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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 17 maart 2017, 09.00 – 12.15 uur 

1e OT, arrangementen jeugd 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Fenikshof 1, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Veronique Maessen  Adelante 
 Pieterjan Schmeits  AmaCura/Amalexis 
 Connie Veelen  Anacare 
 Hellen Mingels  Hai-5 
 Rob Werts   Het Robertshuis 
 Hedwig Mordang  Xonar 
 Else van Selst  Zuyderland GGZ 
 Ron Beek    Virenze 
 Saskia Bottenberg  Coach-Ster 
 Annemarie Hannen  Koraalgroep 
 Annemarie Cox  Columbus 
 Beatrijs Daenen  Mondriaan 
 Lonneke Reinders  Zuid-Limburg 
 Else van Selst  Zuyderland Zorg 
   
 Gemeenten 
 Vanessa de Rond  gemeente Maastricht / stuurgroep regio Zuid-Limburg 
 Lonneke Heijnders  gemeente Maastricht 
 Suzan Rosenke  gemeente Sittard-Geleen 
 Leo Raets   gemeente Kerkrade 
 Minette Wissink  gemeente Heerlen 
 Kimberley Schraven gemeente Schinnen 
 Benigna Deiana  gemeente Vaals 
 
 Team Inkoop 
 Paul Megens  inkoopbureau / gemeente Maastricht 
 Math Partouns  inkoopbureau / gemeente Maastricht 
 
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Annemarie Zweers  voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Ids Bierma   inkoopbureau / gemeente Maastricht 
  
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 09.00 – 09.15 uur 
 

I. Opening, voorstelrondje en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 9.16 uur welkom bij deze nieuwe ronde ontwikkeltafels 
2017. Er is  een aantal nieuwe gezichten aanwezig. De voorzitter vindt deze vernieuwing bij de 
OT’s  belangrijk. Dit is de start van de cyclus van de ontwikkeltafels 2017 voor het maken van de 
contractafspraken  voor  2018. De aanbieders, de bestuurders van de gemeenten en de 
ambtenaren streven ernaar  de  ontwikkeltafels beleidsarm in te steken..  Er is immers in 2017 
veel veranderd en men moet de kans krijgen om deze veranderingen te implementeren en zo 
nodig te verbeteren. . De agenda van de ontwikkeltafels zal dan ook een stuk kleiner worden in 
vergelijking tot het afgelopen jaar. Toch wil men de stappen doorlopen om te bekijken wat 
aangepakt en aangepast moet worden. 
De agenda van vandaag staat vooral in het teken van de afstemming van de thema’s die in de 
ontwikkeltafels moeten worden uitgewerkt en hoe dit in werkgroepen georganiseerd kan worden. 
Tijdens de pauze wordt bij de omklap stilgestaan om te inventariseren wat nog nodig is. Het 
derde deel van deze ontwikkeltafel is om te informeren over een aantal zaken waarmee de 
gemeenten bezig zijn. Dit heeft met name invloed op de langere termijn. Bij bestuurlijk 
aanbesteden is het immers heel belangrijk dat alle partijen hiervan op de hoogte zijn. De 
voorzitter deelt mee dat een opname wordt gemaakt voor het uitgebreide verslag om ook alle 
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partijen die niet aanwezig zijn mee te nemen. Men kan immers ook nog reageren via de virtuele 
ontwikkeltafel. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
Paul Megens is de opvolger van Ernst Spaanderman. 
 

II. Agenda en thema’s OT’s 2017 
  

1. Plan van aanpak OT’s 2017 bijlage 1 (inclusief bestuurlijk kader) (Annemarie Zweers en 
Vanessa de Rond) 
 
De voorzitter deelt mee dat een plan van aanpak voor de ontwikkeltafels 2017 is gemaakt. Dit zit 
bij de stukken. Dit plan is niet uitgebreid. Het verzoek is gedaan om dit jaar geen grootschalige 
veranderingen door te voeren. De bedoeling is om door te gaan met de lijn die is ingezet met een 
beperkt aantal verbeteringen, naast misschien wat kleine reparaties. Dit plan van aanpak is ook 
afgestemd met de wethouders Wmo en  Jeugd. 
De thema’s staan op pagina 3 van het plan van aanpak opgesomd: 
 
Doorontwikkeling arrangementen Jeugd 
a. verfijning en verbetering huidige (sub)arrangementen en onderliggende bekostigingsstructuur, 
b. doorontwikkelen contractering GI’s (jeugd), 
c. doorontwikkeling cliëntprofielen voor jeugd. 
 
De voorzitter deelt mee dat bij de cliëntprofielen een koppeling met resultaatsturing wordt 
gemaakt. 
 
Resultaatsturing en kwaliteit  
a. resultaten van de pilots (september): uitval, cliëntervaring, 
b. de vertaling hiervan naar kwaliteitseisen en eventueel andere contractaanpassingen, 
c. concretere uitwerking van het onderwerp doelrealisatie. 
 
Bekostiging 
a. evaluatie degressief tarief jeugd en beschermd wonen, 
b. gemeentelijke budgetkortingen 2018 en de mogelijke consequenties voor de tarieven 2018. 
 
Voor de evaluatie van het degressief tarief is meer tijd nodig. De voorzitter verwacht rond de 
zomer meer duidelijkheid. Daarmee kan men dan na de zomer aan de slag. Daarnaast blijven de 
gemeentelijke budgetkortingen 2018 een onzekerheid, ook gezien de huidige ontwikkelingen in 
Den Haag (nieuw kabinet). De vraag is wat dit voor de gemeenten betekent. Verder blijft ook een 
vraag hoe de nieuwe financieringssystematiek in de praktijk uitpakt en wat dit voor de 
gemeentelijke budgetten betekent. 
Dit jaar wordt gekozen wordt voor twee ontwikkeltafels (jeugd en Wmo) omdat de agenda’s 
kleiner zijn. Het voorstel is om daarin zowel bekostiging als resultaatsturing een onderdeel te 
laten zijn. Dit in tegenstelling tot vorig jaar (vier ontwikkeltafels). Wie aan de werkgroepen 
deelnemen , is afhankelijk van de thema’s die worden afgesproken. De voorzitter vraagt om een 
reactie en stelt vervolgens vast dat de aanwezigen met dit voorstel akkoord gaan. 
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat de notitie ook ingaat op de processtappen, de agenda, de 
kaderstelling en de verdere verfijning. Voor de vaststelling wordt gekoerst op oktober. Dit is 
vooral afhankelijk van de cijfers en de ervaringen van het eerste halfjaar. Verder is het stuk een 
uitwerking van de verschillende stappen per ontwikkeltafel en de organisatie binnen de gemeente 
zelf. De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen hierover geen opmerkingen hebben. 
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat ook een onderdeel van een PowerPointpresentatie over 
het bestuurlijke kader van de inkoop jeugd is meegestuurd. Dit is opgesteld naar aanleiding van 
een overleg met de 18 wethouders Jeugd op 8 februari 2017. Daar is uitgesproken hoe men 
samen verder wil met ook een scope op de iets langere termijn. 
 
Mevrouw De Rond voegt toe dat dit op hoofdlijnen dezelfde thema’s zijn die de bestuurders ook 
vorig jaar hebben benoemd. Men merkt ook dat gemeentebestuurders en raadsleden steeds 
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meer zicht op de jeugdhulp krijgen. Alle gemeenten in Zuid-Limburg staan ook financieel in de 
min. Bestuurders willen nu steeds meer hun eigen plan trekken en dan wordt het moeilijker om 
een gezamenlijke lijn te houden en om met alle achttien gemeenten te blijven samenwerken. In 
de sessie op 8 februari 2017 werd ook aangegeven dat men meer flexibiliteit en ruimte wil om in 
de eigen gemeente iets anders te doen. Men moet daarom voor 2019 goed bekijken hoe de 
inkoop moet worden vormgegeven. Misschien moet men wel verschillende wijzen van inkoop 
naast elkaar hanteren. Ook vragen bestuurders veel meer aandacht voor de lokale verankering. 
Dit jaar wordt het dus zoeken naar hoe men dit moet vormgeven. De genoemde punten zijn deels 
op 2018 van toepassing, maar gaan vooral over 2019. 
 
De voorzitter wijst ook op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 die ook van invloed 
zullen zijn. 
 
3. Kwaliteit en resultaatsturing (Benigna Deiana) 
 
De voorzitter deelt ten aanzien van kwaliteit en resultaatsturing mee dat dit een vervolg is van de 
afspraken van de ontwikkeltafel resultaatsturing van vorig jaar. Mevrouw Deiana zal toelichten 
hoe hiermee verder wordt gegaan. 
 
Mevrouw Deiana deelt mee dat in agenda ook tekst hierover staat opgenomen: 
 
In 2016 heeft de ontwikkeltafel resultaatsturing, kwaliteitsborging en ontschotting een aantal 
afspraken opgeleverd op het gebied van resultaatsturing en kwaliteitsborging. Dit is voorbereid 
door een werkgroep, waarin gemeenten hebben samengewerkt met grote en kleine 
zorgaanbieders, maatschappelijke partners en cliënten/cliëntvertegenwoordigers. Zij 
vertegenwoordigden disciplines als management, bedrijfsvoering, beleid, inkoop, uitvoering en 
kwaliteitsbewaking. Voor de periode 2017-2018 hebben we een werkwijze afgesproken met 
betrekking tot het inzichtelijk krijgen van outcome aan de hand van drie criteria (uitval, 
cliëntervaring en doelrealisatie). Tevens is afgesproken een drietal onderwerpen op een 
termijnagenda te plaatsen. Het gaat dan om het doorontwikkelen van de uitvraag outcome-
indicatoren, het doorontwikkelen van cliëntervaringsonderzoek en het in breder verband 
oppakken van het thema “ontschotting”. Stip op de horizon van de termijnagenda is 1-1-2019. 
Het eerste onderwerp (doorontwikkelen outcome-indicatoren ten behoeve van een 
toekomstbestendige resultaatsturing) vraagt om verdere uitwerking in een werkgroep. Deze 
werkgroep start vanuit cliëntprofielen, werkt van daaruit naar doelen en resultaatgebieden en zal 
vervolgens onderzoeken welke opties dat biedt voor resultaatsturing, mogelijke 
(resultaat-)bekostigingsvormen en kwaliteitsprikkels. Voorgesteld wordt om de werkgroep 
resultaatsturing te verbreden en aan te vullen met deelnemers vanuit de werkgroepen 
arrangementen jeugd, arrangementen Wmo en deelnemers met kennis van 
bekostigingsmodellen. 
De werkgroep zal volgens de principes van co-creatie en al dan niet in subwerkgroepen, dit 
onderwerp uitwerken. Van u wordt nu in de OT gevraagd of u wilt deelnemen aan deze 
werkgroep. 
 
Mevrouw Deiana deelt mee dat vorig jaar een aantal afspraken is  gemaakt. Voor de periode 
2017-2018 is afgesproken dat het inzichtelijk krijgen van de outcome aan de hand van drie 
criteria (uitval, cliëntervaring en doelrealisatie) wordt gedaan. Bij een aantal zorgaanbieders  
wordt daarvoor een uitvraag gedaan. Dit jaar wil men graag doorontwikkelen met een scope naar 
2019. Er is gewerkt met een aantal werkgroepen. De werkgroep Arrangementen jeugd heeft vorig 
jaar nagedacht over arrangementen en cliëntprofielen. Het voorstel is om dit nu te koppelen en 
de werkgroep Resultaatsturing te verbreden en aan te vullen met deelnemers vanuit de 
werkgroepen Arrangementen jeugd volgens de principes van co-creatie. Het wordt dus een heel 
brede werkgroep die aan de slag gaat met het thema resultaatsturing. Verder worden de eerste 
resultaten van de pilot in september bekend. Mevrouw Deiana stelt vast dat een aantal mensen in 
de werkgroep willen blijven. Nieuwe mensen zijn echter ook altijd welkom. 
 
De voorzitter heeft een mail ontvangen van het bureau Jeugdzorg – de woordvoerder is voor 
vandaag afgemeld – die graag wil deelnemen aan de werkgroep. De voorzitter noteert dat 
Adelante, Mondriaan, Xonar, Hai-5, het Robertshuis en Coach-Ster ook graag aan de werkgroep 
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willen deelnemen. De voorzitter zal bekijken wie en wat nodig is vanuit de verschillende 
disciplines. Dit wordt gecommuniceerd. 
 
2. Voorstel verlenging DVO bijlage 3 (Ids Bierma) 
De voorzitter deelt mee dat de DVO en de samenwerkingsovereenkomst dit jaar aflopen. In de 
bijlage wordt het voorstel gedaan om dit te verlengen om meer rust en tijd te hebben voor de 
ontwikkeling van zaken. Daarmee heeft men namelijk een jaar extra. De heer Bierma heeft een 
voorstel gemaakt en zal dit toelichten. 
 
De heer Bierma deelt mee dat het gaat om de vraag is of men bereid is om deze 
samenwerkingsovereenkomst en DVO met nog een jaar te verlengen. Voor beschermd wonen is 
dit zelfs twee jaar. Bestuurders willen dit ook graag, ook omdat dit jaar een evaluatieonderzoek 
wordt gestart naar het functioneren van de samenwerkingen en de inkoopmethode van bestuurlijk 
aanbesteden. Daarmee koopt men een jaar tijd om de evaluatie en de aanbevelingen op een 
goede manier te delen en om verstandige keuzes voor de toekomst vanaf 2019 te maken. Anders 
wordt het dit jaar weer een race om de termijnen te halen. De heer Bierma vraagt om reacties. 
 
Mevrouw Veelen en mevrouw Mingels vinden dit een goed voorstel. 
De heer Beek is het hiermee ook eens. Bij Virenze heeft de overgang wel veel meer impact dan 
men van tevoren had gedacht. De komende maanden moet men dan ook nog volop de 
schouders eronder zetten. Verder gaat men ook dit jaar nog naar declareren via het 
berichtenverkeer, waarover men ook bezorgd is. Het bestuur van Virenze pleit dan ook voor een 
instandhouding van de bevoorschotting zo lang dit nodig is. Virenze wil uiteraard graag meegaan 
in de verandering en zal binnenkort ook testen daarvoor opstarten. Hiervoor zijn echter nog 
maanden nodig. De betalingen mogen echter niet in gevaar komen. Spreker wil ook heel graag 
aan de transformatie werken en meer aandacht aan preventie besteden zodat men op langere 
termijn besparingen kan realiseren. De implementatie van de nieuwe systematiek vraagt echter 
heel veel aandacht. Spreker hoopt om daarna meer op de transformatie, de verbetering en de 
inhoud te kunnen inzetten. Andere regio’s moeten ook volgen. Spreker overziet ook niet de 
gevolgen van de impact van de processen die nog niet lopen. Dat is een aandachtspunt. 
De heer Megens komt op de bevoorschotting straks terug. De overgang moet inderdaad heel 
zorgvuldig gebeuren. 
De heer Schmeits deelt de opvatting van de heer Beek. Spreker pleit ervoor om tijd te nemen 
voor de doorontwikkeling. De administratieve rompslomp is heel groot en gaat ten koste van de 
inhoud. 
De voorzitter komt hierop nog terug. 
De heer Werts deelt ook de opvatting van de heer Beek. Spreker vindt het belangrijk dat het 
declaratieproces ordelijk verloopt. Het zou echter jammer zijn als tijdsdruk ontstaat bij de 
doorontwikkeling van bijvoorbeeld 1Gezin1Plan. Spreker stelt vast dat alles met elkaar 
samenhangt. 
De heer Bierma deelt ten aanzien van de declaratieprocedure mee dat aanvankelijk het idee was 
om op 1 april 2017, als het Gegevens Knooppunt werkt en de informatie-uitwisseling via ZorgNed 
loopt, de stekker uit de bevoorschotting te halen en om dan via de declaratiemethodiek te gaan 
werken. Momenteel is echter de inschatting dat dit geen realistische planning is en dat dit 
waarschijnlijk gefaseerd moet worden uitgevoerd. Dit kan ook per zorgaanbieder verschillen. Het 
uitgangspunt is om de kasstromen op orde te houden. Men wil echter ook niet de druk van de 
ketel halen zodat het systeem van ZorgNed op de lange baan wordt geschoven. Men verwacht 
van de werking van dit systeem immers ook een enorme administratieve lastendrukreductie. 
 
De voorzitter concludeert dat de aanwezigen allemaal met de verlenging van de DVO en de 
samenwerkingsovereenkomst instemmen. Dit wordt ook nog virtueel afgestemd. 
De heer Bierma deelt mee dat dit juridisch betekent dat te zijner tijd (eind van het jaar) een 
formeel verzoek komt voor de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met een jaar 
naast de ondertekening van de aangepaste DVO. Dit alles wordt samen met eventuele correcties 
van de bijlagen gedaan. 
 
4. Optimalisatie systematiek (processen en bekostiging) (Paul Megens) 
 
Vanaf 2017 wordt er gewerkt met de vernieuwde arrangementensystematiek. Hoewel de 
systematiek leidt naar meer transparantie, uniformiteit en doelmatigheid, zijn die effecten nog niet 
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meteen in volle omvang zichtbaar. Voor zowel de aanbieders als gemeenten blijkt dat een 
doorontwikkeling en optimalisatie nodig is zodat de doelstellingen op het gebied van het 
terugdringen van de bureaucratie, de betrouwbaarheid van de stuurinformatie en de facturering, 
toenemen. Samen met de zorgaanbieders verkent het inkoopteam de verbeterpunten en vertaalt 
deze in een plan van aanpak voor de tweede helft van 2017. 
 
De heer Megens stelt vast dat met de nieuwe arrangementensystematiek is gestart naast de 
implementatie van ZorgNed en de omklap. De bestuursopdracht die er ligt, is om te zorgen voor 
een optimalisatie van de processen en het terugdringen van de bureaucratie. Nu zit men ook in 
de afrondingsfase van de contracten. De heer Megens licht de nieuwe 
arrangementensystematiek aan de hand van een PowerPointpresentatie toe. 
 
Arrangementensystematiek 
1e kwartaal / actueel 
 

 Contracteren DVO 

 ZorgNed / berichtenverkeer 
 omklap 
 bevoorschotting 
 declaratieprotocol 

 
Doorontwikkeling / optimalisatie 
A. Inhoudelijk (beleid) 
 Toepassen arrangementen in de praktijk/mix 
 
B. (Administratieve) processen 
 Terugdringen bureaucratie 

 vereenvoudiging 

 omvang 

 communicatie verbeteren 

 toename betrouwbaarheid 

 verkorting doorlooptijden 
 
Opdracht 
 Samen verbeteren 
  Ophalen informatie t.b.v. 

 quick wins 

 plan van aanpak 2e helft -> 2018 

 werkwijze (werkgroep) 
 
De voorzitter vraagt wie van de aanwezige organisaties aan de werkgroep Bekostiging en 
administratieve processen wil deelnemen. 
De heer Beek vraagt of dit dezelfde werkgroep is als de werkgroep van de heer Spaanderman. 
Deze werkgroep was namelijk heel technisch. Spreker wil graag deelnemen, maar hij zal soms 
iemand van de zorgadministratie nodig hebben voor de technische vertaling in de systemen. 
De heer Megens antwoordt bevestigend. Spreker neemt dit over van de heer Spaanderman 
samen met de extra opdracht van optimalisatie van de administratieve processen. 
 
De heer Schmeits vraagt om goed te inventariseren wie in welke werkgroepen zitten. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. Dit jaar wordt de werkgroep Bekostiging voortgezet en 
wordt de werkgroep Resultaatsturing samengevoegd met de werkgroep Arrangementen jeugd. 
De voorzitter zal een overzicht aanreiken zodra de werkgroepen zijn herschikt. 
 
Mevrouw Hannen merkt op dat tijdens een bijeenkomst aan de Randwycksingel een 
inventarisatie van de quick wins is gemaakt. Wat is met deze output gebeurd? Hierop zou immers 
een vervolg komen. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat dit de werkgroep van de heer Spaanderman is. Toen is heel 
breed opgehaald wat allemaal speelt en waarop bij de implementatie moet worden gelet. Deze 
lijst is gecheckt en staat ook op de site (FAQ). Verder is dit ook bij de implementatie 
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meegenomen. Indien voor volgend jaar nog quick wins meegenomen moeten worden, moet dit 
bestand worden geraadpleegd. 
De voorzitter stelt vast dat dit bestand bij de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep 
Bekostiging wordt meegenomen. 
De heer Werts wil ook graag aan de werkgroep meedoen en met name bij het doorvertalen van 
de omklap (de inhoud). 
Mevrouw Van Selst zal intern bekijken wie kan aansluiten vanuit Zuyderland Zorg. 
 
De voorzitter inventariseert dat Hai-5, Mondriaan, Virenze, het Robertshuis en Zuyderland Zorg 
in ieder geval graag willen aansluiten bij de werkgroep Bekostiging. De voorzitter zal nog over de 
bemensing van de werkgroepen informeren. 
 
Mevrouw Mingels vraagt of zorgaanbieders ook bij de ontwikkeling van een uitvraag worden 
betrokken. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat meestal de drie grote instellingen worden betrokken. 
 
De voorzitter legt de vraag uit die in de pauze zal worden gesteld. 
 

III. Pauze 10.00 – 10.30 uur (waarin vragen en opmerkingen over de gewijzigde systematiek op 
flipovers kunnen worden geplakt) (Paul Megens en Vanessa de Rond) 
 
Centrale vraag: Wat hebt u nodig (info et cetera) voor een goede implementatie van de 
systematiek? Dit wordt geclusterd, belangrijke punten benoemd en hier zal via het verslag/extra 
info op de website worden teruggekomen. 
 
De voorzitter stelt vast dat de opmerkingen nu zijn gegroepeerd. Mevrouw De Rond en de heer 
Megens lopen dit nu langs. Deze ‘geeltjes’ worden ook in het verslag (bijlage) opgenomen. 
Verder is het ook goed om de FAQ op de website opnieuw te bekijken en te updaten met de 
punten van de ontwikkeltafel. 
 
Mevrouw De Rond licht toe dat bij de bekostigingssystematiek het (te) grote verschil bij het 
arrangement begeleiding bij lang-midden en lang-hoog een paar keer wordt opgemerkt. De vraag 
is of dit opnieuw moet worden gedefinieerd. Verder wordt opgemerkt dat het logeerbudget 
zorgelijk is. 
Mevrouw Mingels vindt het bijzonder in de arrangementssystematiek dat logeren op 125 euro is 
gezet. Er is echter een ruimere injectie voor logeren nodig indien men wil dat kinderen langer 
thuis kunnen blijven en minder naar een behandelvoorziening moeten gaan. Voor 125 euro zijn 
twee hele dagen en nachten met twee medewerkers op hbo-niveau niet mogelijk. Mevrouw 
Mingels heeft dit in het inkoopgesprek duidelijk gemaakt en zij begrijpt deze visie niet in het kader 
van de transformatie. 
Mevrouw Van Selst vraagt of dit ook niet zit in de frequentie van het logeren (aantal keren per 
jaar). 
Mevrouw Mingels antwoordt dat dit geen probleem meer is. Mevrouw Mingels is ook blij dat men 
per etmaal kan declareren, dus afhankelijk van de behoefte van de cliënt. De capaciteit qua 
locatie is echter ook nodig. Men moet het dan hebben van de compensatie van de 
groepsbeschikking die men ook voor de cliënt probeert neer te zetten. 
De voorzitter vindt dit een belangrijk signaal. 
De heer Werts stelt vast dat de complexiteit en intensiteit bij logeren niet goed is bekeken. 
De heer Megens antwoordt dat het ook gaat om wat gevraagd wordt. Dat is wel een punt van 
aandacht. 
 
Mevrouw Daenen merkt op dat er ook een discrepantie is bij de zogenaamde high-caregroepen. 
Daar bestaat geen differentiatie en geldt één prijs. 
De heer Megens antwoordt dat bij het arrangement verblijf bewust voor een mix is gekozen. 
Hierop is een model losgelaten dat heel inzichtelijk maakt wat er gebeurt. Dat maakt dat men 
samen in gesprek komt over waarop men uitkomt indien blijkt dat het tarief niet past. 
Mevrouw Hannen vindt dat het wel uitmaakt of men een aanbieder is die in het zwaardere 
segment zit. Die aanbieder kan immers niet compenseren. 
De voorzitter deelt mee dat de ontwikkelingen worden gevolgd. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat op het laatste moment voor etmaaltarieven is gekozen. 
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Mevrouw Rosenke wil ook graag een betere invulling geven, ook vanuit de inhoud. 
De heer Megens geeft aan dat het model dat nu is ontwikkeld, uitstekend geschikt is om dat 
onderscheid aan te brengen. 
Mevrouw Hannen vraagt of Inkoop dit al met een aantal aanbieders heeft besproken. Wordt dit 
standaard met alle aanbieders besproken? Mevrouw Hannen wil dit gesprek graag voeren. 
De heer Megens antwoordt ontkennend. Dit is pas met één aanbieder besproken. Dit is een 
onderbouwing van het tarief dat er al ligt. Dat is de doelstelling van het model. Hoe dekkend is 
het tarief? Uiteindelijk moet dit voor iedereen gelden. 
De voorzitter deelt mee dat verblijf dit jaar goed wordt bekeken. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat sprake moet zijn van een verfijning. 
De heer Werts vindt het echter toch belangrijk om ook de historie mee te nemen. Dat kan alleen 
op aanbiedersniveau. 
De heer Bierma antwoordt dat vorig jaar is afgesproken om juist afstand te nemen van de 
historie om tot een uniformering van de tarieven te komen. 
De heer Werts antwoordt bevestigend. 
De heer Beek stelt vast dat of een gemiddelde passend is, afhankelijk is van de mix die per 
aanbieder historisch anders is. Indien men niet kan compenseren komt men niet uit. 
De voorzitter stelt vast dat dit goed moet worden gevolgd. 
De heer Werts merkt op dat het verschil erg groot kan zijn. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat men in de mix toch goed kan uitkomen. Zo niet, dan moet men 
dit met het team Inkoop bespreken. Ook wordt uitgegaan van de expertise van het 
toegangsteam. 
Mevrouw Schraven deelt mee dat het gesprek op basis daarvan wordt aangegaan. 
 
Mevrouw De Rond licht vervolgens toe dat bij de bekostigingssystematiek ook onduidelijkheid 
bestaat over laag, midden en hoog. Spreekster deelt mee dat Inkoop een instructie maakt die 
eind van deze week op de site komt te staan. 
Mevrouw Mingels vraagt of een verrekening van het budget komt bij een overstap van kort naar 
lang-midden als dit aan de voorkant verkeerd is geschat. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat de vraag dan is of er nog een jaar nodig is of maar een paar 
maanden. Hoe lang is lang? Dit kan met terugwerkende kracht worden omgezet in lang of men 
kan lang erachteraan zetten. Dat is van de cliënt afhankelijk. Indien men dit doet met 
terugwerkende kracht, moet wel de eerste declaratie worden gecrediteerd. 
Mevrouw Mingels concludeert dat men dan de eerste vier maanden beter niet kan declareren. 
Spreekster ziet een probleem bij de efficiëntie (het crediteren van 301-berichten). 
De heer Werts heeft het stuk over het declaratieprotocol gelezen. Dit ligt aan de 
bekostigingssystematiek en kan inderdaad vreemde constructies opleveren. 
Mevrouw De Rond stelt vast dat dit via ZorgNed kan gaan. Daar zit ook een controle in. 
De heer Megens neemt deze opmerkingen mee. Er wordt nu een protocol gemaakt. Dit moet 
slim en niet bureaucratisch worden gedaan en dat is nog een zoektocht. 
Mevrouw Mingels stelt vast dat, als men besluit dat er nog een lang traject achteraan moet, men 
over de lange beschikking de middelen krijgt. 
De heer Megens antwoordt bevestigend. 
Mevrouw Maessen stelt vast dat twee keer kort niet mag. 
 
Mevrouw De Rond deelt vervolgens mee dat ook een opmerking is gemaakt over het 
kennisniveau van de toegangsteams over de systematiek. Er bestaat enerzijds onduidelijkheid 
over de beschrijvingen die niet concreet genoeg zijn. Mevrouw De Rond deelt mee dat men 
hiermee aan de slag gaat. De eisen worden aangescherpt. Anderzijds gaat het ook over het 
kennisniveau van de toegangsteams. Op allerlei manieren is geprobeerd de toegangsteams zo 
veel als mogelijk kennis te geven en hiervoor zijn ook tools aangereikt. De vragen van de 
toegangsteams zijn overigens vergelijkbaar met de vragen die hier worden gesteld. Mevrouw De 
Rond heeft het idee dat het basisniveau van kennis nu aanwezig is. 
De heer Schmeits gaat ervan uit dat de omschrijvingen op basis van de inkoop worden gedaan. 
Mevrouw De Rond antwoordt bevestigend. 
 
Mevrouw Mingels geeft aan dat de eerste vraag in een telefoongesprek altijd is, hoeveel 
dagdelen een cliënt bij de aanbieder komt. Of de discussie gaat over het aantal dagdelen in een 
woensdag. Dit gaat echter volledig aan de inhoud voorbij. Daarnaast kunnen de 
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overheaddagdelen helemaal niet worden besproken. Ieder telefoongesprek gaat dus altijd over 
de dagdelen waarop wordt beschikt. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat een aanbieder dan moet antwoorden dat het gaat om de 
complexiteit van de casus. 
De heer Megens wil graag weten hoe men dit kan tackelen. 
Mevrouw Hannen vraagt zich af of de toegangsteams er voldoende van op de hoogte zijn dat 
het niet alleen om de directe contacten gaat. De uren zijn echter tastbaar voor de 
toegangsteams.  
Mevrouw Mingels voegt toe dat dit ook stond in de productkaarten; bijvoorbeeld gemiddelde 
dagdelen inzet 1,9 uur. 
De heer Partouns vindt dat het uitgangspunt moet zijn wat een kind nodig heeft. En daarna kijkt 
men dan of het in de mix uitkomt. 
Dit wordt door de aanwezigen onderschreven. 
De voorzitter stelt vast dat de toegangsteams echter nog niet zo werken. 
Mevrouw De Rond merkt op dat dit aan beide kanten ligt. Dit proces moet men door. 
Mevrouw Maessen antwoordt dat de vraag over de dagdelen wel altijd als eerste wordt gesteld. 
Mevrouw Veelen heeft de ervaring dat dit inderdaad de eerste insteek is. Maar als men 
vervolgens samen het hulpmiddel invult en samen met de gezinsvoogd de onderbouwing erbij 
geeft, is het geen probleem. 
Mevrouw Van Selst geeft aan dat het een oplossing kan zijn als men eerst het hulpmiddel 
samen deelt. 
De voorzitter stelt vast dat wordt gevraagd om regelmatig de toegang te instrueren. Er zijn ook 
regelmatig gedurende het gehele jaar overleggen met de toegang. 
Mevrouw De Rond vraagt om deze signalen mee te geven. 
Mevrouw Cox  werkt ook twee dagen per week in een toegangsteam. Spreekster herkent dan 
ook wat er gebeurt. Enerzijds is dit om grip te hebben op de omvang en de complexiteit en wat 
men moet beschikken. Het team slaagt erin om dit met alle zorgaanbieders op te lossen, behalve 
met de zorgaanbieders die een heel complexe doelgroep hebben; dus bijvoorbeeld vier kinderen 
in een groep met twee begeleiders. Dan komt men nooit uit en dat is dus wel een probleem. 
De heer Werts stelt vast dat het bij 70% goed gaat. Maar het gaat om de visie om te doen wat 
nodig is. De discussie gaat over de vraag wat een integraal pakket is bij begeleiding groep of 
behandeling groep. Hoeveel uren individueel zitten in begeleiding groep? Dat varieert enorm en 
dit zou scherper neergezet moeten worden. 
Mevrouw De Rond wil niet een aantal uren neerzetten. Dit moet immers maatwerk zijn. Het 
aantal uren is afhankelijk van hoe snel een gezin iets oppikt. 
De heer Megens antwoordt bevestigend. Er moet maatwerk worden geleverd. 
 
Mevrouw De Rond geeft vervolgens aan dat een aantal ‘gele briefjes’ gaan over kwaliteitseisen 
en het uitwerken van die eisen. Dit wordt in de werkgroep Kwaliteit besproken. Daar waar nodig 
worden de kwaliteitseisen aangescherpt. Wat eisen we van een behandeling? Welke selectie van 
aanbieders moet worden gemaakt? 
 
Daarnaast zijn er ook vragen over 1Gezin1Plan. De regio Zuid-Limburg is bezig om een nieuw 
format te maken. Op 1 april 2017 is de deadline en moet het basisformat dat iedereen gebruikt 
gecommuniceerd worden en op de website komen te staan. Daarnaast wordt ook 
gecommuniceerd over een plan van aanpak en de afspraken die met GGZ-aanbieders zijn 
gemaakt. Verder worden hieraan ook twee bijeenkomsten met aanbieders en gemeenten 
gekoppeld. Hoe wordt 1Gezin1Plan toegepast? 
Mevrouw Veelen vraagt of alle gemeenten dan hetzelfde plan gaan hanteren. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat dan één format wordt gehanteerd, behalve in de Westelijke 
Mijnstreek. Maar de inhoud is hetzelfde. 
De voorzitter voegt toe dat dit de bedoeling is, maar dit zal wel nog tijd kosten.  
 
Mevrouw De Rond stelt verder vast dat nog een aantal vragen over de artsen zijn gesteld. De 
artsen zijn nu geïnformeerd met een factsheet over de nieuwe arrangementen samen met een 
lijst van aanbieders die gecontracteerd zijn. Dit kan ook op de site Sociaal Domein Maastricht-
Heuvelland worden gezet. 
De heer Beek vraagt of de artsen op die basis naar de arrangementen gaan verwijzen. Men zal 
immers ook een tijdje onderzoek moeten doen. 
Mevrouw De Rond verwacht dit niet, maar dit zou wel mooi zijn. 
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Mevrouw Rosenke voegt toe dat een arts bij een behandeling alleen naar behandeling start kan 
verwijzen. Begeleiding is echter iets anders. De arts kan dan direct doorverwijzen. 
Mevrouw De Rond geeft aan dat er ook een vraag is over de innovatiesubsidies. Eind 2016 is 
een transformatieagenda opgesteld en vanuit daar is een dialooggroep Transformatie opgestart 
met een aantal aanbieders, het welzijnswerk, de scholen en een aantal gemeentelijke 
bestuurders die de transformatie moeten aanjagen en vorm moeten geven aan het partnerschap. 
Vanuit die groep zijn nu een aantal richtingen zichtbaar waarbij men verwacht iets met innovatie 
te kunnen bereiken, bijvoorbeeld verblijf en de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Mevrouw 
De Rond verwacht dat vanuit de transformatieagenda innovatiemogelijkheden komen. Momenteel 
is hiervoor geen budget, maar zodra de thema’s duidelijk zijn, is het de bedoeling om aan de 
gemeenten innovatiebudget te vragen. Het streven is dat na de zomer meer duidelijkheid bestaat. 
Mevrouw Rosenke stelt voor om dit een onderwerp van de ontwikkeltafel te maken. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat dit een onderwerp voor een subwerkgroep kan zijn. Bij verblijf 
bestaat momenteel een flink knelpunt. Mevrouw De Rond kan zich goed voorstellen dat 
gemeenten hiervoor een innovatiebudget vrijmaken. 
 
Mevrouw Mingels vraagt of aanbieders die een initiatief hebben, zich ergens kunnen melden. 
Mevrouw Schraven antwoordt dat dit in de kwartaalgesprekken aan de orde kan worden 
gesteld. 
 
De heer Megens stelt vervolgens ten aanzien van de procesverbetering vast dat de gemeente 
gevraagd wordt om ook bij bedragen hoger dan 10.000 euro, eventueel in twee gedeelten te 
betalen. 
Mevrouw Maessen heeft moeite om alles goed in de systemen te verwerken. Daarom is 
besloten om dit niet geautomatiseerd in te richten. Dit zou vanaf 1 april 2017 van start moeten, 
maar is nog een concept. Wanneer wordt dit definitief? 
De heer Megens zal ervoor zorgen dat vragen aan één contactpersoon gesteld kunnen worden. 
De heer Megens wil graag heel korte lijntjes houden en goede afspraken maken. Ook moet op de 
site de actuele stand van zaken worden gecommuniceerd. Begin april wordt dit definitief. De heer 
Megens verwacht echter niet meer veel wijzigingen. 
De voorzitter vraagt of de versie op de site grotendeels klopt. 
Mevrouw De Rond deelt mee dat dit ook nog niet in de colleges is vastgesteld omdat men nog 
wijzigingen verwacht. Niet iedereen zal echter per 1 april 2017 kunnen declareren. 
De heer Beek vindt de automatisering van het berichtenverkeer de grootste uitdaging. Dit moet 
een gesloten systeem zijn dat niet foutgevoelig is. Iedereen zal daarvoor ook 
systeemaanpassingen moeten doen. Spreker ziet dit als de grootste uitdaging maar daar wordt 
ook de grootste winst behaald. 
De heer Werts deelt de mening van de heer Beek. 
De heer Beek als men dit niet voor elkaar krijgt, wordt het proces een enorme draak. Men zal dit 
een-op-een moeten automatiseren. 
De heer Megens vindt het belangrijk dat de aansluiting tussen de gemeente en de zorgaanbieder 
goed verloopt, maar dit is voor elke aanbieder ook anders. 
 
De heer Megens stelt vervolgens vast dat vijf opmerkingen over communicatie worden gemaakt. 
Communicatie is ook heel belangrijk. Gevraagd wordt om een contactpersoon. De heer Megens 
vraagt wat met de communicatie met het team Jeugd wordt bedoeld. 
Mevrouw Mingels wil graag bij bijvoorbeeld wijzigingen in de wijkteams weten wie de 
contactpersoon voor een bepaalde postcode is. Een lijst met contactpersonen en postcodes zou 
heel handig zijn, naast een lijst met de namen van de inkoopmanagers. Spreekster mist dus de 
afstemming met de zorgaanbieders. 
De heer Megens vindt deze opmerking heel herkenbaar. 
 
De heer Megens stelt vervolgens vast dat gevraagd wordt om direct contact op te nemen bij de 
foutmeldingen met de 301-berichten. 
Mevrouw Veelen legt uit dat het soms maanden duurt voordat foutmeldingen worden opgelost. 
Inmiddels weet de toegang wel wie de 301-berichten maakt, maar voorheen duurde het maanden 
voordat dit werd opgelost. 
De heer Beek wijst op de aansluiting tussen de technische verwerking en het eigen proces. Deze 
koppeling is er nu niet. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat dit in Maastricht automatisch gaat. 
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Mevrouw Mingels heeft nog een vraag over de werkbezoeken. Het is fijn als inkoopteams op 
locatie komen om de sfeer te proeven, maar tegelijk denkt spreekster ook aan iets in de richting 
van resultaatsturing en kwaliteit. 
De voorzitter vindt dit een goede vraag voor de werkgroep Resultaatsturing (mevrouw Deiana). 
Mevrouw Deiana deelt mee dat er nu een pilot resultaatsturing bij een beperkt aantal aanbieders 
loopt. Spreekster denkt aan een kwartaalgesprek bij de aanbieders op locatie. 
De heer Partouns voegt toe dat zeker ook werkbezoeken worden gedaan. Nu is echter een heel 
strakke planning van de kwartaalgesprekken gemaakt. Dat levert heel veel tijdwinst op. Het 
nadeel is echter dat dit niet op locatie van de aanbieder kan plaatsvinden. 
Mevrouw De Rond deelt mee dat dit daarom nu apart wordt gepland. 
 
Mevrouw Mingels vraagt daarnaast naar de handhaving van bepaalde eisen in de DVO, 
bijvoorbeeld de ISO-certificering. 
De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad ook een punt is. 
 

IV. Toelichting op andere relevante ontwikkelingen 
 

1. Stand van zaken inkoop ambulante jeugdhulp Heerlen, Landgraaf, Voerendaal en Brunssum 
(Minette Wissink) 

 
Mevrouw Wissink deelt mee dat de laatste stand van zaken is dat een aantal gemeenten in 
Zuid-Limburg nu bekijken welke mogelijkheden er zijn om jeugdhulp anders lokaal te organiseren. 
In Parkstad oriënteren zich nu vier gemeenten op de mogelijkheden vanaf 2018. Zij hebben de 
afgelopen periode met veel partijen gesproken waaronder met een aantal zorginstellingen. De 
reacties die zijn opgehaald, liggen nu voor bij de besturen die op heel korte termijn een besluit 
moeten nemen. Dit wordt teruggekoppeld naar de instellingen. 
 
De heer Bierma stelt vast dat Brunssum al ambulante jeugdzorg inkoopt. Wordt dit hierbij 
betrokken? 
Mevrouw Wissink antwoordt bevestigend. Brunssum kijkt met de andere drie partijen mee naar 
deze verkenning. Het kan zijn dat Brunssum besluit om wel mee te doen, maar het is ook 
mogelijk dat Brunssum haar eigen lijn aanhoudt. Brunssum is vanaf 2017 zelf begonnen met de 
inkoop en houdt bijvoorbeeld ook marktconsultaties. Brunssum loopt dus in het traject mee, maar 
dit hoeft niet te leiden tot een aanbesteding van de vier gemeenten. 
Desgevraagd geeft mevrouw Wissink aan dat op Zuid-Limburgse schaal is afgesproken dat de 
residentiële jeugdhulp de komende vier jaar samen wordt ingekocht. Uiteindelijk is gezegd dat de 
ambulante jeugdhulp daaraan wordt toegevoegd. Maar een aantal bestuurders hebben daarbij 
het voorbehoud gemaakt dat het de vraag is of bij de ambulante jeugdhulp de schaalgrootte van 
Zuid-Limburg zich daarvoor leent. Men wil immers graag een beweging maken naar vrij 
toegankelijke zorg. De vraag is op welke schaalgrootte men dat het beste kan bereiken. Op 
lokaal niveau zou men daarbij misschien meer beweging kunnen bewerkstellingen. Op 
onderdelen ziet men ook verschillen in de visie bij de verschillende bestuurders. Daarom wordt 
ook naar alternatieven gekeken. Los van het besluit is afgesproken dat gezocht wordt naar zo 
veel mogelijk afstemming van processen en samenwerking met Maastricht. Het is dus niet de 
bedoeling dat de vier gemeenten een totaal ander traject gaan doen. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat op 1 april 2017 hierover duidelijkheid moet komen vanwege het 
proces voor 2018. Mevrouw De Rond zag ook in de sessie van 8 februari 2017 dat meerdere 
bestuurders de ideeën van de vier gemeenten deelden. Zij willen ook op onderdelen bekijken of 
men een andere inkoopwijze kan onderzoeken. Zij wilden daarin ook samen optrekken. 
Mevrouw Mingels vraagt waar men deze ontwikkeling kan volgen. 
Mevrouw Wissink antwoordt dat alles op de website van de gemeente Heerlen wordt 
gecommuniceerd. 
Mevrouw De Rond stelt voor om het resultaat (per 1 april 2017) ook op de website Sociaal 
Domein Maastricht-Heuvelland te publiceren. Aldus wordt afgesproken. 

 
2. Doorontwikkeling verblijf (Vanessa de Rond) 
 
Mevrouw De Rond deelt mee dat bij verblijf momenteel een aantal knelpunten bestaat. Er is een 
beperkt aantal verblijfsaanbieders in de regio en de aanmeldingen zijn op dit moment vrij hoog. 
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De oorzaak en knelpunten hiervan worden nu onderzocht. Het degressieve tarief is hierop ook 
van invloed. Over twee weken wordt aan de bestuurders voorgelegd wat men op korte termijn 
gaat doen om deze knelpunten op te lossen. Daarnaast wordt ook nagedacht over een 
langetermijnvisie met een plan van aanpak om vraag en aanbod beter passend te maken. 
 
3. Dialooggroep partnerschap (Vanessa de Rond) 

 
Mevrouw De Rond deelt mee dat een transformatieagenda samen met veel partners is 
opgesteld. Eind 2016 zijn binnen de transformatieagenda de inhoudelijke bouwstenen 
vastgesteld. Aan de hand van de bouwstenen is ook bekeken met welke onderdelen men al bezig 
is: 1Gezin1Plan en de implementatie daarvan en de regie. In verschillende werkgroepen en 
verbanden is men hiermee al bezig. Ook is bekeken wat, welke werkgroep kan oppakken en wat 
nog overblijft. Vastgesteld is dat een sturingsgroep voor de transformatieagenda nodig is. De 
sturingsgroep is akkoord gegaan met de samenstelling van de dialooggroep Partnerschap die nu 
een keer bij elkaar is gekomen. Hierin zitten onder andere grote en kleine zorgaanbieders, het 
onderwijs, het welzijnswerk, cliëntenorganisaties, de provincie en huisartsen. Dit is dus een heel 
brede groep rondom jeugd. Deze groep moet de transformatie aanjagen en het partnerschap 
uitwerken. Daarnaast gaat men in 2017 drie themabijeenkomsten organiseren over de thema’s 
zelforganisatie en regie. Vooral regie is heel belangrijk. Leerbijeenkomsten zijn het beste om 
deze onderwerpen door te ontwikkelen, aan te jagen en te implementeren. 
Mevrouw Hannen vraagt of dit ook op de website Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland wordt 
gepubliceerd. 
Mevrouw De Rond zal dit navragen en eventueel (opdracht dialooggroep, deelnemers) 
toevoegen. Aldus wordt afgesproken. 
 
4. Berichtenverkeer (ZorgNed) (Paul Megens en Ids Bierma) 
5.  Declaratieprotocol Paul Megens 

  
De heer Megens deelt mee dat de inrichting van ZorgNed grotendeels klaar is. De berichten 
komen al binnen en de ingekomen declaraties worden nu beoordeeld. Op 22 maart zullen de 
laatste gemeenten (met uitzondering van Nuth en Brunssum) hierop aangesloten zijn. Verder is 
men nog in overleg met Nuth en Brunssum of zij ook zullen aansluiten.  
Mevrouw De Rond voegt toe dat – omdat Brunssum ambulant zelf doet – Brunssum zelf een 
aansluitpunt is van het berichtenverkeer. Brunssum zal dit zelf handmatig uploaden. Dat zal dan 
voor Nuth ook gelden. 
De heer Megens antwoordt bevestigend. 
De heer Bierma voegt toe dat eventueel nog nadere afspraken over de frequentie van het 
uploaden worden gemaakt om te voorkomen dat de 301-berichten blijven hangen en de 
declaraties niet worden betaald. 
 
Mevrouw Daenen vraagt of VECOZO vervalt. 
De heer Partouns antwoordt ontkennend. 
De heer Megens legt uit dat aanbieders via VECOZO declareren. Verder zijn Xonar en Virenze 
gevraagd om hiermee aan de slag te gaan. De bevoorschotting wordt vooralsnog niet losgelaten 
totdat men weet dat het systeem goed werkt. Half mei wordt de bevoorschotting vervolgens 
langzaam omgevormd naar declaraties. 
De heer Bierma stelt vast dat het systeem technisch werkt. Dat is belangrijk. 
De heer Megens voegt toe dat het gebruik van het systeem nu wordt getest. 
Mevrouw De Rond heeft ten aanzien van het stopzetten van de bevoorschotting begrepen dat 
per aanbieder de declaraties worden bekeken. Daarnaast wordt bekeken hoe de bevoorschotting 
kan worden stopgezet en hoe de verstrekte voorschotten met de declaraties kunnen worden 
verrekend. 
De heer Megens deelt mee dat dit ook goed met elke aanbieder wordt gecommuniceerd. Wel 
moet men nog duidelijkheid krijgen over wat dit betekent. Het is belangrijk dat dit goed samen 
wordt afgesproken zodat de facturatie goed loopt. Daartoe wordt op korte termijn een beschrijving 
gemaakt die ook met de accountants wordt afgestemd (validiteit). Dit alles komt ook heel 
nadrukkelijk op de website te staan. 
 
De heer Schmeits vraagt wanneer de eindafrekening van 2016 wordt verwacht. AmaCura heeft 
gisteren de eindafrekening van 2015 ontvangen. In Q4 wordt immers de afrekening gemaakt. 
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De heer Megens wil de eindafrekening van 2016 voor de zomer afhandelen. De afrekening van 
2016 wordt binnen twee maanden gedaan. De vertragingen bij de eindafrekening van 2015 had 
vooral te maken met de vele problemen rondom het vinden van aansluitingen van de 
verschillende administraties en de gegevens. 
 
Mevrouw Schraven wijst op de uitval. 
De heer Megens antwoordt dat dit inderdaad heel belangrijke informatie is. Spreker vraagt aan 
iedereen met nadruk om ervoor te zorgen dat de uitval per 1 april 2017 wordt aangereikt. 
Mevrouw Hannen vraagt meer uitleg over de afrekening van de uitval. De kwaliteit van de 
gegevensterugkoppeling is ook vaak slecht. Vaak worden oude bestanden gematcht. Spreekster 
hoort heel vaak dat de actuele versie van het bestand niet in het systeem is verwerkt. 
De heer Megens vindt dit intern een groot aandachtspunt. Dit moet inderdaad beter. Er moet een 
beter beheersysteem ten aanzien van de bestanden worden gebruikt. 
Mevrouw Mingels voegt toe dat tijdens een belronde bleek dat heel veel cliënten niet waren 
gematcht die in Q4 waren ingestroomd. Daardoor had men heel veel uitvalcliënten. 
De heer Megens antwoordt dat dit probleem ook met de wisseling van de wacht te maken heeft. 
Spreker vraagt om dit altijd te melden. 
De heer Beek ziet ook vaak dat sommige bestanden zich kruisen. Dat geldt voor beide kanten. 
De heer Megens antwoordt dat het heel moeilijk is om de vinger te leggen op waar het mis gaat. 
Mevrouw Schraven vindt het belangrijk dat ZorgNed heel snel functioneert. Dat zal veel 
problemen oplossen. 
Mevrouw Mordang vraagt om de toegangsteams te wijzen op de datum. Zij reageren nu niet op 
de verzoeken ten aanzien van de uitval. 
De voorzitter deelt mee dat deze opmerkingen worden meegenomen in de communicatie naar 
de toegangsteams. 
De heer Megens hoort echter ook anderzijds van de toegangsteams dat zij geen contact met een 
aanbieder kunnen krijgen. 
Mevrouw Mingels vraagt wat erop tegen is om de termijn te verlengen. 
Mevrouw Hannen wil graag de druk erop houden. 
De heer Bierma antwoordt dat de druk ook bij de gemeente ligt. 
Mevrouw Cox stelt vast dat 1 april 2017 heel dichtbij is. 
De voorzitter stelt vast dat de eindafrekening 2016 in ieder geval eerder komt dan die van 2015. 
 
6. Evaluatie opdracht zorginkoop Wmo en Jeugd Annemarie Zweers 
 
De volgende onderzoeksvragen zijn in de opdracht voor de evaluatie opgenomen:  
a) Een onderzoek naar de wijze van inkoop en daarbij passende samenwerkingsvorm voor de 
jeugdzorg voor de periode na 11-2019. Hierbij zal worden ingegaan op de huidige werkwijze, de 
besluitvormingsstructuur en mogelijke verbeteringen hierin en het al dan niet vervolgen van de 
Centrumregeling Jeugdzorg ZL. Bij de uitwerking zal de invulling van het strategisch 
partnerschap voor de jeugdzorg zoals dat nu wordt uitgewerkt in het kader van de 
transformatieagenda worden meegenomen;  
b) Een onderzoek naar de inkoop Wmo en de daarbij passende samenwerkingsvorm voor de 
periode na 01-01-2018;  
c) Een onderzoek uit te voeren naar de wijze van inkoop voor Beschermd Wonen en daarbij 
passende samenwerkingsvorm voor de periode na 1-1-2020, rekening houdend met de mogelijke 
beëindiging van de aanwijzing van de gemeente Maastricht als centrumgemeente voor 
beschermd wonen voor M-H/Westelijke Mijnstreek door het rijk. Daarbij te betrekken de al 
aangegeven voorkeur van de huidige deelnemende gemeenten op dit vanaf 2020 op M-H schaal 
in te kopen; 
d) De vraag of er een causale relatie tussen het aantal gecontracteerde zorgaanbieders en de 
toegenomen zorgvraag bestaat;  
e) De werking en effecten van de arrangementensystematiek i.r.t. de gewenste inkoopmethode 
en de regievoering van de deelnemende gemeenten op de langere termijn; 
f) De vraag of bestuurlijk aanbesteden ook naar de toekomst de meest gewenste/adequate 
inkoopvorm is, waarbij tevens de juridische aspecten bij het eventueel beperken van het aantal 
gecontracteerde zorgaanbieders dient te worden meegenomen; 
g) In relatie tot punt d een beoordeling van de meest gewenste adequate-haalbare 
financieringsvorm (inputfinanciering/prestatiebekostiging/ 
resultaatfinanciering/populatiebekostiging) die met de voorgestelde inkoopvorm wordt 
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nagestreefd waarbij tevens de vraag wordt betrokken of dit voor alle thans gecontracteerde 
arrangementen dient te gelden c.q. of hierin gedifferentieerd dient te worden. 
 
De voorzitter deelt mee dat het onderzoek gericht is op de langere termijn (na 2019). Er zijn 
offertes uitgevraagd bij vier onderzoeksbureaus, die vandaag een plan van aanpak en een offerte 
zullen uitbrengen. De vraagstellingen liggen deels aan de gemeentelijke kant en bevatten alle 
onderdelen (jeugd, Wmo en beschermd wonen). Anderzijds wordt onderzoek gedaan naar de 
effecten van de bekostigingssystematiek. De voorzitter stelt vast dat er toch behoefte is aan meer 
flexibiliteit. Dit wordt door verschillende bestuurders gezegd en zal dan ook bij de uitwerking 
worden meegenomen. Dit onderzoek is heel belangrijk voor de toekomst. In ieder geval is het 
proces bij de selectie van het onderzoeksbureau heel belangrijk. Het is de bedoeling dat alle 
zorgaanbieders hierbij goed worden betrokken. Het voornemen is om te starten per 1 april. Het 
onderzoek zal waarschijnlijk tot na de zomer lopen. De tweede helft van het jaar zal dan voor de 
besluitvorming binnen de gemeenten worden gebruikt zodat 2018 voor eventuele wijzigingen kan 
worden gebruikt. Zodra hierover meer bekend is, zal dit waarschijnlijk in een van de laatste 
ontwikkeltafels worden besproken. 
De heer Bierma voegt toe dat ook de inkoopmethodiek – dus via bestuurlijk aanbesteden of een 
andere methodiek – wordt bekeken. Dit advies zal men moeten afwachten. 
 

V. Samenvatting/conclusies en vervolgafspraken richting 2e ontwikkeltafel (Annemarie Zweers) 
 
De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn. 
 

VI. Afronding 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 11.37 
uur de bijeenkomst. 
 
 
Maastricht, 17 maart 2017 


