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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 6 
november 2015, 9.15 uur - 12.30 uur 
4e OT, Prijs & Prestatie / Vervoer 
Locatie: Raadzaal van Mosae Forum in Maastricht. 
 
 

Aanwezig: Zorgaanbieders 

 Anne-Marie Hannen  Koraalgroep 

 Petra Soeters  Mondriaan 

 Belinda Linssen  Sevagram 

 Maurice Vliegen  Levanto 

 Boy Janssen  SGL 

 Ellen Spijkermans  Envida 

 Andrea Scheepers  Artidé 

 Arnold Wijngaarden Radar 

 Charlotte Brouwers  De Schark 

 Gerrie Warnier  De Beyart 

 Gus Haijen   De Beyart 

 Peter Smeets  Xonar 

  

 Ambtelijke vertegenwoordigers 

 Björn Hensels  gemeente Maastricht 

 Michiel Hartholt  gemeente Maastricht 

 Didier Wehrung  gemeente Heerlen 

 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten 

 Susan Rosenke  gemeente Sittard-Geleen 

 Ernst Spaanderman  coördinator inkoopbureau/ gemeente Maastricht 

 Annemarie Zweers  procescoördinator Maastricht-Heuvelland 

  

 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 

 Roel Kramer  technisch voorzitter / Maastricht & Heuvelland 

 Martijn Visser  inkoopbureau / gemeente Maastricht 

 Florence van der Heijden inkoopbureau / gemeente Vaals 

 Stijn van Geleuken  inkoopbureau / gemeente Maastricht 

 Ids Bierma   inkoopbureau / gemeente Maastricht 

 Yvonne Sinsel  notulist 

 

 

Inloop van 9.15 - 9.30 uur 
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1. Welkom en mededelingen 

De voorzitter heet de aanwezigen om 9.33 uur welkom bij deze laatste OT prijs-prestatie / 

vervoer van 2015. Vanmiddag is ook de laatste ontwikkeltafel kwaliteit en gespecialiseerde zorg. 

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 moest worden genomen. 

De voorzitter legt vervolgens de vergaderorde aan de aanwezigen uit. De voorzitter wil eerst 

graag een voorstelrondje maken. De voorzitter deelt mee dat voor een zo duidelijk mogelijke 

verslaglegging opnames van het overleg worden gemaakt. 

 

De aanwezigen stellen zich kort voor. 

 

De voorzitter deelt vervolgens mee dat vandaag veel op de agenda staat. Er ligt een heel pakket. 

Voor mensen die eerder aan de ontwikkeltafels prijs-prestatie en de virtuele tafels hebben 

deelgenomen, is wel veel van dit pakket al bekend. De heer Spaanderman, de coördinator van 

het inkoopbureau, zal vandaag ook de stand van zaken van de besluitvorming 2016 over de 

tarieven toelichten (agendapunt 2). 

 

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

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

jeugdzorg. 

De voorzitter deelt mee dat een addendum is meegestuurd. Dit is ook in de vorige 

ontwikkeltafels ter sprake gekomen. De voorzitter vraagt of hierover nog op- of aanmerkingen 

zijn. 

De heer Bierma licht toe dat de aanpassing samen met het contract en de prijzen voor 2016 

wordt meegestuurd met het verzoek aan de aanbieders om het addendum ook te ondertekenen 

en te retourneren zodat dit bij de DVO kan worden gevoegd. 

 

De heer Vliegen vraagt of de passage 'overwegende' juist geformuleerd is in vergelijking tot 

artikel 4.1. 

Overwegende: 'De Zuid-Limburgse gemeenten zijn voornemens dit met een jaar te verlengen, 

dus tot en met 2016'. 

Artikel 4.1 Deze DVO gaat in op 1 januari 2015 en duurt tot 1 januari 2018. 

De heer Bierma antwoordt dat de DVO een looptijd heeft van 3 jaar. Voor de inkoop van de 

ambulante jeugdzorg  wordt met het addendum echter een uitzondering gemaakt. Daarvan is de 

looptijd 1 jaar. Deze kan binnen de looptijd van de DVO dus nog 2 keer worden verlengd; voor 

de inkoop van 2016 en de inkoop van 2017.Daarmee is de DVO in overeenstemming met de 

centrumregeling tussen de 18 gemeenten voor de inkoop van de jeugdzorg.  

De heer Vliegen vindt dit niet geheel logisch. Spreker stelt voor om in artikel 4 de looptijd van 

het addendum aan te geven. 

De heer Bierma zal de tekst in de pauze sameen met de heer Vliegen nog een keer bekijken. Het 

addendum duurt ook tot 2018. 

De heer Wijngaarden concludeert dat de gemeenten na 2016 bij de ambulante jeugdhulp nog 

'eruit kunnen springen'. Spreker vindt dit jammer, maar begrijpt dat dit politiek gezien 

noodzakelijk is. 
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De heer Bierma antwoordt bevestigend. Het nu toegevoegde artikellid had vanaf het begin in de 

DVO moeten staan. 

 

3. Toelichting op de besluitvorming over tarieven 2016 

De heer Spaanderman geeft een korte toelichting over de totstandkoming van de tarifering van 

2016 en legt uit waarom dit zolang heeft geduurd. Spreker is de coördinator van het 

inkoopteam. Het inkoopteam besluit echter niet over de prijzen. De colleges van de 18 

gemeenten nemen deze beslissing. Spreker deelt mee dat de Meicirculaire duidelijkheid geeft 

over de gemeentelijke budgetten van het daarop volgende jaar. Dit is verschillend per gemeente 

en wordt meer en meer gebaseerd op de bevolkingssamenstelling van een gemeente. De 

halfjaarlijkse monitoringcijfers geven duidelijkheid over cijfers. Vervolgens wordt met de 

besturen gesproken. Gemeenten hebben ook uitgesproken dat men niet toe wil naar een 

systeem waarbij voor iedere gemeente een ander tarief geldt. De percentages zijn in overleg tot 

stand gekomen en grotendeels gebaseerd op de macrocijfers. Dit heeft op hoofdlijnen geleid tot 

een korting van 5% voor jeugd en bij de Wmo geen aanpassing (0%) en voor beiden ook geen 

indexatie voor 2016. 

 

Mevrouw Soeters begrijpt heel goed dat men samen voor de vertaling van de kortingen van de 

Meicirculaire verantwoordelijk is. Deze kortingen worden op de zorgaanbieders afgewenteld en 

zijn wederom fors. Het vorig jaar is ook over de kortingen van toen 20 % gesproken en er 

daarmee ook budget opzijgezet voor bijvoorbeeld de kosten  van nieuwe aanbieders. Wat is 

daarvan de realisatie geweest? Een kortingspercentage van 5% op het totale budget is immers 

een behoorlijk bedrag. Is hiervan nog iets overgebleven, wat weer terugkomt bij de 

zorgaanbieders? Is de gemeente uitgekomen met het bestaande kortingspercentage van 2015? 

Zijn er knelpunten? 

De heer Spaanderman antwoordt dat dit bestuurlijke vragen zijn. Spreker heeft hierin geen 

inzicht, maar wel een vermoeden. Spreker ziet in de cijfers dat het financieel lastig is om met de 

voorgestelde budgetten uit te komen. Het budget is inderdaad krap. 

Mevrouw Soeters vraagt of het te krap is voor de zorgbudgetten of te krap voor de uitvoering. 

Of is het te krap geweest voor de risico's? 

 

De voorzitter stelt vast dat mevrouw Soeters vraagt naar een analyse van de uitvoeringskosten 

van het pakket. Het budget als geheel daalt. Dit zegt echter niets over de kosten. 

Mevrouw Soeters antwoordt dat dit een van de vragen is. 

De voorzitter vraagt of hierin inzicht bestaat. 

De heer Spaanderman antwoordt dat het inkoopteam geen inzicht heeft in de 

uitvoeringskosten. De uitvoering gebeurt immers lokaal. De gemeenten hebben daarin een 

eigen verantwoordelijkheid. 

De heer Smeets sluit zich aan bij de zorgen van mevrouw Soeters. 5% lijkt inderdaad niet zo 

veel, maar de gehele optelsom naast de indexatie (in totaal 7%) maakt de korting heel fors. 

De heer Janssen vraagt of de korting voor alle arrangementen en tarieven in Zuid-Limburg geldt. 

De heer Spaanderman antwoordt dat de 0% bij de Wmo alleen voor Maastricht-Heuvelland 

geldt. Voor beschermd wonen geldt dit voor 10 gemeenten. Voor de jeugdwet geldt een korting 

van 5% voor de 18 Zuid Limburgse gemeenten. 
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De voorzitter vraagt of nu de basis wordt gelegd om te bezien waarin de kosten gaan zitten. De 

voorzitter stelt vast dat het percentage van dit jaar heel anders is dan de indelingen die vorig 

jaar zijn gemaakt. Enerzijds heeft men graag inzicht in het totale budget en anderzijds ook in de 

kosten. Zijn de organisaties hiermee aan de slag? 

De heer Wijngaarden onderstreept deze vraag. Maatschappelijk gezien moet men immers niet 

te veel geld uitgeven aan bureaucratie. Spreker wil graag een afspraak maken over het geven 

van inzicht. 

Mevrouw Rosenke antwoordt dat in november de begrotingsdiscussies bij de gemeenteraden 

worden gevoerd. Daarin zijn ook de begrotingen voor jeugd en Wmo opgenomen. De Westelijke 

Mijnstreek kampt bijvoorbeeld met enorme tekorten en komt niet uit met de percentages. 

Daarnaast zou ook innovatie gerealiseerd worden. Daarvan is echter weinig gebruikgemaakt. Bij 

de begrotingen is dus voor de gemeenteraden en de burgers alles inzichtelijk. 

De heer Smeets vindt door het feit dat gemeenten niet uitkomen met de budgetten, de vraag 

naar inzicht in de uitvoeringskosten nog interessanter. Bovendien vindt spreker ook het verschil 

tussen de landelijke korting en de doorvertaling daarvan van de gemeenten naar de organisaties 

fors. 

 

De voorzitter vraagt vervolgens of er nog andere vragen zijn. 

Mevrouw Scheepers vraagt meer uitleg over totstandkoming van de tariefbepaling voor 

aanbieders met minder dan twintig cliënten. 

De heer Van Geleuken verwijst naar bijlage 1d. 

 

4. Vervolg: Afronding inhoudelijke resultaten ontwikkeltafels 2015 gericht op de contractering 

2016 

b. Nieuwe bijlagen 1d-1, 1d-2, 1d-3 en 2 bij de DVO. De bijlagen 1a en 1b 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 die worden u in de loop van november ter ondertekening toegestuurd. Bijlage 

2 is een toelichting op bijlage 1. 

 

De heer Van Geleuken deelt mee dat de prijzen in 2015 bepaald zijn op basis van de zorghistorie 

van de verschillende instellingen. De uitzondering hierop zijn de prijzen van de echte 

nieuwkomers en de instellingen met heel kleine aantallen (kleiner dan 20). In bijlage 2 en 1d 

staat dat de prijs van de instellingen met heel kleine aantallen en de nieuwkomers herrekend 

moet worden en wordt gebaseerd op het jaar 2015. In de loop van 2016 worden deze tarieven 

herrekend. In de historie van elke aanbieder die dit betreft wordt dan naar de tarieven gekeken. 

Het is ingewikkeld, omdat het jaar 2015 nu nog niet is afgerond. Het gaat immers over de 

jaarkosten per cliënt. In bijlage 1d staat in een voetnoot dat het 2016-tarief in de eerste helft 

van 2016 berekend wordt. Dat is een flinke klus. Het alternatief zou zijn dat de prijzen pas voor 

2017 worden aangepast. De politieke uitspraak is echter dat het nu gedaan moet worden. 

Mevrouw Scheepers vraagt of ook rekening wordt gehouden met het feit dat het een dun 

gemiddelde blijft. 
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De heer Van Geleuken antwoordt dat ook 2015 een erg smalle basis kan zijn, het probleem van 

deze methodiek is inderdaad ook dat  casemix-wijzigingen in een lopend jaar niet meegenomen 

worden.  

In 2016 worden de cijfers van 2015 ook geëvalueerd. De bedoeling is immers om te komen tot 

meer homogene prijzen per arrangement. De discussie over het basis- en het plusproduct is ook 

gevoerd. Spreker stelt vast dat deze discussie in de ontwikkeltafels van 2016 zeker aan bod zal 

komen. Dit alles wordt nog een hele klus. 

De heer Hensels vraagt of deze systematiek ook voor de nieuwkomers wordt gehanteerd. 

De voorzitter antwoordt bevestigend. 

 

5. Vervolg: Toelichting op de besluitvorming over tarieven 2016 

Mevrouw Linssen heeft nog een vraag over de producten. In de vorige ontwikkeltafel is ook 

gesproken over logeren voor met name dementerende ouderen. Dat was mogelijk een nieuw 

product. Spreekster vraagt uitleg. 

De heer Van Geleuken antwoordt dat dit in de toelichting/leeswijzer bij de overeenkomst nog 

moet worden meegenomen. Het bestaande arrangement kort verblijf omvat in 2016 ook 

logeren om de mantelzorgers te ontlasten. Dit wordt duidelijk in de nieuwe transformatietabel. 

 

Mevrouw Linssen stelt vast dat aanbieders dit mogelijk in toekomst willen aanbieden en 

contracteren. Spreekster vraagt meer uitleg. 

De heer Van Geleuken antwoordt dat daarover dan een afspraak moet worden gemaakt. Dan 

moet ook het nieuwkomertarief worden gehanteerd ad 4029 euro per jaar (dat is dus het 

arrangementstarief) omdat men geen historisch verleden heeft. Dit is een typisch voorbeeld van 

iets wat bij de evaluatie in 2016 naar voren zal komen.  

 

De heer Vliegen vraagt ten aanzien van de tarieven naar de wellicht verwachte vervolgactie bij 

de Zorgzwaarte Pakketten. 

De heer Van Geleuken antwoordt dat beschermd wonen soms met en soms zonder verblijf was. 

Bij de pgb-aanbieders zat bijvoorbeeld geen verblijf. Er is dus in 2015 één arrangement met 

soms wel en soms geen verblijf. In overleg met de aanbieders, onder andere Levanto en het 

Leger des Heils, en in de OT is afgesproken dat het beter is om dit te splitsen in twee 

arrangementen. In 2016 onderscheiden we dus BW met verblijf en BW zonder verblijf.De op- en 

afslag voor verblijf moet nog bepaald worden.. 

 

De voorzitter dankt de heer Spaanderman voor de toelichting. 

 

6. Vervolg: Afronding inhoudelijke resultaten OT’s 2015 gericht op de contractering 2016 

De voorzitter vraagt of behoefte bestaat aan een korte toelichting. 

Mevrouw Linssen vraagt of de heer Spaanderman nog uitleg kan geven over de declaraties. 

De voorzitter antwoordt dat dit de herziene bijlage 4 over de financieel administratieve 

randvoorwaarden betreft. Dit kan in de agenda naar voren worden gehaald. 

 

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). 
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De voorzitter vraagt of de heer Hensels een korte toelichting kan geven. 

De heer Hensels is vooral benieuwd naar de vragen. Eerder gaf de heer Spaanderman een 

presentatie over het berichtenverkeer. Dit verloopt nog moeizaam. Spreker stelt vast dat wel 

een eindafrekening moet worden vastgesteld. De uitvraag die alle aanbieders hebben 

aangeleverd voor de Q3 cijfers kan als declaratie dienen. Daarmee stapt men min of meer af van 

het idee van een declaratie.. Verder is belangrijk dat het grootste aantal van de aanbieders geen 

voorschot ontvangt. Zij declareren maandelijks. Dit wordt het volgend jaar geschrapt. Als dit 

protocol wordt geaccepteerd, betekent dat voor alle aanbieders dat er alleen een einddeclaratie 

komt. Bij wijze van uitzondering worden ook papieren facturen geaccepteerd. De uitvraag kan 

bovendien ook als declaratie dienen. Er zijn dus alternatieven zonder dat de feitelijke 

rechtmatigheid van de declaratie en van de uitbetaling van de geleverde zorg in het geding 

komt. 

 

De heer Van Geleuken vraagt naar de afgebroken arrangementen. Wie ontvangt volgend jaar 

een voorschot en wie moet op declaratiebasis werken? 

De heer Hensels antwoordt dat veel aanbieders momenteel niet bevoorschot worden. Dat is erg 

ingewikkeld. Daarom heeft men besloten dat alle aanbieders met meer dan 25.000 euro 

jaaromzet over 2015 op voorschot worden gezet. Dit voorschot kan ook naar aanleiding van de 

realisatie worden aangepast. Dat levert veel minder liquiditeitsproblemen op bij de kleine 

aanbieders. Dit neemt echter niet weg dat men nog steeds toe wil naar het berichtenverkeer in 

2016. Dit voornemen wordt slechts uitgesteld. 

Ten aanzien van de afgebroken trajecten geeft spreker aan dat altijd een volledig arrangement 

wordt uitbetaald, tenzij sprake is van nalatigheid van de aanbieder. Tientallen situaties zijn in de 

bijlage beschreven, dus ook bij overlijden of verhuizing wordt het arrangement uitbetaald. 

De heer Spaanderman voegt toe dat de gegevensuitvraag en de tarieven van de arrangementen 

op precies dezelfde grondslagen zijn gebaseerd, ook daarin zaten afgebroken trajecten. 

 

De heer Van Geleuken vraagt naar de status van het document. 

De heer Spaanderman antwoordt dat hierover nog besluitvorming moet plaatsvinden. Dat zal 

waarschijnlijk de volgende week gebeuren. Dan geldt dit ook voor 2016 tot aan het 

daadwerkelijk functioneren van het berichtenverkeer. Op dat moment zal een update aan de 

administratieve kant plaatsvinden. 

De heer Hensels voegt toe dat de aanbieders ook en masse Q2- en Q3-realisatie hebben 

aangeleverd. In de praktijk bestaat echter nogal een mismatch met de administratie van de 

gemeenten. Daarom wordt de bevoorschotting voortgezet en uitgebreid. 

 

Mevrouw Linssen vraagt of het stuk ook voor alle Heuvelland-gemeentes geldt. 

De heer Hensels antwoordt dat dit voor jeugd voor de 18 gemeenten geldt. Voor de Wmo geldt 

dit voor de 6 MH-gemeenten en voor beschermd wonen voor 10  gemeenten (MH en Westelijke 

Mijnstreek). 

 

Mevrouw Rosenke merkt op dat er geen voorbeeld wordt gegeven van een afgebroken 

arrangement. Spreekster vraagt dit toe te voegen, zodat het voor iedereen heel helder is. 

De heer Hensels antwoordt bevestigend. De beschreven voorbeelden zijn uit de praktijksituaties 

gedestilleerd. 
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De heer Bierma deelt mee dat deze stukken aanstaande dinsdag in de colleges worden 

vastgesteld. Er bestaat geen ruimte meer voor aanpassingen voor 2016. Spreker stelt voor dat in 

de toelichting voor de zorgaanbieders bij de te ondertekenen stukken nog een korte passage 

hierover wordt opgenomen. De stukken op de agenda zijn dan ook informatief bedoeld. Dit alles 

is het resultaat van alle ontwikkeltafels van 2015. 

 

De heer Wijngaarden heeft nog een inconsistentie gevonden die heel wezenlijk is voor de 

aanbieders. Op pagina 2 van de herziene bijlage 4 staat: 

Op basis van realisatieoverzichten wordt maandelijks aangegeven welke cliënten en 

arrangementen onder handen zijn bij de zorgaanbieder. De aanbieder levert het 

realisatieoverzicht, binnen 2 weken na afloop van iedere maand, aan bij de gemeente. 

Verderop in het stuk staat op pagina 15: 

Declaraties dienen binnen 3 weken na afloop van de kalendermaand door de zorgaanbieder te 

worden ingediend. 

Spreker vraagt uitleg. 

De heer Bierma stelt voor in de hiervoor genoemde  toelichting bij de contractstukken 2016 

hieraan een passage wijden. 

De heer Van Geleuken voegt toe dat het een gaat over de declaraties en het ander over de 

realisatie. Spreker zal dit verder uitzoeken. 

De heer Wijngaarden begrijpt wat de heer Van Geleuken bedoelt, maar voor de aanbieders 

betekent dit wel dat twee keer praktisch dezelfde informatie moet worden aangeleverd. Spreker 

spreekt zijn voorkeur uit voor een termijn van 3 weken. 

De heer Hensels verwijst naar de tabel op pagina 17 onderaan waarin de doorlooptijd van het 

declaratieproces staat. Deze doorlooptijden zijn ook met het Wmo-kantoor afgesproken. 

Spreker stelt voor om een termijn van 3 weken te hanteren. 

 

De voorzitter vraagt wat in de toelichting concreet nader wordt geduid. 

De heer Spaanderman antwoordt dat twee zaken verduidelijkt moeten worden. In de tabel staat 

de tijdelijke regeling totdat het berichtenverkeer werkt. In de leeswijzer (de hiervoor bedoelde 

toelichting op de te ondertekenen contractstukken) moet dit onderscheid duidelijk worden 

gemaakt. Spreker geeft aan dat de termijn van twee weken is gekozen om het proces vlot te 

laten verlopen. Spreker kan hierover niet beslissen en wil deze vraag daarom even parkeren. 

De heer Wijngaarden voegt toe dat het berichtenverkeer dan wel moet werken. Dan is het 

haalbaar (voor Radar). 

 

Mevrouw Linssen heeft een vraag over het accountantsproduct (pagina 8). Wordt dit nog nader 

geconcretiseerd? 

De heer Hensels antwoordt dat het declaratieprotocol het bericht vanuit de aanbieder naar de 

gemeente betreft. Er zijn ook berichten vanuit de gemeente naar de aanbieder, zoals 

toekenningberichten. In de ideale situatie gaat een automatisch bericht vanuit de gemeente 

naar de aanbieder zodra zorg is toegekend. Dan kan de aanbieder daarop reageren. Daarmee is 

de rechtmatigheid vastgesteld voor de accountant. 

Spreker heeft dit jaar heel veel mails van aanbieders ontvangen over het feit dat men wacht op 

beschikkingsnummers en 301 berichten. Het berichtenverkeer doet echter nog niet wat het 
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moet doen. De accountant zal erop controleren dat de declaratie aansluit bij datgene wat de 

gemeente heeft gecommuniceerd. Dat is voor de rechtmatigheid van belang. De vorm van het 

stuk wordt losgelaten. Een mail of een directe doorverwijzing kan ook voldoende zijn. Dit zal 

concreet in het controleprotocol staan. 

 

Mevrouw Linssen vraagt naar de overgangscliënten die vanuit de AWBZ komen. 

De heer Hensels antwoordt dat dit ook in de stukken beschreven staat. 

 

De voorzitter vraagt of er nog meer opmerkingen zijn. 

De heer Wijngaarden antwoordt dat op pagina 11 tweemaal '3.3 Tijdigheid van de declaratie' 

genoemd staan. De eerste zou echter de rechtmatigheid van de declaratie moeten zijn. Spreker 

vraagt om dit aan te passen. 

Verder ziet spreker verschillende systematieken bij jeugd en de Wmo inzake de uitbetaling. Wat 

is hiervan de beweegreden? Voor jeugd staat dit op pagina 20 in het vetgedrukte blok en voor 

de Wmo op pagina 15 in het vetgedrukte blok. 

De heer Hensels antwoordt dat voor het proces van het betaalbaar stellen geen verschil tussen 

jeugd en Wmo bestaat. Bij de jeugd komt de afhandeling echter vanuit de gemeente Maastricht 

en voor Wmo/beschermd wonen is dat niet altijd het geval. Daar gelden de interne regels van 

de uitvoerende instanties. 

De heer Wijngaarden vindt dit niet handig. 

De voorzitter dankt de heer Wijngaarden voor zijn constatering ten aanzien van paragraaf 3. 

 

De voorzitter deelt vervolgens mee dat in de toelichting/leeswijzer bij de contractstukken dus 

nog een paar punten worden toegevoegd. 

 

b. Nieuwe bijlagen 1d-1, 1d-2, 1d-3 en 2 bij de DVO. De bijlagen 1a en 1b 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 die worden u in de loop van november ter ondertekening toegestuurd. Bijlage 

2 is een toelichting op de financiële stukken 2016. 

 

De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. Dit betreft het tarievenblad waarin 

de aanpassingen zijn verwerkt. 

 

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 voorzitter vraagt of behoefte aan een toelichting bestaat. 

De heer Visser licht toe dat de ontwikkeltafel kwaliteit drie werkgroepen heeft ingesteld: de 

werkgroep high trust, high penalty, de werkgroep transformatie en de werkgroep minimale 

kwaliteitseisen. Dit kan men vinden in bijlage 3. Daar is gekozen voor het opnemen van een 
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kwaliteitsmanagementsysteem voor instellingen die meer dan 5 personen te werk stellen. De 

aanbieders krijgen nu de ruimte voor een implementatie gaandeweg het kalenderjaar 2016. In 

de ontwikkeltafel werd namelijk geconstateerd dat de basiskwaliteit van sommige instellingen 

wellicht aan verbetering toe is. Men wil graag toewerken naar organisaties die kritisch naar 

zichzelf kijken. De PDCA-cyclus is bedoeld voor het verder ontwikkelen van een lerende 

organisatie. Daarnaast is het bij de Wmo belangrijk dat er een verplichting komt voor een 

verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers en werknemers. In opvolging van het 

klachtenregistratiesysteem komt er een klachtenreglement en een klachtenprocedure. 

Ook is een passage aan vervoer gewijd. De behoefte bestaat namelijk om deze discussie tussen 

aanbieder en cliënt nadrukkelijker aan te kaarten en dit ook in het plan van aanpak vast te 

leggen. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van het vervoer ligt nadrukkelijk bij de 

instelling indien dit voor de sociale omgeving van de cliënt niet mogelijk is. 

De heer Bierma voegt toe dat deze bepaling ook bij de kwaliteitseisen is opgenomen omdat in 

de ontwikkeltafel vervoer is gezegd dat de vanzelfsprekendheid van vervoer als onderdeel van 

het arrangement niet meer van deze tijd is. De beoordeling van de noodzaak van vervoer moet 

expliciet in het plan van aanpak tot uitdrukking komen. Het uitgangspunt is dat de burger in zijn 

eigen vervoer voorziet, tenzij dit echt niet mogelijk is. Dan moet de zorgaanbieder een 

voorziening treffen. Dat is de strekking van artikel E3. 

 

De heer Visser geeft vervolgens aan dat voor jeugd nog een verdere uitwerking over de 

verwijsindex is toegevoegd en het werken met 1 gezin 1 plan 1 regisseur. Verder wordt ook het 

werken met het dyslexieprotocol 2.0 behandeling en diagnose onderschreven. Spreker geeft aan 

dat dit de belangrijkste wijzigingen van bijlage 3 zijn. 

 

De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn.  

De heer Wijngaarden heeft bij de uitvraag van Q3 begrepen dat er niet veel formele klachten 

zijn op jaarbasis. Het is echter juist interessant om de kleine meldingen  te bekijken. Hierover 

moet volgend jaar het gesprek worden aangegaan. De echte kwaliteit gaat immers over deze 

meldingen. 

 

De voorzitter vraagt of de heer Wijngaarden vindt dat gemeenten extra inspanningen moeten 

doen om deze meldingen te verwerken. Hoe doet bijvoorbeeld het zorgkantoor dat nu? 

De heer Wijngaarden antwoordt dat ook het zorgkantoor naar de officiële klacht kijkt. Spreker 

vindt dat de melding een onderwerp van het gesprek van de kwartaalbespreking moet zijn. 

Radar vindt dit belangrijk. Als men dit onderbelicht laat, mist men kansen. 

De heer Visser vindt dit een goede toevoeging. Men heeft echter wel met een heel grote groep 

nieuwe toetreders te maken. Daarnaast kan men klachten ook vanuit meerdere perspectieven 

benaderen. De lokale toegang zal ook een van de instrumenten moeten zijn. Daar heeft men 

immers contact met de cliënt. 

 

De heer Wijngaarden begrijpt verder dat voor kleinere aanbieders ook een certificaat wordt 

geëist. Dit kan voor kleinere aanbieders een redelijk bureaucratisch geheel worden. Een HKZ-

certificaat is echter geen garantie voor het leveren van goede zorg. Spreker stelt voor om dit 

voor kleinere aanbieders achterwege te laten en over een steekproef de discussie te voeren. 
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De voorzitter vindt dit een vraagstuk om mee te geven voor de ontwikkeling van de 

kwaliteitsmonitoring bij de vooruitblik naar 2016. 

De heer Wijngaarden antwoordt bevestigend. 

De heer Visser deelt mee dat kritisch naar de huidige situatie is gekeken. Zolang er geen goede 

alternatieven zijn, wil men wel garanderen dat op enig moment toch toezicht wordt gehouden 

omdat ook geen visitaties worden gedaan. Dit moet in toekomst inderdaad kritisch worden 

bekeken. 

De heer Wijngaarden vindt dit prima. Gezamenlijk kan men het 'slim organiseren' bekijken. 

De heer Vliegen voegt toe dat elke aanbieder vanuit HKZ moet laten zien wat met meldingen 

wordt gedaan. Dit moet in het kwartaalgesprek worden besproken. 

 

Mevrouw Scheepers vindt het raar dat dit bij een kleine organisatie bureaucratisch zou werken. 

De heer Wijngaarden antwoordt dat dit hij dit niet zo heeft bedoeld. Iets optuigen is voor grote 

organisaties gemakkelijker. 

Mevrouw Scheepers denkt dat het juist andersom werkt. Een grote organisatie is meer 

bureaucratisch en heeft ook veel meer overhead. Spreekster deelt de opvatting van de heer 

Wijngaarden daarom ook niet. 

De heer Wijngaarden antwoordt dat het geschetste bij Radar niet het geval is. 

 

De heer Van Geleuken vindt een externe audit het belangrijkste. Daarin moeten de klachten 

altijd aan bod komen en moet een goede inkijk worden gegeven. 

De heer Visser antwoordt bevestigend. Het is de organisatiegrootte die de procedures en de 

richtlijnen bepaalt. Deze nuanceringen zijn ook meegenomen. Spreker deelt ook de opvatting 

van de heer Van Geleuken dat in de kwartaalgesprekken diepgaand over de kwaliteit moet 

worden gesproken. 

 

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 stelt vast dat sprake is van beperkte wijzigingen. 

 

Mevrouw Rosenke merkt op dat de naam van de verwijzer (huisarts) niet wordt aangegeven. 

Dat is echter essentiële informatie voor een gemeente en wordt nu niet vastgelegd. Spreekster 

vraagt om deze afspraken vast te leggen. 

De heer Visser antwoordt dat dit in Q3 bij alle aanbieders is uitgevraagd. Deze informatie wordt 

meestal keurig aangeleverd. 

De heer Hensels deelt de opvatting van de heer Visser. Het is inderdaad voor de 

beheersbaarheid goed om te weten wie doorverwijst. Dit was een integraal onderdeel van de 

uitvraag. Spreker verwijst in dit kader ook naar bijlage 4 berichtenverkeer. Het standaard format 

van de declaratie bevat geen veld waarin de huisarts als verwijzer opgenomen kan worden. Het 

feit dat dit niet is opgenomen, vloeit voort uit het gegeven dat men heel graag met het 

berichtenverkeer wil werken. Spreker begrijpt echter de informatiewens en de noodzaak. De 

gemeente is bij de vrijgevestigden ook constant in gesprek. Spreker neemt deze opmerking dan 

ook verder mee. 
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De heer Visser voegt toe dat sprake is van twee verschillende richtingen, enerzijds bij de 

aanlevering van de kwartaalgegevens van de aanbieder in de richting van de gemeente en 

anderzijds het moment dat de cliënt in zorg komt. De lokale toegang registreert dan de cliënt. In 

bijlage 4 woonplaatsbeginsel staat dat als een aanmelding via de alternatieve route komt, ook 

een signaal naar de lokale toegang moet uitgaan. 

De heer Hensels begrijpt vanuit de gesprekken met de vrijgevestigde aanbieders dat de vorm 

van de aanmelding van cliënten bij de verschillende gemeenten vrij is. Spreker stelt voor om dit 

toch niet zo vrij te laten en de verwijzende huisarts daar op te nemen. 

De heer Visser verwijst naar de voetnoot in bijlage 4 woonplaatsbeginsel op pagina 5 waar dit 

staat beschreven. 

De voorzitter vindt de strekking duidelijk. De stukken worden niet gewijzigd, maar dit wordt wel 

nog in de verdere uitwerking meegenomen. 

 

De heer Wijngaarden merkt op dat op pagina 2 staat dat: 

De exacte indicatoren kunnen per kwartaal wijzigen en worden door de gemeente bepaald. 

Spreker vindt het onwenselijk dat ieder kwartaal andere zaken aangeleverd moeten worden, 

maar gaat ervan uit dat de gemeenten hiermee pragmatisch zullen omgaan. Op basis hiervan 

kunnen de gemeenten immers alles vragen. 

De voorzitter vindt dit een goede opmerking. 

 

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

verwijzingen, geen inhoudelijke aanpassingen). 

 

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. 

De voorzitter vraagt of behoefte aan een korte toelichting bestaat. 

De heer Van Geleuken deelt mee dat sprake is van een heel beperkte aanpassing. Er staat 

beschreven dat de opdrachtnemer vóór 1 april 2016 contact opneemt met het 

projectmanagement over de invulling van de in het kader van deze regeling te realiseren 

taakstelling. De bedoeling is om mensen weer aan de slag te helpen. De vorige keer stond erin 

dat als men niet aan het percentage voldoet, de instelling voor dat deel wordt gekort. Nu is dit 

ter beoordeling aan het projectmanagement. Daarbij wordt bekeken of een instelling zich voor 

bepaalde doelgroepen ook inspant. 

 

De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. 

De heer Smeets merkt op dat gezien de bezuinigingsopdracht het een uitdaging is om hieraan te 

voldoen. 

De heer Van Geleuken begrijpt van de projectmanager dat als sprake is van welwillendheid aan 

beide kanten, dat voldoende is. Dit heeft ook nog nooit tot sancties geleid. Het gaat om de 

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

De voorzitter stelt vast dat dit duidelijk is. 

 

i. Notitie “High Trust, High Penalty: Handhaving”. Deze notitie bevat aanknopingspunten voor 

het handhavingsbeleid door gemeenten maar maakt geen deel 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 de notitie in de werkgroep kwaliteit en de ontwikkeltafel 

kwaliteit al een keer is behandeld. Deze notitie staat vandaag ter informatie op de agenda en is 

bedacht op basis van signalen van de aanbieders om toch iets in handen te hebben in het kader 

van het uitgangspunt high trust, high penalty. Deze notitie is geen spoorboekje, maar meer een 

analyse van het type verplichtingen en de soorten contractschendingen met een volgorde in de 

ernstervan Met stip op 1 staat de cliëntveiligheid. Bij de toepassing van sancties zal  altijd hoor 

en wederhoor  plaatsvinden. Als blijkt dat de zorgaanbieder in gebreke is, staat daarop een 

stevige sanctie. De bedoeling is dus om handvatten te bieden. Samen moeten ervaringen 

worden opgedaan. Het is ook mogelijk dat men uiteindelijk toch tot meer gedetailleerde 

afspraken moet komen. 

In de notitie wordt ook een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende typen 

maatregelen/trajecten: 

1. Het treffen van tijdelijke ordemaatregelen door de verwijzer en de toegang. 

2. Daarnaast het formele traject met sancties ten aanzien van contractschendingen 

vanuit het bureau inkoop. De stuurgroep zal dit beoordelen. Hierover moet nog een 

procesnotitie komen. 

3. Daarnaast bestaat ook altijd nog het strafrechtelijke traject met justitie. 

 

De notitie is dus vooral  informatief bedoeld en  komt na vaststelling ook op de website te staan. 

 

De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. 

Mevrouw Sollet heeft een vraag over de categorieën op pagina 2. Op nummer 6 en 7 staan pas 

de financiën en de administratieve verantwoording. Spreekster vindt dat de volgorde anders 

mag. Als een organisatie financieel niet gezond is, kan men namelijk ook geen kwaliteit van zorg 

en zorgcontinuïteit leveren. 

De heer Bierma antwoordt dat hiermee wordt bedoeld dat overtredingen van de financieel 

administratieve afspraken van een andere orde zijn (minder ernstig) dan bijvoorbeeld het 

hanteren van ongeoorloofde wachtlijsten. 

De voorzitter voegt toe dat als een organisatie financieel aan de rand van de afgrond komt te 

staan, de zorgcontinuïteit aan de orde komt (punt 2). Maar gebrekkige declaraties hoeven niet 

tot een gebrekkige zorgcontinuïteit te leiden. 

Mevrouw Sollet deelt de opvatting van de voorzitter. Spreekster zou ook meer 

bedrijfsvoeringaspecten onder punt 2 willen opnemen. 

 

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

toelichting Michiel Hartholt. 

De heer Hartholt deelt mee dat dit thema tijdens de ontwikkeltafel vervoer aan de orde is 

geweest. Het gaat om het langetermijnperspectief; de toekomst van het doelgroepenvervoer. 
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Sinds 2013 bekijken een 32-tal gemeenten het doelgroepenvervoer samen met de provincie 

Limburg. Het gaat met name om de Regiotaxi/het Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer, het 

vervoer van jeugdigen en het dagbestedingvervoer. Het dagbestedingvervoer is nu een 

onderdeel van het arrangement. Tijdens de ontwikkeltafels is voorzichtig gepolst of er 

mogelijkheden zijn dat dit vervoer eventueel teruggaat naar de gemeenten en dat zij zelf de 

indicatiestelling gaat verzorgen. Dat betekent ook dat de bekostiging anders moet worden 

geregeld, dus geen onderdeel meer is van de arrangementsprijs. Hiernaar zijn onderzoeken 

gedaan. Deze onderzoeken verlopen echter niet zo goed als gewenst. Men krijgt namelijk heel 

weinig inzicht in de daadwerkelijke vervoersbewegingen. Met name de bestuurders willen 

daarom nu niets doen. Dat is nu het bestuurlijke uitgangspunt. 

Dat betekent concreet dat het vervoer vanaf 10 december 2016 over een andere boeg wordt 

gegooid. Bestuurders van de gemeenten hebben aangegeven dat de Regiotaxi Wmo in ieder 

geval wordt gecontinueerd middels het zogenaamde regiemodel. Er komt/komen een of meer 

regiecentrales waarbij maatwerk wordt geboden voor iedere rit. Wat kan de cliënt? Dit vergt 

ook veel van de gemeenten. In 2016 wordt met de Regiotaxi Wmo gestart. Daarna wordt 

allereerst het leerlingenvervoer toegevoegd en eventueel later nog het dagbestedingvervoer. 

Hiervoor is echter veel meer informatie nodig. Dit is ook een oproep aan alle partijen. Nu is het 

immers onmogelijk om een goede afweging te maken, terwijl er vanuit de efficiency wel meer 

mogelijkheden zouden zijn. Deze fasering wil men nog steeds aanhouden. De mate waarin is 

echter afhankelijk van de informatie die van alle partijen die dagbestedingvervoer organiseren, 

wordt ontvangen. 

 

De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. 

De heer Wijngaarden is zeer verbaasd dat de informatie niet wordt gedeeld. Radar legt immers 

fors bij op het vervoer. Het is in ieders belang om dit beter gezamenlijk te organiseren. 

De heer Hartholt is hiervan op de hoogte. Dit speelt ook bij de terughoudendheid van de 

gemeenten een rol. 

Mevrouw Scheepers is ook verbaasd dat hieraan niet veel medewerking wordt verleend. 

Spreekster zou het zeer toejuichen als de gemeente hieraan iets zou doen. 

De heer Hartholt antwoordt dat een gemeente bij het logistieke onderdeel altijd kan 

meedenken. Bij de regiecentrale zal zich de grote 'massa' van het vervoer bevinden en de 

prijsstelling zal dan waarschijnlijk veel lager zijn dan bij een individueel taxibedrijf. Het 

uiteindelijke doel is een maximale bezetting/efficiency van de busjes. Het is echter niet de 

bedoeling dat de gemeenten het totale dagbestedingvervoer overnemen. 

Mevrouw Scheepers vindt maatwerk heel belangrijk voor mensen die de dagbesteding 

bezoeken. 

 

Mevrouw Brouwers krijgt een jaarbudget van de gemeente. Dat is 40 euro per dag voor een gast 

in de dagbesteding, terwijl een taxirit al gauw 38 euro kost. Voor de resterende 2 euro kan 

spreekster eigenlijk geen dagbesteding aanbieden. 

De heer Hartholt antwoordt dat deze afweging bij de aanbieders ligt. In alle arrangementen zit 

momenteel een vervoerscomponent. Het beste is als men samen met de cliënt naar 

alternatieven kijkt. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om de dagbesteding veel meer in de buurt 

te situeren. De gemeente zegt ook niet dat een cliënt verplicht vervoerd moet worden. Het 

automatisme wordt eruit gehaald. 



Verslag OT Prijs & Prestatie en Vervoer 6 november 2015   Pagina 14 

 

Mevrouw Brouwers antwoordt dat niet alle cliënten mobiel zijn. Meer dan de helft van de 

cliënten van De Schark zijn alleenstaande mensen zonder familie in de buurt. 

De heer Hartholt antwoordt dat zorgaanbieders de vrijheid krijgen om daarmee creatief om te 

gaan. Spreker deelt mee dat de gemeente ook niet zegt dat een cliënt verplicht vervoerd moet 

worden. De afweging wordt door de aanbieders gemaakt en landt in het plan van aanpak. 

Spreker kan op dit moment geen oplossing voor het probleem van mevrouw Brouwers bieden, 

omdat dit een onderdeel van de huidige systematiek is. 

Mevrouw Brouwers vraagt om deze problematiek mee te nemen. 

De voorzitter deelt mee dat in de ontwikkeltafels hierover is gesproken. Bij de arrangementen 

zit een opening voor de aanbieders om beter te bekijken hoe dit moet worden gedaan. Op het 

provinciale niveau ligt de sleutelrol. Bij de ontwikkeltafels prijs-prestatie is het onderwerp 

vervoer aangesneden en is vastgesteld dat momenteel met deze situatie gedeald moet worden 

omdat hiervoor de middelen ontbreken. 

 

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

 

De heer Hensels merkt op dat mevrouw Linssen eerder naar de AWBZ heeft gevraagd. Op 

pagina 9 van bijlage 4 staat: 

1.3b Overgangsrecht Wmo 

Voor Wmo-cliënten met een geldige AWBZ-indicatie is geen zorgtoewijzing nodig. Het leveren 

van zorg door de aanbieder aan deze cliënten binnen het daarvoor afgesloten contract tussen 

gemeenten en aanbieder is daarmee rechtmatig. 

Spreker deelt mee dat de accountants daarop controleren. Dit is dan ook een oproep in 

algemene zin. Nu wordt de uitvraag van de aanbieders gematcht met de informatie van de 

gemeenten. Spreker roept de jeugdaanbieders op om de eigen administratie op orde te hebben 

en ervoor te zorgen dat men de AWBZ-indicatie heeft. 

Mevrouw Linssen merkt op dat de nieuwe indicatiestellingen van de cliënten die het 

overgangsrecht hadden ook niet goed verloopt. 

De heer Hensels herkent dit signaal. 

 

Mevrouw Scheepers is bij de behandeling van bijlage 2 prijs-prestatie iets vergeten te noemen. 

In bijlage 2 prijs-prestatie lijkt op pagina 4 onderaan te staan dat het pgb-tarief en ZiN 

gelijkgesteld worden: 

Alle burgers kunnen bij een geconstateerde behoefte aan een maatwerkvoorziening kiezen voor 

een verstrekking in natura, dan wel voor een persoonsgebonden budget. 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. 

De heer Van Geleuken antwoordt dat de bedoeling is dat niet meer betaald wordt voor een pgb 

bij dezelfde aanbieder dan voor een gecontracteerd ZiN-traject. 

Mevrouw Scheepers antwoordt dat dit per definitie betekent dat de cliënt niet meer kan kiezen. 

Keuzevrijheid is echter een fundamenteel recht. 

De heer Van Geleuken antwoordt dat de cliënt kan kiezen voor een pgb, maar niet meer kan 

ontvangen dan voor een verstrekking in natura. Het kiezen is ook meer een toegangsvraag. 
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Soms zal een pgb-keuze ook niet meer aan de orde zijn. De toegangsteams steken hierop ook 

zwaar in. 

 

Mevrouw Rosenke geeft aan dat in de gemeente Sittard-Geleen bijvoorbeeld niet mogelijk is om 

een arrangement op te knippen. Pgb's worden ingezet bij organisaties waar geen ZiN kan 

worden ingezet. 

De voorzitter deelt mee dat deze discussie vorig jaar ook al is gevoerd. Dit heeft geresulteerd in 

de voorgestelde werkwijze. De voorzitter stelt voor om deze discussie bilateraal verder te 

voeren. 

Mevrouw Scheepers antwoordt bevestigend. 

 

6. Pauze 11.23 - 11.44 uur 

 

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

De voorzitter wil nu graag terugkijken op het afgelopen jaar in algemene zin, zodat de agenda 

voor het volgend jaar kan worden bepaald. 

 

Ter voorbereiding is 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? 

 

Volgend jaar gaat het traject met bestuurlijk aanbesteden en de ontwikkeltafels verder. De 

bedoeling is om weer met vier tafels aan de slag te gaan. De voorzitter stelt vast dat nu soms op 

detailniveau op subthema's wordt ingegaan, terwijl men dan tegelijkertijd de grote lijn en het 

overzicht mist. Wat zijn de grote lijnen waar men tegenaan loopt in 2015? Wat betekent dat 

voor de doelstellingen en oplossingen? 

De heer Van Geleuken merkt op dat aan het begin van de ontwikkeltafel prijs-prestatie is 

vastgesteld dat het transformatiedoel eigenlijk moet worden vastgesteld. Als stip op de horizon 

moet een sturingssysteem worden bedacht. Dat is belangrijk. 

De heer Visser vindt dat in 2016 de ontwikkeltafels vroeger in het jaar gepland moeten worden. 

 

Mevrouw Soeters had bij de start van de ontwikkeltafels gemengde gevoelens. Spreekster wil 

namelijk liever bilateraal afspraken maken. Spreekster is echter wel tevreden met hetgeen deze 

ontwikkeltafels op onderdelen hebben bereikt, zeker bij de arrangementen bij jeugd. Spreekster 

heeft ook gemerkt dat de mutaties intern in de eigen organisatie veel vergen. Er is sprake van 

heel veel transitie in één keer, naast alle bezuinigingen. Mondriaan heeft ook heel veel geld 

moeten steken in het laten afvloeien van personeel vanwege de cao. Daarom heeft de 

organisatie ook afdelingen moeten sluiten. Anderzijds komen er ook creatieve oplossingen. 

Spreekster vindt dat vanuit de kwaliteit moet worden gekeken. Het was voor Mondriaan een 

heel zwaar financieel jaar, met ook veel discussie met de banken over de solvabiliteitseisen. 

De voorzitter beluistert dat mevrouw Soeters stelt dat in de ontwikkeltafels minder over de 

zorginhoud wordt gesproken. 
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Mevrouw Soeters antwoordt bevestigend. De prijs is namelijk een uitvloeisel van de zorginhoud. 

De ontwikkeltafels hebben maar heel weinig over de zorginhoud gesproken. Het ging in de 

ontwikkeltafel kwaliteit ook vaak om de randvoorwaarden en niet over de inhoud. Wat is 

bijvoorbeeld een acceptabele wachttijd? 

 

De heer Wijngaarden deelt de opvatting van de heer Van Geleuken dat in de eerstvolgende 

ontwikkeltafel naar het doel van de decentralisaties moet worden gekeken. De bekostiging is 

immers een hulpmiddel om de doelen te bereiken. Spreker vindt ook dat de kennis van de 

toegang duidelijk benoemd moet worden, zeker voor cliëntenpopulaties die weinig 

ondersteuning nodig hebben. Dan wordt immers vaak gezegd 'die redt zich wel'. Men moet in 

staat zijn om de vraag onder de vraag los te peuteren. Dat vraagt expertise. 

De voorzitter vraagt of de heer Wijngaarden ook het gevaar van overschatting/overindicatie  

ziet. 

De heer Wijngaarden ziet bij de wijkaanpak in de pilot Caberg Malpertuis dat ook meer vragen 

op tafel komen van mensen die anders niet de moeite zouden nemen om naar het loket te 

komen. De kunst is om te bekijken wat men daarmee doet. Men wil immers niet per definitie de 

zorgconsumptie enorm opstuwen, maar wel antwoorden geven op de vraag. Dat is soms 

complex. 

Verder is intern op de werkvloer nog onvoldoende tijd geweest om de arrangementssystematiek 

te laten landen. Er zijn veel bouwstenen om dat te organiseren. Dat kost nog meer tijd. Spreker 

kan nu nog niet de vraag beantwoorden of de arrangementen geslaagd zijn. Daarvoor is nog 

meer onderzoekstijd nodig. Een ander belangrijk aspect is de communicatie met de cliënt. In het 

eerste half jaar kreeg Radar bijvoorbeeld veel beschikkingen met het aantal uren opgenomen. 

Dat was dan in het keukentafelgesprek aan de orde gekomen. Het feit dat het oude denken vaak 

in de communicatie de ondertoon had, is gecompliceerd. 

De voorzitter vindt dit pleiten voor een betere verbinding tussen het gedachtegoed van de 

ontwikkeltafel en de operationalisering daarvan. 

De heer Wijngaarden antwoordt dat dit inderdaad tweeledig is. Het gaat niet heel snel. 

 

De voorzitter vraagt of deze systematiek moet worden voortgezet. 

De heer Wijngaarden antwoordt dat de systematiek geleidelijk moet worden doorgezet. De 

gemeenten moeten de arrangementsystematiek handhaven en niet het komende jaar alles weer 

wijzigen. Dan is men immers weer terug bij af. 

Verder moet men binnen de arrangementen de inzet van de professional afschalen ten behoeve 

van de opschaling van het netwerk, de mantelzorg en bijvoorbeeld voorlichting. Daarnaast moet 

men wel oppassen voor een harde afbouw. Spreker denkt dat dit veel gebeurt. Dat is een risico 

en dit heeft ook consequenties voor de langere termijn. 

De voorzitter vraagt aan de heer Wijngaarden hoe men daarmee om moet gaan. 

De heer Wijngaarden antwoordt dat vanuit de ondersteuningsplannen de beweging naar het 

voorliggende veld/netwerk duidelijk moet worden gemaakt. Bij sommige cliënten is dat echter 

niet mogelijk en soms is de beweging ook al optimaal gemaakt. De beweging moet dus geen 

doel op zich zijn. Bij een grote groep is stabiliteit ook al meer dan wenselijk. 

 

Mevrouw Sollet denkt dat de koppeling tussen het beleid en het beleidskader veel beter kan. 

Iedereen heeft immers een eigen interpretatie. Spreekster heeft het concretiseren van de 
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doelstellingen het afgelopen jaar gemist. Daar hoort bij de inkoop ook de innovatieprikkel bij. 

Dat stuk is erg achtergebleven. Spreekster vraagt hiervoor meer aandacht. Hoe kan men een 

prikkel inbouwen voor innovatie? Men zou bijvoorbeeld de collectivering bij aanbieders kunnen 

stimuleren. En men kan bijvoorbeeld ook stimuleren dat de dagbesteding naar de cliënt komt in 

plaats van andersom. 

Verder is informatie een ander punt. Spreekster merkt dat het heel lastig is vanwege de 

technische inhoud van de stukken dat de stukken niet uitlegbaar zijn aan de colleges. De 

informatiekloof is veel te groot. De wethouder vraagt bijvoorbeeld steeds naar de kostprijs die 

vervolgens nergens staat opgeschreven. Spreekster vraagt hiervoor meer aandacht. 

 

De voorzitter vraagt of de informatiekloof bij de aanbieders herkenbaar is. 

De heer Wijngaarden antwoordt bevestigend. Spreker stelt voor om de bestuurders en het 

management beknopt over de stukken te informeren. 

De heer Vliegen merkt op dat vaak operationele vragen worden gesteld. Spreker stelt voor 

mensen op elkaar te laten aansluiten. 

De heer Hensels deelt mee dat gedurende de gehele periode 40-45 grote/middelgrote 

aanbieders de ontwikkeltafels hebben bijgewoond, terwijl het gros van de contractspartijen juist 

de kleine aanbieders zijn. Spreker krijgt nog steeds wekelijks vragen van kleine aanbieders over 

de systematiek. Het is jammer dat het gros van de aanbieders dit nog steeds niet begrijpt. 

Mevrouw Sollet deelt de opvatting van de heer Hensels. Er bestaat heel veel onduidelijkheid in 

het veld. Men weet niet waar men voor wat moet zijn. Spreekster stelt voor om lijsten op de site 

te publiceren over welke zorg waar beschikbaar is. 

De voorzitter constateert dat er twee vormen van informatie zijn. Enerzijds de informatie over 

de ontwikkeltafels en anderzijds de vertaling daarvan naar de toegang en de burger. Dit laatste 

is een operationeel vraagstuk dat in de richting van het inkoopbureau/gemeenten moet worden 

meegenomen. 

De heer Hensels deelt de opvatting van de voorzitter. De ontwikkeltafels moeten echter wel 

breed gedragen standpunten formuleren. 

 

Mevrouw Sollet heeft dit jaar als zeer positief ervaren dat de heer Van Geleuken zo veel 

inhoudelijke expertise heeft ingebracht. Helaas verlaat de heer Van Geleuken het inkoopteam 

echter weer. Spreekster vraagt te voorzien in een voortzetting van deze expertise. 

De heer Hensels verwacht  dat de heer Van Geleuken volgend jaar vanuit zijn nieuwe rol ook 

weer aan de ontwikkeltafels zal deelnemen. 

 

Mevrouw Hannen wijst op de verschillen tussen de gemeenten bij de toegang bij jeugd. Dat is 

niet praktisch voor aanbieders. 

Mevrouw Brouwers voegt toe dat dit ook voor de Wmo-ouderenzorg geldt. 

 

Mevrouw Zweers hoort dat mensen elkaar moeten vinden en dat verbindingen moeten worden 

gezocht. Spreekster deelt deze opvatting. Spreekster deelt daarnaast ook de opvatting van de 

heer Van Geleuken dat de beleidsdoelen worden gemist om de transformatie vanuit de 

gemeenten meer richting te geven. De Maastricht-Heuvelland-gemeenten hebben inmiddels 

een Toekomstagenda opgesteld met de input vanuit allerlei panels waarin ook mensen van de 

uitvoeringsorganisaties zaten. Ook daar werd gezegd dat men elkaar het volgend jaar meer wil 



Verslag OT Prijs & Prestatie en Vervoer 6 november 2015   Pagina 18 

 

ontmoeten. De gemeenten willen hiermee het volgend jaar ook iets doen. De Toekomstagenda 

is nu gereed en zit nu in het besluitvormingstraject. Dit stuk gaat in januari 2016 door de zes 

gemeenteraden. De Toekomstagenda staat ook op de website. Spreekster verzoekt de 

aanwezigen om deze te lezen. Hierin wordt namelijk ook veel inhoudelijke richting gegeven voor 

de aanpak van het volgend jaar. Concreet gaat spreekster samen met de voorzitter en de heer 

Bierma de komende periode aan de slag met het beter organiseren van de verbindingen tussen 

het beleid, de inkoop en de uitvoering. 

 

De voorzitter vraagt of er nog andere punten zijn. 

De heer Van Geleuken heeft nog een technisch punt. Spreker stelt vast dat maar minimaal 

virtueel wordt gereageerd. Het uitgangspunt van de ontwikkeltafels dat de rest van de 

aanbieders gewoon meelift, wordt niet gerealiseerd . Verzekeraars zoals Achmea nodigen in het 

voorjaar en najaar bijvoorbeeld de aanbieders uit voor een klankbordbijeenkomst. 

De voorzitter vindt dat alles staat en valt met de haal- en brengruimte die iedereen heeft. In 

principe wordt iedereen geïnformeerd. Een zzp'er heeft echter inderdaad niet veel tijd over om 

alle stukken door te lezen. Er moet dus goed naar een werkbare methodiek worden gekeken 

waarbij men de transparantie en de snelheid handhaaft en tegelijkertijd de grote stroom aan 

informatie beheersbaar maakt. Dat zal nog een zoektocht zijn. Als een aanbieder bovendien in 

meerdere regio's/gemeenten werkt, heeft men ook met nog meer stukken te maken. 

 

Mevrouw Spijkermans deelt mee dat deze ontwikkeltafels een grote meerwaarde voor Envida 

hebben. Gezamenlijk krijgt men meer helderheid over de materie. Spreekster deelt ook de 

opvatting van mevrouw Soeters en de heer Wijngaarden dat men vervolgens intern in de eigen 

organisaties op de werkvloer nog een hele slag moet maken. Spreekster vindt ook dat men aan 

de arrangementsystematiek moet vasthouden. Als mensen/organisaties niet aansluiten, kiest 

men daar bovendien misschien ook zelf voor. Hetgeen de heer Van Geleuken voorstelt, is 

mogelijk een oplossing. Misschien kan men de stukken ook nog beter comprimeren zodat het 

voor kleinere organisaties ook leesbaarder wordt? Dit kan een ontwikkelpunt voor de toekomst 

zijn. Spreekster vindt de ontwikkeltafels dus een heel positieve methode en zij pleit voor een 

continuering van de ontwikkeltafels. 

 

Mevrouw Scheepers vraagt aandacht voor de financieringssystematiek bij de kleine organisaties. 

Spreekster denkt dat de tarieven niet juist zijn. Spreekster vindt ook dat de regiefunctie vanuit 

de gemeenten niet goed wordt opgepakt. Spreekster stelt voor om een cliëntgeleding aan de 

ontwikkeltafels toe te voegen. 

De voorzitter vindt dat dit laatste punt op een andere manier moet worden getackeld. Dit is 

namelijk een tafel voor de contractpartijen ten behoeve van de contractering. Een cliënt is 

echter geen contractspartij. Wel moet dit signaal goed worden bekeken. Dit sluit ook bij de 

eerdere opmerkingen over de toegang aan en hoe men daar meer verbinding kan krijgen. 

De heer Wijngaarden wijst op de interne worsteling bij de aansluiting van de besluitstukken op 

het operationele niveau. Spreker pleit voor twee sporen omdat men anders zaken vermengt. 

Mevrouw Scheepers denkt dat men zaken groter kan trekken dan alleen het operationele 

niveau. 

De heer Vliegen zit ook in ontwikkeltafels waar cliënten wel zijn betrokken. Dit leidt echter vaak 

tot een grote detaillering in de discussie. 
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De voorzitter stelt vast dat het ontsluiten van de informatie naar alle betrokken partijen een 

ontwikkelpunt is. 

 

Mevrouw Rosenke zou graag tijdig in 2016 met het proces willen starten. Van de wens naar 

uniformiteit is vanwege de praktische uitvoerbaarheid dit jaar immers niet veel overgebleven. 

Verder is door de 18 gemeenten ook al opgemerkt dat de koppeling de stip op de horizon is. 

Spreekster deelt mee dat in januari 2016 hierover een heisessie is gepland. 

In reactie op de opmerkingen over de arrangementsystematiek en de uitleg naar de uitvoering 

deelt spreekster mee dat in december ook een bijeenkomst in het kader van jeugd is gepland. 

Spreekster vindt dat aan de transformatie nadrukkelijker aandacht moet worden gegeven. Een 

duidelijke visie hierop is nodig. 

De heer Wijngaarden hoopt dat de heisessie daaraan richting kan geven. 

De heer Vliegen stelt voor om voor 2016 een kaderbrief over de transformatie voor de 

ontwikkeltafels op te stellen. Voortdurend wordt men immers door de realiteit ingehaald. 

De voorzitter antwoordt dat de Toekomstagenda voor Maastricht-Heuvelland hieraan deels 

invulling geeft. Daarin staat de stip op de horizon. De kunst is om dit goed te vertalen naar de 

stappen die de komende periode moeten worden gezet. 

Mevrouw Zweers zal naar de praktische invulling daarvan kijken. 

 

8. Conclusies, afspraken en afsluiting 

De voorzitter stelt vast dat in het afgelopen jaar vooral naar de uitvoering is gekeken. In de 

eerste ontwikkeltafel zijn echter wel de contouren geschetst. Men merkt echter dat het bij de 

transitie en de uitvoering een behoorlijke last is en dat de ambities dit jaar moesten worden 

bijgesteld. Dit alles heeft de agenda van het afgelopen jaar volgegooid. De kunst is dat het 

volgend jaar niet transitiejaar 2 wordt, maar transformatiejaar 1. De voorzitter beluistert dit 

geluid ook heel nadrukkelijk. Als zaken betrekking hebben op de contractering van het jaar erna 

kan het misschien ook op een minder prominente manier plaatsvinden. 

 

De voorzitter is benieuwd naar 'termen' die aanduiden wat de transformatie het volgend jaar 

zou moeten zijn. 

De heer Hensels denkt aan 'technische haalbaarheid'. 

De heer Wijngaarden denkt aan 'sturen op resultaat'. 

De heer Smeets denkt aan 'samenwerking tussen alle partijen'. 

Mevrouw Sollet denkt aan 'collectivering of integratie met het voorliggende veld'. 

De heer Van Geleuken denkt aan 'kennis van de eerste, tweede en nulde lijn'. 

De heer Hartholt denkt aan 'burgers die professionals uitdagen'. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze laatste fysieke ontwikkeltafel 

prijs-prestatie / vervoer in 2015. Iedereen wordt via de website verder op de hoogte gehouden. 

De acties naar aanleiding van deze bijeenkomst volgen ook nog. Daarnaast wordt men ook over 

de voortzetting volgend jaar op de hoogte gehouden. De komende virtuele tafel zal vooral 

gericht zijn op wat het volgend jaar moet worden opgepakt. De voorzitter sluit onder 

dankzegging om 12.30 uur de bijeenkomst. 

 

Maastricht, 6 november 2015 


