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Startnotitie Ontwikkeltafel 2016  

 

Inleiding  

Net als de afgelopen jaren komen gemeenten in Zuid Limburg samen met zorgaanbieders via het 

traject van Bestuurlijk aanbesteden en ontwikkeltafels tot contractafspraken voor de dienstverlening 

in 2017. Vaste gespreksthema’s zijn de relatie prijs-prestatie en de kwaliteit van de geleverde 

dienstverlening. Naast deze reguliere vraagstukken binnen de contractering zijn in de OT’s in 2015 

vraagstukken genoemd waar de komende jaren en in 2016 in het bijzonder in de OT’s verder over 

moet worden gesproken. Ook hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan de Toekomstagenda 

Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022. Deze is met burgers maar ook met mensen van uw 

organisaties tot stand gekomen. De toekomstagenda geeft invulling aan de gezamenlijke ambitie 

waar we naar toe werken. Om dit in onze regio te kunnen realiseren, is het onvermijdelijk dat 

onderwerpen hieruit ook dit jaar in de OT’s verder uit te werken. 

 

De OT’s zijn gericht op de inkoop voor 2017, op drie schaalniveaus: 

 

 De inkoop van Wmo voor de zes Maastricht-Heuvellandgemeenten 

 De inkoop van Beschermd Wonen voor de Westelijke Mijnstreek en de Maastricht-

Heuvellandgemeenten (10 gemeenten) 

 De inkoop van de Jeugdzorg voor geheel Zuid Limburg (18 gemeenten). 

 

Naast dit traject van bestuurlijk aanbesteden vinden er in 2016 ook transformatietafels op een meer 

strategisch niveau plaats. De uitkomsten daarvan kunnen ook van invloed zijn op de OT’s. Het 

inkoopproces dient immers ook bij te dragen aan de beoogde transformatie van de zorg. 

 

Doelstelling 1e ronde OT maart 2016 

Anders dan de vorige jaren is voor de eerste ronde van de OT’s 2016 nog geen onderverdeling naar 

thema’s gemaakt. Vorig jaar is namelijk uiteindelijk gebleken dat de vooraf gekozen onderwerpen 

niet allemaal een aparte OT rechtvaardigden. Daarom willen we dit jaar de eerste ronde vooral 

gebruiken om tot een gedragen keuze van thema’s voor 2016 te komen. Hierbij betrekken we input 

van gemeentebestuurders en vanuit de ambtelijke organisaties (beleid, toegang, inkoop) maar 

vooral ook van u, zorgaanbieders. In deze notitie staat een veelheid aan onderwerpen genoemd die 

niet allemaal in 2016 volledig aan de orde kunnen komen. Met deze eerste ronde OT’s willen we dan 

ook bereiken dat er een goede afbakening en prioritering van de thema’s wordt gevonden.  

 

We organiseren in maart vier OT’s met elke dezelfde agenda (deze startnotitie!) en doelstelling. Ook 

anders dan vorig jaar is dat we voor deze eerste ronde alle gecontracteerde zorgaanbieders 

uitnodigen. In een interactieve vorm proberen we gezamenlijk de agenda en onderverdeling naar 
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thema’s voor de volgende 3 OT-rondes te bepalen. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden 

gehouden met enerzijds een integrale benadering van de 3D’s maar anderzijds ook met een 

voldoende afgebakend onderwerp. Deze eerste ronde is dan ook aan te merken als een 

voorbereidende OT. 

Transformatie en dilemma’s 

Als gemeenten en als aanbieders staan we voor een gemeenschappelijke opgave om de komende 

jaren met steeds minder budget toch op een goede wijze invulling te kunnen geven aan de 

noodzakelijke dienstverlening in het sociale domein. Hiertoe werken de gemeenten vanuit een visie 

op het sociaal domein, die op hoofdlijnen de volgende speerpunten kent en die de kernopgave voor 

de gemeenten bij de transformatie vormen:  

 

 Maximale en zo zelfstandig mogelijke participatie van de burger; 

 Ondersteuning op maat, zo veel mogelijk vanuit de eigen omgeving en het eigen netwerk; 

 De regie bij de burger of zijn directe omgeving, de gemeente als vangnet; 

 Vraagsturing op basis van een goede analyse van de behoefte in plaats van aanbod vanuit 

traditionele systemen en beleidskaders; 

 Professionele ondersteuning alleen als het echt nodig is, geen recht; 

 Een verschuiving van zware naar lichtere zorgvormen; 

 Versterking van de eigen kracht; 

 Innovatie van dienstverlening. 

 

Bij de vertaling van deze uitgangspunten naar de praktijk bestaan meerdere dilemma’s. Zo is er  

minder budget beschikbaar en zien we tegelijkertijd dat het tijd vergt om op een andere, gekantelde 

manier met de vraag van de burger om te gaan. Daardoor heeft er nog geen substantiële 

verschuiving in de zorgvraag plaatsgevonden. Een verminderd budget kan ook op gespannen voet 

staan met gewenste innovatie als daarbij de kost voor de baat uitgaat. De omschakeling van een 

aanbodgerichte dienstverlening naar een meer vraaggestuurde vorm blijkt lastig in de praktijk te 

vertalen. De omschakeling vergt veel van alle betrokkenen bij zowel het bepalen van benodigde 

diensten als bij de bedrijfsvoering. Regie op het proces kan daarbij op gespannen voet staan met 

meer regie bij de burger. Ook de professionele regie bij aanbieders in relatie tot zelfregie moet 

verder worden uitgewerkt. Hier speelt ook nog mee dat de behoefte aan inzicht en noodzakelijke 

controle bij gemeenten kan botsen met de professionele vrijheid van de dienstverlener bij de 

invulling van zijn zorgtaken. Ook ontstaat daarbij spanning tussen enerzijds ruimte bieden en 

anderzijds vanuit efficiency werken aan uniformiteit en standaardisatie.  

 

Vraagstukken 

De hierboven genoemde mogelijke tegenstellingen spelen een rol bij de verdere bepaling van 

onderwerpen en keuzes. Om enige ordening aan te brengen in de veelheid van eerder aangegeven 

punten is hieronder een grove eerste opzet van mogelijke onderwerpen hieronder aangegeven. Bij 

het bepalen van de OT-thema’s spelen onderliggende vraagstukken: 
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1. Hoe kunnen we met minder budget toch kwaliteit bieden? 

De afgelopen twee jaar zijn de rijkskortingen deels opgevangen door op tarieven te korten in 

combinatie met het bieden van meer ruimte voor de uitvoering door aanbieders door middel 

van de arrangementensystematiek. Of het nodig en wenselijk is voor 2017 een verdere korting 

op de tarieven voor 2017 door te voeren en of dit tot de gewenste resultaten zal leiden is op dit 

moment nog niet in te schatten. Andere mogelijkheden voor besparing zien we in de 

verschuiving van diensten naar voorliggende voorzieningen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de 

omvang van en de casemix binnen van de gecontracteerde arrangementen. Uitgangspunt 

daarbij is dat de diensten door inzet van gekwalificeerd personeel wel tegen een verantwoord 

tarief mogelijk moet zijn. Een eventueel te onderzoeken punt is of zo ja en hoe het budget 

gericht kan worden op de cliënt. 

 

2. Hoe komen we tot meer transparantie bij diensten en kosten? 

Het is zowel een vraagstuk uit de OT’s van vorig jaar als een wens van de gemeenten om meer 

inzicht te krijgen in de arrangementen per aanbieder. Het gaat dan zowel om de inhoud als om 

de prijs van de arrangementen. Een duidelijke omschrijving van arrangementen maakt een 

betere duiding van de verschillen en overeenkomsten tussen de geleverde diensten mogelijk. 

Hiermee kunnen we de toegangsteams ook beter faciliteren in de ondersteuning van de burger 

bij het bepalen van de in te zetten dienst(en). Dit maakt bovendien de eventuele keuze voor een 

specifieke aanbieder inzichtelijker. Ook kan worden onderzocht of en waardoor verschillen in 

tarieven bij ogenschijnlijk vergelijkbare diensten bestaan. Een kostprijsanalyse zou hierbij inzicht 

kunnen opleveren. Dit inzicht moet uiteindelijk ook leiden uniforme tarieven voor vergelijkbare  

diensten of arrangementen. Het is daarbij niet de bedoeling om de professionele vrijheid binnen 

een arrangement te beperken. Ook moeten de ideeën uiteraard binnen de spelregels van het 

aanbestedingsrecht en de Mededingingswet mogelijk zijn. 

 

3. Welke verbeteringen zijn mogelijk dan wel noodzakelijk bij de arrangementensystematiek? 

De werkwijze met arrangementen heeft net als iedere andere systematiek voor- en nadelen. Een 

vorig jaar al geconstateerd nadeel betreft de bepaling van de arrangementstarieven bij kleine 

aantallen. Ook een verschuiving in casemix in relatie tot het refertejaar voor de bepaling van de 

tarieven verdient aandacht. Tevens blijken afgebroken trajecten en jaargrens perverse prikkels 

te bieden. Een ander punt betreffende de gekozen systematiek: hoe kunnen we meer flexibiliteit 

mogelijk maken en van aanbod naar vraag toewerken? Zijn er nieuwe arrangementen nodig? En 

hoe kunnen we innovatieve, samengestelde pakketten bij combinaties van aanbieders mogelijk 

maken? 

 

4. Welke kwaliteit is vereist en hoe monitoren we daarop? 

Kwaliteit van de dienstverlening in de zorg kent verschillende aspecten. De relatie prijs-prestatie 

is daarbij natuurlijk een belangrijk beoordelingscriterium, evenals de mate waarin de beoogde 

resultaten worden gerealiseerd. Sturing op resultaat en outcome dient te worden ontwikkeld, 

waarbij aan de hand van te ontwikkelen parameters de kwaliteit van zorgaanbieders kan worden 

gemonitord. Bewaking van wettelijke en meer algemene kwaliteitseisen in relatie tot nieuwe 

toetreders en bestaande zorgaanbieders is eveneens een belangrijke graadmeter. Ook willen we 
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de inhoudelijke kwaliteit en doelmatigheid van de dienstverlening kunnen meten en beoordelen. 

Dit geldt uiteraard voor de huidige dienstverlening maar zeker ook voor de nieuwe vormen en 

ruimte voor maatwerk die nodig zijn om de eigen regie van burger als uitgangspunt te nemen. 

Het uitgangspunt High Trust High Penalty en het daarop gebaseerde sanctiebeleid zal in 2016 

worden toegepast. Maar ook kan worden gedacht aan het inbouwen van beloningsprikkels voor 

zorgaanbieders, bijvoorbeeld voor de toepassing goed werkgeverschap en de inzet van social 

return door de zorgaanbieder. 

 

5. Hoe moeten we contractmanagement en marktbenadering verder vormgeven? 
 
De keuze voor een brede contractering leidt ertoe dat de toegangsteams moeten 

kiezen/adviseren uit een groot aantal aanbieders, waarbij het onderscheid tussen de 

verschillende zorgaanbieders en hun dienstverlening niet altijd even duidelijk is. Bovendien leidt 

dit tot een ‘verdunning’ van vraag over veel partijen. Aan de andere kant biedt brede 

contractering ook mogelijkheden voor nieuwe partijen om laagdrempelig tot de markt toe te 

reden. Na een jaar ervaring hiermee is het goed om de vraag te stellen of dit inkoopbeleid 

voortgang verdient. Bovendien leidt deze situatie tot veel administratieve lasten bij gemeenten. 

Verder kan bij bepaalde gespecialiseerde, grote zorgaanbieders sprake zijn van afhankelijkheid 

van deze zorgaanbieders. Tenslotte is het de vraag of met de thans gecontracteerde partijen de 

zorgcontinuïteit voor cliënten voldoende is gewaarborgd. 

 

6. Welke ontwikkelingen moeten we oppakken in het kader van de transformatie? 

Verbeteren van de huidige afspraken is één aspect binnen de ontwikkeltafels, maar hoe kunnen 

we inzetten op vernieuwing? En op welke wijze kunnen we dat vormgeven? Welke ideeën 

bestaan om meer maatwerk te kunnen bieden? Waar en hoe kunnen we de eerder genoemde 

beweging naar vrij toegankelijke hulp maken? En hoe kunnen we meer vraaggericht werken in 

plaats van sturing vanuit aanbod? De wens bestaat om in de vorm van pilots of projecten 

ervaring met alternatieven op te doen. Daarbij speelt ook de vraag welke andere vormen van 

bekostiging we kunnen inzetten? Kunnen we eerste aanzetten tot populatiebekostiging maken? 

Zijn andere vormen van inkoop voor delen van het pakket te operationaliseren, bijvoorbeeld 

voor de ambulante jeugdhulp in delen van de regio? 

 

Vragen ter voorbereiding 

In deze eerste ronde willen we zoals gezegd met uw inbreng een goede afbakening en prioritering 

van de ontwikkeltafelthema’s tot stand brengen. Daarom verzoeken wij u om ter voorbereiding op 

de door u bij te wonen bijeenkomst alvast na te denken over de volgende onderliggende vragen: 

1. Kunt u zich vinden in de genoemde thema’s of mist u nog belangrijke onderwerpen? 

2. Welke van de genoemde thema’s moeten in 2016 absoluut aan de orde komen en waarom? 

3. Waar liggen mogelijkheden om stappen te zetten in het kader van de transformatie?  

4. Aan welk thema zou u een bijdrage willen leveren (in de vorm van deelname in werkgroepen 

of OT) en wie is daarvoor vanuit uw organisatie de meest aangewezene functionaris? 
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Indien u geen gelegenheid ziet om deel te nemen aan een van de bijeenkomsten kunt u via de 

virtuele OT uw inbreng aanreiken. Op grond van de 4 OT-bijeenkomsten en de virtuele OT bepalen 

wij de definitieve OT-thema’s en de daarvoor benodigde werkgroepen. 

Wij hopen u graag te zien op een van de bijeenkomsten op 4 maart, 10 maart of 11 maart! 


