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Ontwikkeltafels 6 november 2015  
 
Managementsamenvatting Ontwikkeltafels 6 november 2016:  
Prijs&Prestatie/Vervoer en Kwaliteit/Gespecialiseerde Zorg. 
 
N.B. Van beide OT’s is slechts één managementsamenvatting gemaakt nu de agenda voor beide OT’s gelijkluidend waren. 
Leeswijzer:de agendapunten 1 t.m.9 waren bedoeld ter informatie. Eventuele relevante opmerkingen uit de OT’s over deze 
stukken zijn bij het desbetreffende agendapunt vermeld. 
 
De volledige verslagen van de OT’s zijn te vinden op de website. 

 
 

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 

in de contractering het kalenderjaar 2016 kan landen. Dit alles moet immers leiden tot duidelijke 

(rand)voorwaarden ten behoeve van de contractering van 2016. 
 

Proces 

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

zitten, wordt de mogelijkheid geboden om virtueel mee te kijken en te praten. 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 begin oktober 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. 

 

Toelichting op besluitvorming tarieven 2016 
Van gemeentezijde wordt een toelichting op het proces om te komen tot de tarieven 2016 gegeven. Voor Wmo 

wordt geen korting doorgevoerd, voor de Jeugdzorg een korting van 5%. In beide gevallen wordt voor 2016 geen 

indexering toegepast. Zorgaanbieders merken op, dat het geheel en in combinatie met kortingen voor 2015 en 

door het niet toepassen van indexering een forse belasting voor de zorgaanbieders is. Graag zouden zij ook inzicht 

hebben in de kosten die de gemeenten moeten maken voor de uitvoering en of zij met de daarvoor gereserveerde 

budgetten uitkomen. 

 
1. Aanvulling artikel 4 DVO ten aanzien van de looptijd voor de inkoop van ambulante 

jeugdzorg 
Met ondertekening van deze aanvulling door zorgaanbieders en gemeenten wordt de aangegane DVO in 

overeenstemming met de Centrumregeling gebracht. Voor 2016 gaan de gemeenten ambulante jeugdzorg 

nog via de centrumgemeente inkopen. Voor 2017 is dit onzeker.  
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2. Nieuwe bijlagen 1 d-1, 1d-2, 1d-3 en 2 bij de DVO 

De bijlagen 1 a en 1 b worden gebruikt voor de tariefvaststelling voor nieuwe zorgaanbieders ingaande 2016 

en zijn niet toegevoegd aan deze agenda. Bijlage 1d is het tarievenblad voor 2016 voor bestaande 

zorgaanbieders, waarin de tariefaanpassingen 2016 zijn verwerkt. Deze bijlage 1d bevatten de 

contractafspraken per zorgaanbieder en worden in de loop van november ter ondertekening toegestuurd. 

Bijlage 2 is een toelichting op de financiële stukken 2016. Speciale aandacht hierbij voor de tariefstelling voor 

nieuwkomers en kleine zorgaanbieders. Tevens is er een beperkt aantal aanpassingen bij de arrangementen 

doorgevoerd. Zo wordt pleegzorg als separaat arrangement geïntroduceerd, dat uit het arrangement verblijf 

is gehaald. Beschermd wonen zal worden opgeplitst in een arrangement Beschermd wonen met verblijf en 

een arrangement Beschermd wonen zonder verblijf. Daarnaast is er voor een aantal jeugdarrangementen een 

uniforme tariefstelling bewerkstelligd. Dit geldt voor de arrangementen Dyslexie behandeling, Dyslexie 

diagnose, Begeleide omgangsregeling (middel) en Begeleide omgangsregeling (zwaar). 

 

3. Herziene bijlage 3 Kwaliteitseisen en overige inhoudelijke randvoorwaarden  

Belangrijk aspect hierbij is de introductie van een (verplicht) kwaliteitsmanagementsysteem (incl. externe 

audit) voor instelling met meer dan 5 werkzame personen. Ook van belang is de expliciete aandacht die in het 

plan van aanpak wordt gevraagd voor de beoordeling van de vervoersnoodzaak als onderdeel van het 

toegekende arrangement, het verplicht stellen van het werken met de verwijsindex (jeugd) en de methodiek 

rondom 1gezin,1plan1,regisseur. Voor Wmo aanbieders zal het vanaf volgend kalenderjaar verplicht zijn om 

een Verklaring omtrent gedrag (VOG) in het bezit te hebben voor alle werkzame zorggerelateerde vrijwilligers 

en werknemers. 

 

4. Herziene bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen 
Het betreft hier met name de uitbreiding van de bestaande bijlage met afspraken over de 

accountantscontrole (4a, addendum) en het declaratieprotocol (toevoeging 4b en 4c). 
 

5. Herziene bijlage 5 Rapportages en evaluaties  

Betreft beperkte wijzigingen i.v.m. rapportages aan het CBS en aanpassing aan de feitelijke praktijk. 

 

6. Herziene bijlage 6 Uitsluitingsgronden  
De wijzigingen betreffen enkele administratieve correcties in met name de verwijzingen, geen inhoudelijke 

aanpassingen. 

 

7. Herziene bijlage Social Return  

Deze bijlage is aangepast aan het herziene gemeentelijke beleid. Betreft het opnemen van een uiterste datum 

waarvóór zorgaanbieders contact met het projectmanagement dienen op te nemen om nadere invulling aan 

social return te geven. Tevens heeft de sanctiebepaling bij niet naleven van het beleid inzake social return een 

meer facultatief karakter gekregen door toepassing ervan ter beoordeling van het projectmanagement te 

laten. Voorheen was dit dwingend beschreven. 

 

8. Herziene bijlage afkortingen 

Het betreft hier een actualisering met name o.b.v. gewijzigde wetgeving. 

 

 

 



Managementsamenvatting OT Prijs & Prestatie, Kwaliteit, Gespecialiseerde Zorg en Vervoer 6 november 2015   Pagina 3 

 

9. Notitie “High Trust, High Penalty: Handhaving” 

Deze notitie bevat aanknopingspunten voor het handhavingsbeleid door gemeenten maar maakt geen 

onderdeel uit van de DVO. Wel wordt de notitie na vaststelling door de colleges op  www.sociaaldomein-

maastricht-heuvelland.nl geplaatst; 

 

10.  Actualiteiten Vervoer 

Ter informatie is bij de agenda een notitie met een update van de ontwikkelingen rond dit thema toegevoegd. 

 

11. Evaluatie OT’s 2015 en vooruitblik naar OT’s 2016 

 

Ter voorbereiding is de deelnemers aan de OT’s een aantal vragen voorgelegd, die van belang zijn voor de 

OT’s voor 2016:  

a.      Welke problemen heeft u bij de zorgverlening in 2015 ervaren? 

b.      Welke oplossingen ziet u hiervoor in 2016 (de verbeterpunten)? 

c.       Welke doelstellingen voor de transformatie van de zorg ziet u in 2016?  

 

 

 

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/
http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/
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De discussie over deze vragen leiden tot de volgende aandachtspunten voor de OT’s van volgend jaar: 

 

 

 Wat zijn de doelen van de transformatie en hoe kunnen de OT’s daaraan bijdragen? 

 Planning OT-cyclus: graag eerder starten 

 Aandacht voor de interne terugkoppeling van hetgeen in OT’s wordt afgesproken, zorgen dat 

dit ook wordt geoperationaliseerd. Geldt zowel voor zorgaanbieders als voor gemeenten. 

Voorbeeld: de arrangementsystematiek.   

 Meer aandacht voor de zorginhoud, minder voor de (financiële) randvoorwaarden en 

operationele vragen. 

 Kwaliteit bij de toegang van gemeenten en de verschillen daarin tussen gemeenten.  

 Innovatie: hoe vormgeven? 

 Informatiekloof: juiste balans tussen de technische afspraken en de vertaling daarvan naar 

informatie naar bestuur/beleid/uitvoering/burger/zorgaanbieder (communicatie). 

 (Niet) functioneren Virtuele OT 

 Financieringsystematiek kleine organisaties 

 Uniformering tarieven 

 Kwaliteitscontrole 

 Controle op rechtmatigheid 

 Kwaliteit van ketensamenwerking 

 Afbakening tussen basiszorg en gespecialiseerde zorg 

 Transformatie: technische haalbaarheid, samenwerken, resultaatsturing, 

collectivering/integratie van het voorliggende veld, kennis van de 0e, 1e en 2e lijn, burgers die 

professionals uitdagen, innovatie en technologische ontwikkelingen. 


