

 
5.4 Categorieën (vervolg) 

 De voorzitter vraagt of de genoemde zeven categorieën alles dekken. Bestaat ook nog een escape indien 
niet geheel aan de afgevinkte 'ja' van de DVO wordt voldaan? 

 De heer Bierma stelt voor om een categorie onvoorzien toe te voegen. Dit is immers niet uitputtend 
bedoeld. Dat zou men kunnen opschrijven. 

 Mevrouw Heuvelmans vindt ook dat dit niet uitputtend is bedoeld. 
 De heer Werts merkt op dat veel zaken ook onder punt 7 (administratieve/verantwoordingseisen) vallen. 
 Mevrouw Daemen merkt op dat men eerst ervaring moet opdoen om te weten welke categorie men mist. 
  
 Mevrouw Prins vraagt waar integriteit onder valt. 
 De voorzitter antwoordt dat dit onder punt 1 valt: veiligheid van de cliënt. 
  
 De heer Bierma deelt mee dat de eisen vastliggen. Daarover heeft men samen nagedacht. 
 Mevrouw Deiana merkt op dat de basis is dat niet voor iedere overtreding dezelfde strafmaatregel wordt 

opgelegd. Mocht het zijn dat iets niet in een categorie past, geldt echter nog steeds dat de maatregel 
moet passen bij de overtreding. 

 De voorzitter voegt toe dat dit ook is gerelateerd aan de afgevinkte 'ja' van de DVO. 
 Mevrouw Vaessen wijst op het principe van hoor en wederhoor. Er wordt uitgegaan van vertrouwen. Als 

iets 'raars/afwijkend' wordt ingevuld, wordt dit teruggekoppeld. 
 
 De heer Bierma stelt vast dat de categorie onvoorzien dus meer vragen oproept dan oplost. 
 
 Verder merkt spreker op dat integriteit waarschijnlijk ook bij de kwaliteitseisen is benoemd. 
 Mevrouw Heuvelmans merkt op dat integriteit ook onder de gedragscode kan vallen. 
  
 De heer Werts merkt ten aanzien van de sancties op dat het waarschijnlijk moeilijker zal zijn om een 

overeenkomst met een grotere organisatie te ontbinden. 
 Mevrouw Vaessen legt uit dat als een overeenkomst moet worden beëindigd de grootte van de 

organisatie niet uitmaakt. Het gaat namelijk om de zorg voor de cliënten die vooropstaat. 
 De heer Bierma voegt toe dat altijd goed gekeken wordt wat een organisatie eraan heeft gedaan. In de 

uitwerking kan het dus wel verschillen of men met een grote dan wel een kleine aanbieder te maken 
heeft. 

  
 Mevrouw Heuvelmans stelt vast dat de branchegedragscode voor iedereen geldt. Een kleine aanbieder 

moet ook aantonen wat men heeft gedaan bij een calamiteit. 
 
 Dit wordt door de aanwezigen onderschreven. 
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 Mevrouw Prins merkt op dat kleine zelfstandigen vaak in een coöperatie zitten. Een eenpitter wordt dan 

eventueel geroyeerd. 
 De voorzitter stelt vast dat het dus casus georiënteerd is en niet organisatie georiënteerd. 
 Mevrouw Heuvelmans vindt dat kleine aanbieders aan dezelfde normen moeten voldoen. Een kleine 

aanbieder moet hierin willen investeren. 
 
 Dit wordt door de aanwezigen onderschreven. 
 
 De voorzitter vraagt of er nog een procesvoorstel komt. 
 De heer Bierma antwoordt bevestigend. Dit zal moeten landen in de bijlage kwaliteit; wellicht met een 

verwijzing naar het beleidsdocument. Dit moet door de besturen worden vastgesteld en komt op enig 
moment ter informatie op de site. 

  
 Mevrouw Deiana vindt dat ook nog moet worden bepaald wie toezicht houdt. 
 De heer Bierma wijst op het verschil tussen een ordemaatregel (de toegang moet dit samen met de 

zorgaanbieder oplossen) en sancties (dit zit in de sfeer van het contractmanagement). Als dit wordt 
gedeeld, kan de heer Bierma hiermee verder. 

 
 De voorzitter ziet instemming. 
 
 Werkgroep transformatie 
 Mevrouw Deiana merkt op dat het thema transformatie een langere adem vergt. Het voorstel is om te 

komen tot een werkgroep met deelnemers uit de vier kwadranten. In de notitie staat een tijdpad voor 
volgend jaar beschreven. Daarvoor is men op zoek naar de samenstelling van de werkgroep. Er ligt ook 
een opdracht voor de profielschets van de deelnemers. Dit moet ook aan de stuurgroep jeugd Zuid-
Limburg worden voorgesteld. Ook zijn vragen aan de werkgroep voorgelegd. Er zijn met name 
opmerkingen gemaakt over de klanttevredenheidsonderzoeken. De oproep is gedaan om daarin een lijn 
te kiezen. Daarnaast staat in de notitie ook een definitie van doelrealisatie (pagina 19). Daar werd 
opgeroepen om een stuk verfijning aan te brengen. 

  
 Mevrouw Daemen mist het thema participatie; dat de burger wordt geholpen om optimaal deel te nemen 

aan samenleving. Spreekster vindt het belangrijk om dit thema naast zelfredzaamheid mee te nemen. 
 Mevrouw Deiana stelt voor om dit in de werkgroep te bespreken. 
  
 Mevrouw Mercken stelt vast dat de procedures per sector kunnen verschillen. Als er goed werkende 

systemen zijn, moeten die overboord worden gegooid om een generalisatie te bereiken? 
 Mevrouw Deiana vindt dat men zich ook moet afvragen of dit tot meer of minder bureaucratie leidt. 
 De heer Werts voegt toe dat de VNG hiermee ook bezig is. 
 De voorzitter deelt mee dat veel regio's hiermee bezig zijn. Men moet opletten dat men niet al zaken aan 

elkaar koppelt. Het is juist interessant om een onderscheid te maken. Dus eerst de 
parameters/indicatoren goed benoemen en vervolgens pas naar de systemen kijken. 

 Mevrouw Vaessen vindt het goed om met dit stuk een pas op de plaats te maken omdat hieraan landelijk 
ook wordt getrokken. Men moet niet het wiel opnieuw uitvinden en meer bureaucratie veroorzaken. 

 
 Mevrouw Deiana wijst nog op een andere vraag die voorlag. Moet er een integrale werkgroep komen of 

moeten twee aparte werkgroepen voor jeugd en Wmo worden ingesteld? Uit de reacties is vernomen dat 
men het goed vindt om apart te beginnen. 

  
 Ten aanzien van de profielschets merkt spreekster op dat al een aantal bouwstenen zijn benoemd. 

Naderhand is toegevoegd dat men ook kennis moet hebben van hetgeen in de sector speelt. Een andere 
suggestie was dat men op de hoogte moet zijn van de toegang en de cliëntondersteuning. Er liggen dus al 
een aantal suggesties. Spreekster vraagt om een reactie. 

 
 De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen instemmen met twee separate werkgroepen voor Wmo en 

jeugd. 
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 De heer Beek adviseert om bij de beide werkgroepen vanuit dezelfde structuur en kaders te werken zodat 
men dit gemakkelijk kan samenvoegen. Daarnaast stelt spreker voor om ook aan te sluiten bij hetgeen 
landelijk gebeurt. 

 Mevrouw Deiana stelt voor dat men met dezelfde kartrekker werkt. 
 
 Hierop wordt instemmend gereageerd. 
 
 De heer Bierma merkt op dat men dan ook naar het profiel van de trekker moet kijken. 
 Mevrouw Heuvelmans vindt dat een trekker conceptueel moet kunnen denken. 
 De heer Beek vindt dat in de werkgroepen ook voldoende mensen met een zorgachtergrond moeten 

zitten. 
 De heer Werts wil graag aansluiten. 
 De voorzitter vindt een juiste mix van mensen van belang; dus een teamschets en geen profielschets. 
 
 Mevrouw Deiana voelt zich verantwoordelijk voor de juiste samenstelling. Het is namelijk van belang dat 

de werkgroepen kunnen rekenen op een breed draagvlak. De aanmelding voor de werkgroep kan 
misschien virtueel worden opengesteld via de website. 

 
 De voorzitter stelt voor om de verschillende ontwikkeltafels te gebruiken om zaken terug te koppelen.  
 Mevrouw Deiana voegt toe dat het een aandachtspunt is om de verschillende processen op een goede 

manier op elkaar te laten aansluiten. Dat is een hele uitdaging. 
 
 De heer Beek vraagt of dit ook qua planning past. 
 Mevrouw Vaessen antwoordt dat bij het beleidsmatige proces van EVI nooit zo diep op kwaliteit is 

ingegaan als in deze werkgroep. Zo worden dus ook de parallellen gemaakt. 
  
5. Samenvatting/conclusies en vervolgafspraken richting 4e OT 
 De heer Bierma stelt voor dat de vierde ontwikkeltafel kwaliteit op 16 oktober 2015 van 14.00 -16.00 uur 

wordt gepland. Aldus wordt afgesproken 
 
 De voorzitter deelt mee dat de doelstelling van deze vierde ontwikkeltafel kwaliteit is om definitief af te 

ronden hetgeen vandaag hier is besproken. Daarnaast komen de agenda van het volgend jaar, de andere 
punten van kwaliteit en het operationaliseren daarvan aan de orde. 

 
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel kwaliteit en sluit om 16.10 

uur de bijeenkomst. 
 
 
 
Maastricht, 4 september 2015 


