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Inloop van 13.15 - 13.30 uur 

 

 

1. Welkom en mededelingen 

De voorzitter heet de aanwezigen om 13.39 uur welkom bij deze vierde OT waarbij de OT’s 

kwaliteit en gespecialiseerde zorg gezamenlijk worden behandeld. Vanmorgen was de 

gecombineerde ontwikkeltafel prijs-prestatie / vervoer. De voorzitter stelt vast dat de 

gecombineerde onderwerpen veel op elkaar lijken. De voorzitter deelt mee dat de verschuiving 

van de bijeenkomst naar een later tijdstip te maken heeft met feit dat nog een aantal concrete 

besluiten moesten worden genomen. De voorzitter legt de agenda aan de aanwezigen voor. 

Vervolgens legt de voorzitter ook de vergaderorde uit. De voorzitter deelt mee dat voor een zo 

duidelijk mogelijke verslaglegging opnames van het overleg worden gemaakt. De voorzitter wil 

graag eerst een voorstelrondje doen. 

 

De aanwezigen stellen zich kort voor. 

 

2. Toelichting op de besluitvorming over tarieven 2016 

 De heer Spaanderman licht het proces rondom de totstandkoming van de tarieven voor 2016 

toe. Een korte toelichting op de reikwijdte van de inkoop volgt. Het inkoopteam verricht de 

inkoop voor de achttien Zuid-Limburgse gemeenten t.b.v. de jeugdzorg. De inkoop van de 

nieuwe Wmo wordt daarnaast voor de zes Heuvellandgemeenten gedaan en voor beschermd 

wonen t.b.v. tien gemeenten die zich bevinden in de Westelijke Mijnstreek en Maastricht-

Heuvelland. Spreker deelt mee dat de tariefsaanpassing een besluit van de colleges van de 

verschillende gemeenten is. Dit was een complex proces. Een van de gevolgen van de grote 

stelselwijziging is immers dat de landelijke kortingen zowel bij jeugd als bij de Wmo voor de 

verschillende gemeenten verschillend is qua impact. Daarnaast zijn de taakstellingen voor de 

verschillende gemeenten ook anders. Daarbij wordt naar het profiel van de bevolking gekeken 

en op basis daarvan wordt het budget aangepast. Een belangrijk uitgangspunt van de colleges 

was altijd dat men in Zuid-Limburg bij een tariefaanpassing samen moet optrekken, anders is de 

situatie immers onwerkbaar. De doelstelling was om te komen tot een uniforme aanpassing. 

Verder is gewacht op de Meicirculaire die inzicht geeft in de budgetten voor 2016. Daarnaast 

wilde men ook de realisatie van het eerste half jaar van 2015 bezien. Bijna alle gemeenten 

hebben uiteindelijk water bij de wijn moeten doen. Deze besluiten moeten ook allemaal terug 

naar de verschillende gemeenteraden. Spreker deelt mee dat de tarieven van jeugd voor de 

achttien Zuid-Limburgse gemeenten nu met 5% zijn gekort. Uitzondering hierop is het tarief 

voor pleegzorg. Bij de Wmo zijn de tarieven gelijk gebleven ten opzichte van 2015 waarbij voor 

2016 geen indexatie wordt toegepast. Afgelopen dinsdag zijn deze besluiten in alle colleges van 

de verschillende gemeenten aan bod gekomen. Spreker gaat ervan uit dat de tariefaanpassingen 

overal zijn goedgekeurd en dus definitief zijn. 

  

3. Afronding inhoudelijke resultaten OT’s 2015 gericht op de contractering 2016 

 De voorzitter deelt mee dat de voorliggende stukken de resultaten zijn van de ontwikkeltafels 

van de afgelopen periode. Het is van belang om nu te duiden waartoe dit heeft geleid en te 

bekijken of er nog vragen en opmerkingen zijn. 
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 a. Aanvulling artikel 4 DVO ten aanzien van de looptijd voor de inkoop van ambulante jeugdzorg. 

 De voorzitter deelt mee dat dit een aanpassing van de DVO is. 

  

 De heer Bierma licht toe dat is geconstateerd dat de centrumregeling op grond waarvan de 

gemeente Maastricht de inkoop van jeugd voor 18 gemeenten doet, ervan uitgaat dat de inkoop 

van ambulante jeugdzorg maar voor 1 jaar geldt. Dit terwijl de geldigheidsduur van de DVO 3 

jaar is. Dit wordt nu met het addendum aangepast. Intussen is ook besloten dat de inkoop van 

de ambulante jeugdzorg voor 2016 ook weer via de centrale inkoop van de gemeente 

Maastricht verloopt. Dat betekent dat het addendum ook weer met 1 jaar wordt verlengd. Voor 

2017 is dit echter nog niet duidelijk. Het addendum moet ook door de zorgaanbieders samen 

met het contract worden ondertekend en worden teruggestuurd. Daarmee maakt het dan ook 

deel uit van de DVO.  

 De heer Visser vult aan dat het addendum alleen van toepassing is op de instellingen en niet op 

de vrijgevestigden. 

  

 Mevrouw Prins vraagt of men zich opnieuw per 1 januari moet aanmelden en hoe dit met 

lopende zorgtrajecten gaat. Dit vergt immers veel werk, zeker voor de kleine vrijgevestigden. 

 De heer Visser antwoordt dat de vrijgevestigden werken met DBC's. De intentie is om de DBC's 

door te laten lopen waardoor deze niet kunstmatig en hard afgesloten dienen te worden. De 

gemeenten willen een indicatie van de kosten die in kalenderjaar 2015 zijn gemaakt wel in beeld 

krijgen. Hiervoor kan op korte termijn een uitvraag worden gedaan richting de vrijgevestigden.    

 Mevrouw Prins vraagt om een tijdsindicatie. 

 De heer Visser denkt dat dit op heel korte termijn duidelijk wordt. 

 De heer Hensels voegt toe dat de afgelopen maand met een vertegenwoordiging van de 

vrijgevestigden is gesproken. Dit punt komt in dit overleg ook aan de orde. 

  

 Mevrouw Van Santbrink vraagt of het addendum ook geldt voor de klinische aanbieders. 

 De heer Bierma merkt op dat deze vraag ook in de vorige ontwikkeltafel aan de orde is 

gekomen. 

 De heer Van Geleuken antwoordt dat in de tekst de arrangementen worden genoemd waarop 

het betrekking heeft. Het gaat om de soort zorg en niet over het soort aanbieder. De ambulante 

zorg van Mondriaan valt er dus wel onder en de klinische zorg van Mondriaan niet. 

 

 b. 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 bevat de contractafspraken per 

zorgaanbieder en wordt u in de loop van november ter ondertekening toegestuurd. Bijlage 2 is 

een toelichting op de financiële stukken 2016. 

 De heer Van Geleuken licht toe dat dit stukken zijn die gebaseerd zijn op diverse Excel-

overzichten. De hoofdlijn is dat bij alle instellingen die in 2015 een arrangementstarief hebben 

dit naar 2016 wordt herrekend. Het Wmo-tarief wordt niet gekort en de jeugdtarieven worden 

(exclusief pleegzorg) met 5% gekort. Dat staat in 1d. Een belangrijke uitzondering is de situatie 

als het tarief in 2015 niet op een grote hoeveelheid cliënten is gebaseerd. Dan is de statische 

betrouwbaarheid namelijk laag. Als het tarief gebaseerd is op minder dan 20 unieke cliënten per 
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uniek arrangement wordt het tarief herrekend. Dat geldt ook voor nieuwe aanbieders. Daarvoor 

is in 2015 het starterstarief afgesproken. Dit was niet gebaseerd op historische cijfers. Bij 

aantallen van minder dan 20 unieke cliënten per uniek arrangement en (nieuwe) aanbieders die 

het nieuwkomertarief gecontracteerd hebben wordt in de loop van 2016, op basis van de 

zorgproductie van 2015, een nieuw tarief berekend. Dat tarief zal voor het jaar 2016 gelden. Dat 

wordt in bijlage 2 tekstueel beschreven en in bijlage 1a t/m 1d in de vorm van cijfers in Excel-

overzichten. 

  

 De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn. 

 De heer Bos heeft een vraag over pagina 4 van bijlage 2 onderaan:  

 Pgb en ZiN. De opdrachtnemer garandeert dat alle gecontracteerde tarieven gedurende de 

contractperiode tevens gelden voor burgers woonachtig binnen de opdrachtgevende gemeente, 

die zich met een pgb tot deze opdrachtnemer wenden. 

 Op 30 oktober jl. heeft de rechtbank uitspraak gedaan naar aanleiding van 12 gemeenten in 

Groningen. De zorgaanbieders hebben dit nu aangevochten. Het is lastig dat nu 20% prijsverschil 

bij het pgb bestaat in vergelijking tot ZiN. Spreker vraagt uitleg. 

 De heer Van Geleuken antwoordt aan de hand van een voorbeeld. Als een afspraak over een 

arrangement van 5.000 euro voor ZiN wordt gemaakt, moet dit ook voor een pgb-cliënt gelden. 

Er mag dus niet meer in rekening worden gebracht voor precies hetzelfde product. De cliënt en 

de aanbieder hebben wel de keuze, alleen moet het tarief hetzelfde zijn. 

 De heer Bos vindt dit lastig voor kleine organisaties. Spreker ziet grote verschillen met wat men 

zou kunnen bieden. 

 De heer Van Geleuken antwoordt dat anders cliënten met een lage indicatie via ZiN binnen 

zouden komen en de meer ingewikkelde cliënten via een pgb. Er is echter een mixprijs 

afgesproken, dat wil zeggen de ZiN-prijs. De toegang bepaalt het benodigde arrangement. 

Spreker stelt vast dat het ZiN-arrangement inderdaad meer dempt. 

  

 Mevrouw Heuvelmans merkt op dat op pagina 2 bovenaan aan de historische omzetten wordt 

gerefereerd. Hoe verhoudt zich omzet tot de daadwerkelijke productie? Een arrangementsprijs 

is immers gebaseerd op een gewogen gemiddelde. Uitgaande van de verdeling zullen partijen 

helemaal rechts van het midden moeten passen en meten. Bovendien is het niet altijd wenselijk 

dat bepaalde doelgroepen pgb's krijgen. Soms kan een pgb de werkrelatie met cliënten ook 

bemoeilijken. Het aantal van 20 is statisch (statistisch?) gezien ook weinig. 

 De heer Van Geleuken antwoordt dat hierover in de ontwikkeltafel prijs-prestatie is gesproken. 

Hierover is goed nagedacht. Wat bovenaan pagina 2 beschreven staat betreft bijlage 1a en 1b. 

Dit gaat over nieuwe aanbieders die in 2016 voor het eerst een contract aangaan. De bedoeling 

is om te gaan kijken hoeveel zorg in het uitvraagjaar 2012-2013 aan zorg is geleverd en 

daadwerkelijk is betaald (omzet). Dat wordt vervolgens door het aantal cliënten gedeeld om de 

arrangementsprijs te berekenen. 

  

 Mevrouw Heuvelmans vraagt hoe geleverde zorg wordt gedefinieerd. Hoe wordt dat 

geoperationaliseerd? In de AWBZ werd bijvoorbeeld in uren gerekend. 

 De heer Van Geleuken antwoordt dat dit de zorg is die in de AWBZ op basis van nacalculatie is 

afgerekend of door de provincie ontvangen of volgens de Zorgverzekeringwet uitbetaald. Bijlage 

1a en 1b zijn bedoeld voor instellingen die in 2016 voor het eerst een arrangementafspraak 
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maken. Bij die nieuw te contracteren instellingen wordt naar het verleden en de 

zorgopbrengsten gekeken. Voor de andere instellingen geldt bijlage 1d. Als men in 2015 echter 

een nieuwkomer was, wordt gerekend aan de hand van de werkelijk geleverde uren in 2015. 

Indien de aantallen kleiner waren dan 20 wordt ook in de loop van het jaar 2016 het tarief 

(her)berekend. Dat tarief geldt dan voor kalenderjaar 2016. De grens van 20 unieke cliënten per 

uniek arrangement is inderdaad nog steeds laag. De ontwikkeltafel heeft echter hiervoor 

gekozen. 

  

 Mevrouw Heuvelmans vraagt hoe dit jaar wordt gecontroleerd. Voor het arrangementstarief 

moet immers iets zijn geleverd. Spreekster neemt aan dat dit op eenheden wordt 

gecontroleerd. 

 De heer Van Geleuken antwoordt dat dit in bijlage 4 staat. De arrangementstarieven zijn een 

mixprijs die de aanbieder ontvangt voor iedere cliënt. Bij de herrekening in 2016 wordt naar de 

spiegelinformatie gekeken die de aanbieders elk kwartaal aanleveren. Het is een politieke 

uitspraak van de colleges geweest dat er in 2016 een nieuw tarief moet komen. Het nadeel 

daarvan is dat de tarieven dan toch herrekend moeten worden. 

 

 Mevrouw Van Falier vraagt wanneer in 2016 de tarieven worden herberekend. 

 De heer Van Geleuken antwoordt dat dit in de eerste helft van het jaar moet gebeuren. Dat 

wordt een hele rekenklus die met de aanbieders afgestemd moet worden. Tot dat moment 

wordt een voorlopig tarief opgenomen. Dat is het tarief wat nu ook geldt. 

 Mevrouw Van Falier vraagt of het denkbaar is dat het definitieve tarief een heel stuk lager komt 

te liggen. 

 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Dit tarief kan lager en hoger komen te liggen. 

Een instelling kan daarvan ook een redelijke inschatting maken aan de hand van de 

spiegelinformatie. Het is niet reëel als men bijvoorbeeld pas in juli 2015 start, dat men dan al de 

volledige jaarproductie heeft geleverd. Er wordt rekening gehouden met het moment van 

instroming. 

 

 Mevrouw Lemmens ziet dat met name bij jeugd nieuwe arrangementen zijn toegevoegd. 

Spreekster vraagt of ook nog een nieuwe productgroep kan worden toegevoegd. Spreekster 

bedoelt een dagverblijf wat is gericht op behandeling en niet op begeleiding. Dit is in 2015 

betaald via de Jeugdwet. Spreekster vraagt waar men deze vraag kan adresseren. 

 De heer Van Geleuken antwoordt ontkennend. De transformatietabel vertaalt de producten uit 

de oude productstructuur. Dit moet daarin worden meegenomen. Het medische 

kinderdagverblijf is bijvoorbeeld wel in de transformatietabel meegenomen. 

 De voorzitter vindt dit een heel specifiek punt. De voorzitter stelt voor om dit apart te bekijken. 

 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. 

 Mevrouw Mercken heeft het medische kinderdagverblijf geschaard onder de residentiële 

behandeling. 

 De heer Van Geleuken antwoordt dat dit ook zo in de vertaaltabel staat. Spreker zal hierop later 

nog terugkomen. 

 

 De voorzitter vraagt of er nog andere vragen of opmerkingen zijn. 
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 De heer Visser voegt toe dat er een aantal nieuwe arrangementen zijn bijgekomen. In bijlage 1d 

staat dat ook een aantal generieke uniforme tarieven zijn opgesteld, ongeacht de instelling die is 

gecontracteerd. 

  

 c. Herziene bijlage 3 Kwaliteitseisen en overige inhoudelijke randvoorwaarden. Belangrijk aspect 

hierbij is de introductie van een (verplicht) kwaliteitsmanagementsysteem. 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 1g1p1r. 

 De heer Visser licht toe dat een aantal kwaliteitseisen is  herzien dan wel toegevoegd. De 

huidige eisen zijn, gezien de basiskwaliteit die men wil bewerkstelligen, bij met name de 

nieuwkomers wellicht niet helemaal voldoende. Daarom doet het 

kwaliteitsmanagementsysteem weer haar intrede. De grens is bij vijf te werk gestelde personen 

gelegd om geen overmatige bureaucratie in de hand te werken. Daarnaast krijgt men input door 

een externe onafhankelijke  audit, omdat de gemeente op afstand staat en de risicovolle zaken 

bij aanbieder hierdoor nog onvoldoende in beeld heeft. De input van de externe onafhankelijke 

audit vormt daarnaast voeding voor de kwartaalgesprekken die aanbieder met bureau inkoop 

voert. Hierdoor kan het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunen om de kwaliteit bij 

aanbieder te bevorderen. 

 

 Ten aanzien van de Wmo zal er een verplichting voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor 

werknemers en vrijwilligers worden opgenomen. Dat stond nog niet in bijlage 3.. Naast de 

klachtenregistratie zal ook in de bijlage de verplichting tot  een klachtenprocedure en een 

klachtenreglement worden opgenomen. 

 Daarnaast is de eis rondom het vervoer verder uitgediept. De afweging tussen het wel dan niet 

inzetten van vervoer in overleg tussen de aanbieder en de cliënt moet in het plan van aanpak 

worden opgenomen. In eis E3 is opgenomen dat de cliënt goed moet nagaan of er 

mogelijkheden in de eigen sociale omgeving zijn. Mocht dit niet het geval zijn, blijft de aanbieder 

verantwoordelijk voor het vervoer en voor de kosten daarvan. 

 De heer Bierma voegt toe dat het uitgangspunt van de ontwikkeltafel vervoer is dat de 

vanzelfsprekendheid van een vervoersvoorziening tot het verleden moet behoren. Daarom 

wordt hiervoor expliciet aandacht gevraagd. 

 De heer Visser stelt vervolgens vast dat ook behoefte bestond aan een nadere duiding bij jeugd 

van de verwijsindex en de punten die daarin moeten worden meegenomen. Dat geldt ook voor 

1 gezin 1 plan 1 regisseur. Er bestond onduidelijkheid over de rol van de aanbieder en de rol van 

de regisseur. Daarnaast komt er ook een toevoeging dat het dyslexieprotocol 2.0 bij de 

contractering door de gemeente wordt onderschreven. Men verwacht dat de aanbieders dit ook 

in de zorgverlening centraal stellen. 

 Dit zijn in grote lijnen de aanpassingen die vanuit de ontwikkeltafels naar voren zijn gekomen, 

naast de input uit de werkgroep high trust, high penalty en de werkgroep transformatie. 

  

 De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn. 

 Mevrouw Van Falier heeft een vraag over de ondersteuningsspecifieke eisen bij e1. Dit dient 

zowel door de burger als de opdrachtnemer ondertekend te zijn. Active4you heeft echter 
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regelmatig cliënten die tekenen voor gezien, maar niet voor akkoord. Spreekster vraagt hoe 

hiermee wordt omgegaan. 

 De heer Visser antwoordt dat hierover eerder al een discussie is gevoerd. In de ontwikkeltafels 

is besloten dat tekenen voor gezien in bepaalde situaties al voldoende is. 

  

 De heer Lemmens vraagt of ook al vragen over het indicatieproces kunnen worden gesteld. 

 De voorzitter antwoordt dat deze vragen na de pauze aan de orde komen. 

 

 Mevrouw Heuvelmans vindt dat de ontwikkeltafel gespecialiseerde zorg niet uit de verf is 

gekomen. Hoe gaat men hiermee volgend jaar om? Men is immers gestrand bij de definitie van 

gespecialiseerde zorg. 

 De voorzitter antwoordt dat deze vraag ook na de pauze kan worden gesteld bij het 

vooruitkijken. 

 

 d. Herziene bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen en uitbreiding 

met afspraken over de accountantscontrole (4a, addendum) en het declaratieprotocol 

(toevoeging 4b en 4c). 

 De heer Hensels deelt mee dat de helft van de contracten is gesloten met partijen die geen 

voorschot ontvangen. Het probleem daarbij is de administratieve afhandeling van de grote 

stroom van de maandelijkse declaraties. In bijlage 4 en het declaratieprotocol staat dat alle 

aanbieders in 2016 een voorschotregeling krijgen. Dit geldt voor alle aanbieders die in 2015 

meer dan 25.000 euro omzet hebben. Het idee was om met toekenningberichten te gaan 

werken, maar dit is helaas nog niet helemaal van de grond gekomen. In het declaratieprotocol 

staat nu beschreven wat de gemeenten verwachten. Dit is dus niet alleen een digitaal bericht. 

Allerlei andere vormen zijn ook toegestaan. Voor de eindafrekening 2015 heeft men ook 

ingezien dat men niet blind kan varen op declaratieberichten. Een aantal aanbieders slaagt ook 

niet erin om überhaupt te declareren. Er worden nu ook Excel-overzichten als declaraties 

geaccepteerd. Dit gebeurt altijd in overleg (vooraf) met de aanbieder en de gemeente zodat 

duidelijkheid over de gegevens bestaat. 

 Spreker deelt mee dat een aantal voorbeelden over afgebroken trajecten, zoals verhuizingen en 

overlijden staan genoemd. Vanochtend in de ontwikkeltafel is ook terecht opgemerkt dat er 

geen voorbeeld over een afgebroken traject wordt genoemd. De boodschap van het 

declaratieprotocol is dat er in principe nauwelijks reden bestaat om een traject af te breken. Op 

het moment van een toekenningbericht of een akkoord vanuit de gemeente dat een zorgtraject 

gestart mag worden en daadwerkelijk zorg is geleverd, bestaat automatisch het recht op een 

volledige uitbetaling van het arrangement. Dat is ook in lijn met de gegevensuitvraag van 2014. 

Dit doet ook geen afbreuk aan het arrangementsdenken. Er is maar één reden voor de niet-

uitbetaling van een arrangement en dat is als duidelijk aantoonbaar is dat een aanbieder in 

gebreke blijft. Dat is ook altijd in overleg met de betreffende gemeente. Dit geldt voor 2015 en 

2016. 

 In antwoord op de vraag over de levering van zorg verwijst spreker naar pagina 12 van bijlage 4. 

Rechtmatigheid van de levering volgt uit de aanwezigheid van het zorgplan bij de zorgaanbieder; 

alsmede de levering van 1 eenheid zorg die aan de cliënt geleverd dient te zijn en die aangetoond 

kan worden middels registratie, bijvoorbeeld agendaplanning, planning bezettingsrooster 

personeel. 
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 De levering van zorg moet dus worden aangetoond op een eenvoudige wijze. 

 Verder deelt spreker mee dat in het controleprotocol een aantal manieren is beschreven 

waaruit blijkt  dat de zorg rechtmatig is. Men hoeft dus niet te wachten op een 

toekenningbericht. Belangrijk is dat een aanbieder voor elke cliënt op papier heeft staan vanuit 

de betreffende gemeente dat de zorg mag worden geleverd en omgekeerd dat men ook laat 

zien dat voor elke gedeclareerde cliënt de zorg is geleverd. Het addendum maakt dat een 

afwijking van het digitale berichtenverkeer toch rechtmatig is. In bijlage 4 is ook een aantal 

situaties beschreven. 

  

 De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen zijn. 

 De heer Werts heeft een vraag over het Excel-document dat vanuit de gemeente Maastricht 

naar diverse gemeenten onlangs is gestuurd. Spreker heeft hierover veel vragen ontvangen. Bij 

sommige gemeenten staat in het Excel-document dat bepaalde arrangementen per 31 

december 2015 aflopen. Men neemt aan dat de zorg dan ook stopt. Spreker vraagt uitleg over 

een mogelijke continuering van zorg. 

 De heer Hensels antwoordt dat het voornemen was om middels het berichtenverkeer te 

communiceren. Het berichtenverkeer start met een bericht vanuit de gemeente. Dan zou echter 

ook alle administratie bij de gemeente op orde moeten zijn. Dit is echter een overgangsjaar. 

Hetgeen de aanbieders hebben ingestuurd wordt nu gematcht met de gemeentelijke gegevens. 

Het is een gegeven dat de administratie van de aanbieders en de administratie van een aantal 

grotere gemeenten niet matchen. Spreker deelt mee dat bij deze gegevens wel eens een datum 

op 31 december 2015 is gezet, terwijl volgens de indicatie een andere datum in het systeem zou 

moeten staan. Nu is het de bedoeling om bij de administraties op één lijn te komen. 

 De heer Werts begrijpt de problemen. Iedereen is erbij gebaat als de gegevens kloppen. 

  

 De heer Bos vraagt meer uitleg over het bericht vanuit de gemeente dat de aanbieder mag 

starten met de zorg. 

 De heer Hensels antwoordt dat het uitgangspunt was dat men via het berichtenverkeer zou 

werken. Spreker roept iedereen op om goed de cliënten te checken en te checken of men de 

zorg mag bieden. 

  

 e. Herziene bijlage 5 Rapportages en evaluaties. Betreft beperkte wijzigingen i.v.m. rapportages 

aan het CBS en aanpassing aan de feitelijke praktijk. 

 De voorzitter deelt mee dat dit heel beperkte wijzigingen zijn. 

 

 f. Herziene bijlage 6 Uitsluitinggronden (betreft enkele administratieve correcties in met name de 

verwijzingen, geen inhoudelijke aanpassingen). 

 De voorzitter deelt mee dat dit ook heel beperkte administratieve correcties zijn. 

 

 g. Herziene bijlage Social Return: aangepast aan het herziene gemeentelijke beleid. Betreft het 

opnemen van een uiterste datum waarvoor 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. 
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 De heer Bierma deelt mee dat dit ook een beperkte aanpassing is. In het gemeentelijk beleid 

rondom Social Return is een datum vastgesteld waarbinnen aanbieders contact met de 

contactpersoon van de gemeente moeten opnemen om afspraken te maken. Spreker roept de 

aanbieders op om dit ook daadwerkelijk te doen. Verder zat in het beleid ook een dwingende 

sanctiebepaling. Dit boetebeding is nu eruit gehaald en ter beoordeling aan de projectmanager 

van het Social Return beleid overgelaten. In de praktijk zal de projectmanager vooral toetsen of 

serieus met de uitgangspunten van dit beleid wordt omgegaan. De gemeenten weten immers 

ook dat de zorgaanbieders al het nodige qua financiële weerbaarheid voor de kiezen hebben 

gekregen. Het gaat om de intentie van de aanbieders. 

 

 h. Herziene bijlage afkortingen. Betreft een actualisering met name o.b.v. gewijzigde wetgeving.  

 De voorzitter neemt aan dit geen onderwerp van discussie hoeft te zijn. 

 

 i. 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. 

 De heer Bierma deelt mee dat dit onderwerp in de ontwikkeltafel kwaliteit al eerder aan de 

orde is geweest. Deze notitie maakt geen deel uit van de DVO. Het is echter wel een notitie 

waarin het beleid van de gemeente is vastgelegd. Dit wordt ook op de site geplaatst. Deze 

notitie biedt enige aanknopingspunten als zaken worden geconstateerd die niet in de haak zijn. 

Het uitgangspunt high trust, high penalty sluit ook aan bij het gedachtegoed van bestuurlijk 

aanbesteden waarbij men een langdurige samenwerkingsrelatie aangaat, gebaseerd op een 

bepaald vertrouwen. Desondanks kan de behoefte bestaan aan meer duidelijkheid ten aanzien 

van overtredingen. Geprobeerd wordt om verschillende soorten van overtredingen duidelijk te 

maken en de cliëntveiligheid staat daarbij met stip op 1. Daarnaast zijn ook de overtredingen en 

de sanctiemogelijkheden in kaart gebracht. In de notitie wordt daarnaast ook een onderscheid 

gemaakt tussen ordemaatregelen en echte sancties, naast het strafrechtelijke traject. Hierover 

zal ook nog jurisprudentie worden ontwikkeld. 

 

 De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. 

 Mevrouw Cuppen vraagt of dit zorginhoudelijke issues betreft. 

 De heer Bierma antwoordt bevestigend. Dit staat bovenaan. 

 Mevrouw Cuppen vraagt hoe dit zich tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg verhoudt. 

 De heer Bierma antwoordt dat de gemeente zeker zaken bij de inspectie zal melden. De 

gemeente heeft echter ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van de naleving van 

contracten en de zorgplicht jegens burgers. De informatie vanuit de inspectie zal daarnaast ook 

bij de eventuele hoogte van de sancties worden betrokken. 

 De voorzitter voegt toe dat dit nu ook het geval is bij de zorgkantoren. Er zal echter geen boa 

rondlopen die inspectietaken bij de zorgaanbieders gaat oppakken. De notitie gaat meer over 

het vervolgtraject na een incident. 

 De heer Bierma voegt toe dat de gemeente inderdaad geen bureau zal inrichten om op de 

naleving toe te zien. Er moet ook nog een procedurevoorstel worden opgesteld waarin de 

inspectie zeker een plaats zal krijgen. 
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 Mevrouw Heuvelmans vraagt hoe de toezichthoudende ambtenaren zich tot deze notitie 

verhouden. 

 De heer Bierma antwoordt dat via deze ambtenaren signalen bij de gemeente binnen kunnen 

komen. Vervolgens zal met dit protocol in het achterhoofd moeten worden bekeken wat gedaan 

moet worden. 

 

 De heer Werts voegt toe dat men ook moet voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Het 

melden aan de inspectie is daarvan een onderdeel. 

 De voorzitter antwoordt bevestigend. 

  

 Mevrouw Deiana-Maes legt uit dat de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor de 

Wmo anders is dan in het kader van jeugdzorg. Bij de Wmo zijn de gemeenten zelf 

verantwoordelijk voor kwaliteit en toezicht. In de Jeugdwet is dit anders geregeld. 

 De voorzitter antwoordt bevestigend. 

 

 j. Actualiteiten Vervoer. Ter informatie een update van de ontwikkelingen rond dit thema, 

toelichting Frits van Zanten 

 De heer Van Zanten licht toe dat in de vorige ontwikkeltafels drie aandachtpunten naar voren 

zijn gekomen waarmee rekening moet worden gehouden. Twee punten gaan over 

communicatie. Het eerste punt gaat over de communicatie van de aanbieder in de richting van 

de gebruiker. De gebruiker moet over de afwegingen voor het al dan niet toekennen van 

vervoer in kennis worden gesteld. Anders zal de gebruiker immers weer voor het indienen van 

een bezwaar bij de gemeente terugkomen. Het tweede punt is dat vaak in de gemeentelijke 

teams werd gezegd dat men voor vervoer bij de aanbieder moet zijn. Niet elke cliënt heeft 

echter recht op vervoer. 

 Het derde punt betreft de vraag hoe verder met het doelgroepenvervoer moet worden 

omgegaan. Momenteel wordt over de Regiotaxi een heel snel traject doorgevoerd. Dit contract 

vervalt namelijk in december 2016. Voor eind 2016 moet men een opvolger hebben van het 

huidige contract van de provincie Limburg en de concessiehouder openbaar vervoer. De 

gemeenten gaan de Regiotaxi op Limburgse schaal weer zelf regelen. Op termijn willen de 

gemeenten ook de andere vormen van vervoer zoals het zorgvervoer en het leerlingenvervoer 

fasegewijs laten instromen. Dit is echter pas na 2018 aan de orde. 

  

 De voorzitter stelt vast dat er geen vragen zijn. Dit onderwerp is vanochtend bij de 

ontwikkeltafel vervoer ook al uitgebreid besproken. De voorzitter dankt de heer Van Zanten 

voor zijn toelichting. 

 

4.     Pauze 14.50 - 15.15 uur 

 

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

 De voorzitter vindt het belangrijk om nu te bezien waartegen men dit jaar aanloopt om dit 

vervolgens te vertalen in de verbeterpunten voor het volgend jaar. Inkoop is nu bezig met het 

voorbereiden van de agenda voor het komende jaar. Afgelopen jaar was vooral een transitiejaar 

met heel veel inregelproblematiek bij de uitvoering. Dat heeft wissels getrokken op zowel de 
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besluitvorming als in de doorloop en het verder zetten van stappen. Het is nu belangrijk om de 

transformatie van volgend jaar te bezien. 

  

 Ter voorbereiding wordt aan de deelnemers van de OT van 6 november 2015 verzocht na te 

denken over de volgende vragen: 

  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? 

  

 Mevrouw Heuvelmans vindt gespecialiseerde zorg en de controle op de kwaliteit en 

rechtmatigheid issues voor volgend jaar belangrijk  

 De voorzitter vraagt wat bij de gespecialiseerde zorg moet worden besproken. 

 Mevrouw Heuvelmans verwijst naar de semantische ??google, bestaat wel, maar ik zou het 

weglaten discussie hierover. Hoe wordt de gespecialiseerde zorg afgebakend versus de 

basiszorg? Daarbij kan men uit de erfenis vanuit de AWBZ putten. Daar was dit immers heel 

goed afgebakend. 

 Mevrouw Vermeer vindt ook nog altijd onduidelijk wat onder de gespecialiseerde zorg valt 

versus de basiszorg. 

 De voorzitter vraagt of dit tot verwarring bij de uitvoering of de contacten leidt. 

 Mevrouw Heuvelmans voegt toe dat dit met name bij de toegang tot verwarring leidt. Het is een 

definitieproblematiek. Iedereen levert immers gespecialiseerd werk. Aan welke criteria moet 

men voldoen om die zorg te mogen leveren? Daarbij kan men denken aan het niveau van de 

medewerkers en de intervisiemethodieken. Spreekster mist dit en vraagt om dit af te bakenen. 

 Mevrouw Prins merkt op dat de huisartsen ook indiceren. Daar wordt dus ook besloten over wat 

wordt geïndiceerd. 

 Mevrouw Heuvelmans bedoelt met name de Wmo. Bij jeugd is het inderdaad iets beter 

gedefinieerd. 

  

 De heer Bierma vraagt waarom een afbakening nodig is. Hoe laat zich dit al dan niet vertalen in 

de arrangementsystematiek? Wat is de toegevoegde waarde van een onderscheid? 

 Mevrouw Heuvelmans vindt dit met name voor de toegang en de verwijzing wel degelijk van 

belang is. 

 Mevrouw Prins vraagt meer uitleg over de belemmering bij de toegang. 

 Mevrouw Deiana-Maes vraagt naar het doel om van gespecialiseerde zorg een apart thema te 

maken. Moet dit thema bij de inkoop worden behandeld of bij de transformatie? 

 Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat uitgaande van de participatieladder en de 

zelfredzaamheid er altijd een doelgroep zal blijven die goed definieerbaar is en die niet kan 

volstaan met de inzet vanuit een wijkteam of vanuit een generalistische aanpak. Hierover moet 

apart worden nagedacht. Deze doelgroep heeft een meer specialistische en methodische 

aanpak nodig. In een aantal gevallen zal dit altijd nodig blijven. Men moet voorkomen dat straks 

iedereen deze zorg krijgt of niemand. 

 Mevrouw Benigna-Deiana stelt vast dat men dus de beschikbaarheid en de kennis en kunde 

moet borgen. 

 Mevrouw Heuvelmans antwoordt bevestigend en voegt toe dat het ook een vak apart is om 

voor bepaalde doelgroepen te werken. Men moet goed nadenken over hetgeen men doet om 
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ook veranderingsgericht te werken. Dit in alle bescheidenheid. Spreekster erkent dus ook de 

grenzen hiervan. 

  

 De heer Lemmens erkent de complexiteit en het door elkaar lopen van begrippen. Spreker wil 

graag een onderscheid maken. Men is bij de GGZ van de Zorgverzekeringswet overgegaan naar 

de Jeugdwet. In de Zorgverzekeringswet sprak men eerst over de eerste- en tweedelijnszorg. Dit 

is vervolgens overgegaan in de Specialistische GGZ en de Generalistische Basis GGZ, waarbij het 

meer specialistische werk eigenlijk ook van de medische specialistische zorg werd uitgegaan. Dat 

is echter iets anders. Spreker merkt nog steeds dat dit voor de toegang enige onduidelijkheid 

met zich meebrengt. Het stellen van een indicatie in dit kader is immers voorbehouden aan een 

medisch specialist. Landelijk is hierover ook nog veel discussie en onduidelijkheid. Spreker vindt 

dat dit meer uitgewerkt zou moeten worden. 

 Verder is het ook lastig dat met specialistische jeugdzorg of gespecialiseerde verzorging of 

begeleiding iets heel anders wordt bedoeld. Bij de complexiteit bestaat vaak verwarring over de 

zwaarte en de hoeveelheid van de problematiek. De definiëring moet ook tegen de 

arrangementen worden afgezet. Dat is een grote klus. Spreker vraagt om duidelijkheid. Spreker 

geeft een voorbeeld uit de praktijk bij Virenze. Mensen worden hiervan heel onrustig en 

nerveus. Spreker steunt dan ook het voorstel van mevrouw Heuvelmans. 

  

 De voorzitter vraagt of de sleutel zit in een duidelijke omschrijving van de criteria van de 

doelgroepen/maatwerkvoorzieningen/diensten voor de toegang. 

 De heer Lemmens vindt dat de inschatting van medische specialistische zorg indiceren aan de 

huisarts of een andere specialist is voorbehouden. Bij Virenze komt nog steeds 90-95% van de 

aanmeldingen via de huisarts binnen. Virenze wil echter graag met de overheid goede afspraken 

over de indicatierouting maken. Mensen zijn bij Virenze ook vaak anderhalf jaar in zorg. Spreker 

begrijpt dat dit na de knip ook vragen oproept. Dit moet vaak bilateraal worden uitgelegd. In het 

overleg met GGZ-organisaties is ook besproken dat organisaties dit ook zelf samen met de 

gemeenten proactief moeten oppakken. Spreker stelt vast dat soms onduidelijkheid bestaat bij 

de lokale toegangsteams of de ambtenaren die hiermee te maken krijgen. Spreker vraagt om 

hieraan in de communicatie aandacht te besteden. Virenze wil hierbij ook graag behulpzaam 

zijn. 

  

 Mevrouw Heuvelmans deelt de opvatting van de heer Lemmens. Men kan ook nadenken over 

hoe men daarin cure en care kan integreren om ook de kosten te reduceren en meer efficiënt te 

werken. Bij de epa-groep (mensen met ernstige psychische aandoeningen) moet men wel weten 

waarover men spreekt. 

 Mevrouw Vermeer voegt toe dat deze mensen ook vaak veel zorg nodig hebben. Bij de 

arrangementen komt men dan wel eens in de knoei. Deze cliënten vragen immers veel 

ondersteuning en begeleiding. 

 De heer Weijs vraagt of hiervoor een aparte ontwikkeltafel moet worden ingesteld. Biedt extra 

communicatie hierover niet voldoende soelaas? Levert dit iets extra's op? 

 De voorzitter antwoordt dat de thema's voor de ontwikkeltafels nog moeten worden bepaald. 

Prijs-prestatie en kwaliteit zullen zeker thema's zijn. Dit wordt de komende tijd bekeken, ook in 

samenspraak met 'beleid'. Bij de uitvoering moet men daarnaast ook ermee rekening houden 

dat de juiste groep aan tafel zit. Dit alles wordt de komende week bepaald. 
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      De heer Lemmens vindt dat het de onbekendheid betreft. Er zijn immers goede beleidsnota's en 

wetten. Spreker vraagt om alles goed te bezien, te bundelen en te verspreiden. 

 De voorzitter geeft aan dat de afstemming met de minimumeisen en de wetten permanent zal 

moeten gebeuren. Er moet met name bij de doelgroepen duidelijkheid komen over de 

verwijsstroom en de criteria. Dit thema moet worden opgepakt. 

 

De voorzitter vraagt of er nog andere vragen of opmerkingen zijn. 

Mevrouw Van Kleef vraagt met betrekking tot volgend jaar naar de spiegelinformatie. Wordt dit 

weer gedaan op basis van de DBC's? Wordt dit maandelijks of per kwartaal uitgevraagd? 

De heer Visser antwoordt dat momenteel kwartaalinformatie wordt opgevraagd. Spreker heeft 

niet gehoord dat dit wordt gewijzigd. De aanbieders en de vrijgevestigden registeren intern 

binnen hun organisatie momenteel in DBC's. Dit wordt vervolgens omgezet naar de informatie 

die de gemeente uitvraagt en aldaar ook aangeleverd. De manier waarop de aanbieders intern 

registreren is geen verantwoordelijkheid van de gemeente en aanbieder mag zelf kiezen hoe dit 

vorm te geven. Indien men wil afstappen van de DBC registratie mag dat. 

De heer Lemmens stelt vast dat de procedures nog lopen. Het zou goed zijn om hiervoor een 

systeem te ontwikkelen zodat men de juiste spiegelinformatie kan ontvangen. 

De heer Visser antwoordt dat het systeem voorlopig zo blijft. Dat kan ook per regio anders zijn. 

Dit is voor de interne administratie van aanbieders inderdaad een uitdaging. 

De heer Lemmens antwoordt bevestigend. 

 

De voorzitter vraagt of er nog andere vragen of opmerkingen zijn. 

Mevrouw Heuvelmans vindt de kwaliteit van de ketensamenwerking en de controle op de 

rechtmatigheid ook issues voor volgend jaar. Hoe gaat men bij de ontwikkeltafels in gesprek 

over de transformatiegedachte? 

De voorzitter antwoordt dat de laatste vraag zodadelijk wordt opgepakt. De voorzitter stelt vast 

dat mevrouw Heuvelmans meer aandacht voor de kwaliteit van de ketensamenwerking vraagt. 

De voorzitter vraagt meer uitleg. 

Mevrouw Heuvelmans gelooft dat het verbeteren van de kwaliteit van de ketensamenwerking 

leidt tot lagere afstemmingskosten. Dit levert ook meer kwaliteit op voor de cliënt. Altracura 

komt nog steeds situaties tegen waarbij zorgaanbieders langs elkaar heen werken. 1 gezin 1 plan 

1 regisseur kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. Spreekster stelt vast dat aanbieders enerzijds 

worden geacht te concurreren. Anderzijds worden aanbieders geacht om samen te werken. Van 

oudsher willen aanbieders niets liever dan samenwerken. In de laatste decennia hebben de 

aanbieders dit onder druk van de overheid echter moeten afleren. Spreekster wijst op deze 

spanning. Spreekster vindt het heel interessant om dit onder de noemer van 

ketensamenwerking op te pakken. 

 

De voorzitter vraagt naar een reactie van de aanwezigen. Is dit punt herkenbaar? 

De heer Weijs vindt ook dat de samenwerking soms moeilijk is. 

Mevrouw Prins onderschrijft dit vanuit de ervaringen in de eigen corporatie. Spreekster wil dit 

dan ook graag verbreden naar de andere aanbieders. 

 

De voorzitter vraagt naar voorbeelden. 
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De heer Lemmens verwijst naar het IVH-netwerk. Dit is een netwerk waaraan allerlei 

organisaties zich verbinden zonder al te veel middelen rondom de zorg voor kwetsbare 

doelgroepen. Dit is een voorbeeld van een goed netwerk dat dekkend is. 

Mevrouw Heuvelmans verwijst naar de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). Die doen dit 

ook heel goed en efficiënt. 

De voorzitter antwoordt dat dit meer een corporatie is en geen keten. Wat zijn best practices of 

good practices? 

Mevrouw Cuppen verwijst naar de CVA-ketenzorg in Maastricht-Heuvelland en de ketenzorg 

dementie. 

De heer Nafzger verwijst naar de Kleinschalige Zorg Limburg waarbij elf kleinschalige 

zorgaanbieders samenwerken. Zij hebben ook een portal opgericht. 

De heer Weijs merkt op dat in Maastricht veel initiatieven bestaan ten aanzien van het 

ontschotten van zorgorganisaties. 

 

De voorzitter vraagt hoe dit structureel kan worden vertaald in een programma/contract voor 

de gehele regio. Dat is lastig. 

De heer Weijs denkt dat dit in de loop der jaren moet groeien. Hiervoor moet men dan ook geen 

ontwikkeltafel organiseren. De gemeente heeft hierbij wel een rol. 

Mevrouw Prins wijst op het feit dat steeds meer medische centra in gemeenten ontstaan 

waarbij de ketenzorg spontaan dicht op elkaar zit. Het zou goed zijn als de gemeente daaraan 

zou deelnemen. 

 

De voorzitter vraagt wat bij kwaliteit een doelstelling/verbeterpunt voor volgend jaar is. 

Mevrouw Lemmens wil graag kijken naar meer innovatieve vormen van zorg en ondersteuning. 

Hoe kan men technologie bij zorg inzetten? Zorg wordt dan op een andere manier ingezet, 

bijvoorbeeld door zorg op afstand 

De voorzitter vraagt of dit nu al gebeurt. 

Mevrouw Lemmens antwoordt dat dit bij de zorgaanbieders wel al een plek krijgt. De vraag is 

hoe gemeenten binnen de arrangementen daartegenaan kijken. 

De voorzitter vraagt of de huidige ruimte bij de arrangementen niet voldoende is. 

Mevrouw Lemmens kan deze vraag niet beantwoorden. 

De voorzitter stelt vast dat mevrouw Lemmens voorstelt om meer innovatieve zorg en zorg op 

afstand te stimuleren. 

De heer Visser antwoordt dat innovatie altijd wordt verwelkomd. Dat is ook geen nieuw 

product. De ene organisatie is daarmee ook verder dan de andere organisatie. De gemeente 

kijkt wel kritisch naar zorgverschraling, als bijvoorbeeld veel minder uren worden ingezet dan de 

financiële korting. Daarover moet dan worden gesproken. 

Mevrouw Lemmens vindt dat hierbij moet worden bekeken of dit beter past bij de zorgvraag 

van de cliënt. De vraag is daarom ook hoe gemeenten hiertegen aan kijken. 

De heer Visser antwoordt dat de gemeente hierover positief is, mits het kan worden uitgelegd. 

Mevrouw Lemmens vindt de beleving van de cliënt de beste graadmeter. 

De heer Visser antwoordt bevestigend. De toegang speelt daarbij ook een rol. 

 

Mevrouw Deiana-Maes voegt toe dat in de ontwikkeltafel kwaliteit ook is afgesproken dat men 

de komende tijd met het thema transformatie, kwaliteit en outcome aan de slag zou gaan. Het 
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inzetten van e-health en technologische oplossingen zou daarin meegenomen kunnen worden. 

Leidt dit tot voldoende resultaat en een positieve outcome? 

De voorzitter antwoordt dat dit ook gaat in de richting van een andere set van gegevens waarop 

gemonitord wordt. Uiteindelijk komt men dan bij outcome terecht. Er is een eerste aanzet voor 

outcomesturing bij de jeugdhulp gegeven en er is ook een vertaling naar de Wmo. Is dit ook een 

insteek waarnaar de gemeente wil kijken om een stap in die richting te zetten? 

Mevrouw Deiana-Maes antwoordt bevestigend. Dat is gezamenlijk afgesproken. 

 

De heer Lemmens vindt dat de gemeenten steeds meer op de zorgverzekeraars willen lijken 

door het willen invoeren van allerlei kwaliteitstandaarden. Dat is een zorg en heel tricky. Spreker 

vindt dat organisaties zich druk moeten maken over het continu leveren van kwaliteit en dat de 

gemeente daarin niet de regie moet hebben. Anders creëert men immers weer bureaucratie. 

Spreker looft het feit dat de partners in Zuid-Limburg er nog in slagen om de bureaucratie 

beperkt te houden. Spreker roept op om hierover heel goed na te denken en niet te 

bevoogdend te zijn. Iedereen mag daarop ook worden aangesproken. 

Mevrouw Deiana-Maes vindt dit een zoektocht. Daarom is de werkgroep ook ingesteld. 

Spreekster vindt dat daarbij ook naar de bestaande uitvraag moet worden gekeken. Men moet 

kijken naar de zaken die er al liggen. Dat is het uitgangspunt. 

De heer Lemmens merkt op dat men juist bij jeugdzorg het rendement pas vele jaren later ziet. 

Dat is ingewikkeld. 

 

De voorzitter vraagt of er nog meer opmerkingen zijn. 

Mevrouw Prins verwijst naar het pilot in Brunssum, Sittard en Maastricht dat uiteindelijk niet is 

doorgegaan. Wat gebeurt daarmee in 2016? Hoe wordt de achterban daarover geïnformeerd? 

Spreekster vraagt om in 2016 hierover beter te informeren. 

De heer Bierma antwoordt dat de eerste bijlage van de stukken hierop is gebaseerd. Het pilot 

kon niet doorgaan omdat de centrumregeling en de DVO in strijd met elkaar waren. Het pilot 

wordt nu naar 2017 doorgeschoven. Dan kan dit ook zorgvuldiger worden voorbereid. Daarover 

wordt dan ook beter gecommuniceerd. 

 

De voorzitter stelt vast dat er allerlei varianten van kwaliteit zijn. De voorzitter beluistert dat de 

aanbieders ook zelf hun verantwoordelijkheid moeten oppakken. Verder is ook ooit 

uitgesproken dat men meer toe wil naar de beleefde kwaliteit. Wat wil de burger? Wat is de 

beleefde kwaliteit? De voorzitter vraagt of hierover ideeën bestaan. 

Mevrouw Heuvelmans vindt bij de cliëntbeleving en de cliënttevredenheid belangrijk om naar 

de verschillende doelgroepen te kijken. Dit vraagt dus om een nuancering. 

De voorzitter vindt dit duidelijk. Valt dit in Nederland wel te maken? Bestaat voor het 

gedwongen kader wel een meetlat? 

Mevrouw Heuvelmans antwoordt bevestigend. Altracura werkt met name met de stakeholders 

tevredenheid. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat de cliënt ook tevreden is. Een cliënt is 

immers vaak tevreden als datgene gebeurt wat hij/zij wil. In de GGZ zit daarop een spanning. 

 

De voorzitter vraagt of er nog punten bij de uitvoering en de invulling van het contract van 2015 

zijn. 
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Mevrouw Westenberg vindt het implementeren van de contractseisen en het werken met een 

tarief op jaarbasis naast de andere financieringsstromen van Mondriaan heel moeilijk om te 

matchen en te volgen. Spreekster weet echter niet hoe men dit voor 2017 zou kunnen 

verbeteren. 

De voorzitter kan zich dit goed voorstellen. 

 

De voorzitter vraagt wat als transformatiedoelstelling bovenaan moet staan. 

Mevrouw Westenberg vindt de samenvoeging van jeugd en Wmo in één ontwikkeltafel lastig. 

De transformatie voor de Wmo kan immers een heel andere betekenis hebben als de 

transformatie bij jeugd. De Wmo sneeuwt vaak onder. Spreekster vraagt meer aandacht voor de 

Wmo in de ontwikkeltafels. Misschien moet men dit toch splitsen? 

Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat het in kader van de transformatie het garanderen van de 

integraliteit van werken heel belangrijk is. 

De voorzitter vindt dit een bekend fenomeen. De beste indeling moet nog worden bekeken. 

Men moet echter ook opletten dat niet te veel operationele vraagstukken in de ontwikkeltafels 

worden behandeld. De beste 'tafelschikking' voor de thema's van de ontwikkeltafels van volgend 

jaar moet dus nog worden bekeken. Een knip tussen Wmo en jeugd kan echter ook bij de 

aanloop of in werkgroepen gebeuren. 

 

De voorzitter deelt vervolgens mee dat in de ontwikkeltafel prijs-prestatie/vervoer vanochtend 

de hoeveelheid en de complexiteit van de stukken en het betrekken van alle partijen die niet 

aan tafels zitten aan de orde is geweest. Dat is een punt van zorg. Kleinere organisaties hebben 

hiervoor ook vaak niet de mogelijkheid. Een vraagstuk blijft hoe de informatie op een goede 

manier ontsloten kan worden zonder niveaus aan te brengen. Iedereen moet immers op 

dezelfde manier geïnformeerd worden. De virtuele tafel heeft vorig jaar goed gewerkt, maar dit 

jaar minder. Dit alles moet ook nog een keer worden bekeken. 

 

De voorzitter vraagt of er nog andere opmerkingen zijn. De voorzitter vindt deze raadszaal 

bijvoorbeeld ook niet zeer geschikt voor het voeren van een dialoog. 

De heer Werts vindt dat men voor deze evaluatie terugmoet naar het beginpunt. In 2015 was 

sprake van een transitieverhaal. Daarbij is men nog steeds afhankelijk van allerlei beslissingen 

over de verschillende wetten en de visie op de transitie. Er zijn genoeg problemen en toch lukt 

het dat de zorg voor de burger bereikbaar blijft. Veel oude bagage wordt ook nog meegesleept. 

Er zijn nog veel verbeterpunten. Bij een onzekere koers moet men het hebben van een sterke 

visie. Die moet in 2016 meer vorm worden gegeven. 

Spreker hoort bij verschillende van de achttien gemeenten over gespecialiseerde zorg dat eerst 

moet worden gekeken wat de cliënt in haar systeem zelf kan voordat men kijkt wat de 

gespecialiseerde zorg kan bieden. Men kan ook de verschillende lagen geleidelijker in elkaar 

over laten gaan. Hoe kan dit naar een visie worden vertaald? 

De voorzitter antwoordt dat ook aan de Toekomstagenda en een visie is gewerkt. 

Mevrouw Zweers antwoordt bevestigend. Op Maastricht Heuvelland-niveau zijn de bestaande 

kaders concreter in een Toekomstagenda uitgewerkt. Daarbij is nadrukkelijk gekozen om ten 

aanzien van jeugd en Wmo veel integraler te werken. Bij de totstandkoming van de 

Toekomstagenda zijn ook allerlei panels gehouden. Nu zit de Toekomstagenda in het formele 

besluitvormingstraject. De Toekomstagenda is voor Maastricht-Heuvelland de leidraad voor de 
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komende jaren. Dit wordt volgend jaar in de ontwikkeltafels ook besproken. De 

Toekomstagenda staat ook op de website. 

De voorzitter stelt vast dat de Toekomstagenda dus al wat richting geeft. De voorzitter vindt het 

vervolgens maken van de vertaalslag van belang. Dat wordt een gemeenschappelijke opgave.  

 

De voorzitter stelt vervolgens vast dat het onderwerp gespecialiseerde zorg voldoende is 

besproken. Kwaliteit is een breed begrip. De voorzitter beluistert ook de wens om te komen tot 

een outcomesturing. Daarbij moet men wel opletten dat de basis bij de aanbieders moet blijven 

liggen. De voorzitter beluistert ook dat vormen van innovatie zoals zorg op afstand een plek 

moet krijgen. De concrete vertaling in contracten is lastig en kan ook in werkgroepen gebeuren. 

 

De heer Bierma verwijst naar de doelstelling rondom resultaatfinanciering. Daarmee houdt de 

outcomesturing nauw verband. Verder staat de uniformering van tarieven ook nog op de lijst. 

Spreker wil dit niet vergeten. 

De voorzitter antwoordt bevestigend. Vanochtend is ook de koppeling tussen toeleiding, het 

beleid en de uitvoering aan de orde gekomen. Dit aandachtspunt geldt zowel voor gemeenten 

als aanbieders. Daarnaast is de informatiekloof ook een punt van zorg. Verder was de 

financiering van de kleine aanbieders vanochtend nog een punt. Men vond ook dat het proces 

van de ontwikkeltafels eerder in 2016 moet worden gestart. Dit jaar was een lastig jaar vanwege 

de transitie. Volgend jaar moet in de planning dus meer tijd worden geboden. 

 

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn. 

De heer Lemmens vraagt naar de aanbesteding van de innovatieve middelen op het Zuid-

Limburgse niveau. 

De heer Bierma verwijst naar de innovatiesubsidieregeling waarvoor zorgaanbieders konden 

intekenen. 

De heer Lemmens merkt op dat in de samenwerkingsverbanden soms ook ideeën liggen. 

Spreker stelt vast dat dit niet als innovatie wordt gezien. Omgedraaid vragen gemeenten aan 

aanbieders of men nog ideeën heeft. Spreker vindt het jammer dat deze ideeën de 

aanbestedingsroute niet halen. Misschien kan over meer laagdrempeligheid worden nagedacht? 

Mevrouw De Jel was samen met mevrouw Schraven bij deze subsidieregeling betrokken. Op 

Zuid-Limburgse schaal wordt volgend jaar opnieuw 1% van het jeugdzorgbudget Zuid-Limburg 

beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt in een workshop samen met de gemeenten en de 

aanbieders bekeken waarom sommige ingediende plannen niet aan de vraag beantwoorden. In 

een netwerkbijeenkomst in december komt ook nog een terugkoppeling van de innovatieve 

projecten met indien mogelijk een tussenstand van zaken. 

Mevrouw Prins vraagt of hiervan al een vooraankondiging is verstuurd. 

Mevrouw De Jel antwoordt bevestigend. 

Mevrouw Schraven deelt mee dat deze subsidieregeling inderdaad niet de juiste manier was om 

het doel te bereiken. In het volgende jaar moet dit daarom op een andere manier gebeuren. 

  

6. Conclusies, afspraken en afsluiting 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage dit jaar aan de ontwikkeltafels en de 

werkgroepen. In de virtuele ronde die start, zullen met name nog aanvullende ideeën aan de 
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orde komen. De voorzitter zal iedereen op de hoogte houden over de inrichting van de 

ontwikkeltafels van volgend jaar en hij sluit om 16.20 uur de bijeenkomst. 

 

 

 

Maastricht, 6 november 2015 

 


