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Verslag ontwikkeltafel (OT) Heerlen d.d. 4 mei 2017, 09.00 – 

12.15 uur 
Arrangementen Jeugd/Resultaatsturing  

Locatie: Cultuurhuis in Heerlen, Sittarderweg 145 

 

 

 

Aanwezig: Zorgaanbieders 

 Monique de Haas  Adelante 

 Pieterjan Schmeits  AmaCura/Amalexis 

 Connie Veelen  anaCare 

 Ruud Jansen  Axnaga (tot 11.15 uur) 

 Annemarie Cox  Columbus 

 Hellen Mingels  Hai-5 

 Annemarie Hannen  Koraal Groep 

 Peter Geelen  Mondriaan 

 René Boumans   PGZ Groep 

 Martijn Kerkhoff  Scoor 

 Hedwig Mordang  Xonar 

 Stijn van Geleuken  Virenze/Riagg (tot 11.30 uur) 

 Maud Delnoij  Yvoor 

 Rob Hendriks  Zuyderland Zorg 

   

 Gemeenten 

 Vanessa de Rond gemeente Maastricht / programmagroep regio Zuid-

Limburg 

 Lonneke Heijnders  gemeente Maastricht 

 Suzan Rosenke  gemeente Sittard-Geleen 

 Benigna Deiana  gemeente Vaals 

 Daphne Smeets  gemeente Gulpen-Wittem 

 Berry Rademacher  inkoopbureau/ gemeente Maastricht  

  

 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 

 Annemarie Zweers  voorzitter / Maastricht & Heuvelland 

 Ids Bierma   ambtelijk secretaris   

 Paul Megens  coördinator inkoopbureau/ gemeente Maastricht 

 Ernst Spaanderman  inkoopbureau/ gemeente Maastricht (na de pauze) 

 Martijn Visser  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 

 Yvonne Sinsel  notulist 

 

 

 



  
 Verslag arrangementen Jeugd/Resultaatsturing 4 mei 2017  Pagina 2 

 
 

 

1. Inloop van 09.00-09.15 uur 

 

2. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet de aanwezigen om 9.31 uur welkom bij deze tweede ontwikkeltafel van 

2017. In verband met de meivakantie is er een aantal afmeldingen en een aantal vervangers 

aanwezig. In de eerste ontwikkeltafel van half maart is samen de agenda van dit jaar bepaald. 

Daarna zijn de inhoudelijke werkgroepen aan de slag gegaan. Hiervoor was ook veel animo 

vanuit de aanbieders. Inmiddels zijn de werkgroepen opgestart en zijn de opdrachten van de 

werkgroepen beschreven. Dit staat ook in de bijlagen. In de ontwikkeltafel van vandaag wordt 

een verdiepingsslag gemaakt voor de uitwerking. Daarnaast zal men in het tweede deel van deze 

ontwikkeltafel bijgepraat worden over een aantal belangrijke ontwikkelingen; in het bijzonder 

over het financiële beeld van dit jaar bij de verschillende gemeenten. Het jaar 2016 is nu ook 

goed in beeld. Daarnaast zal men ingaan op de financiële prognose voor 2017 en het 

declaratieprotocol. Het declaratieprotocol staat ook op de website. 

De voorzitter vraagt of er nog andere belangrijke punten zijn. Verder is het ook goed om te 

vermelden dat vanmiddag in de ontwikkeltafel Wmo hetzelfde programma en dezelfde 

informatie aan de orde zullen zijn. De inhoud ligt immers dicht bij elkaar. Daarnaast wordt 

vanmiddag ook de laatste stand van zaken weergegeven over het onderdeel beschermd wonen. 

Mevrouw Deiana zal vandaag starten met een toelichting over de opdrachten van de 

inhoudelijke werkgroepen. De voorzitter deelt vervolgens mee dat ook opnames worden 

gemaakt voor het verslag dat over twee á  drie weken op de website wordt gepubliceerd. 

De aanwezigen stellen zich kort voor. 

 

De heer Rademacher deelt vervolgens mee dat de afgelopen maanden de contractering van 

2017 is afgesloten. De gemeente Maastricht heeft vorig jaar het programma Negometrix 

aangekocht voor de ondersteuning van de contractering  in het sociale domein. De afspraak is 

dat voor 2018 de inschrijving en contractaanpassingen  volledig digitaal  via Negometrix worden 

gedaan.. In september worden hierover nog informatiebijeenkomsten gehouden samen met de 

gemeente Sittard-Geleen. De heer Rademacher verwijst ook naar de site van Negometrix. In 

Negometrix is het heel eenvoudig om een account aan te maken en documenten te uploaden. 

Als de contractmanager akkoord geeft, hoeft verder niets meer te worden ingestuurd. Deze 

informatie is ook altijd nog later te raadplegen. Daarnaast geeft het systeem een aantal weken 

van tevoren meldingen van aflooptermijnen. De termijnen worden dus veel beter bewaakt. Per 

1 september 2017 wordt hiermee gestart. Het streven is om alles voor 1 januari 2018 in het 

systeem te hebben. 

 

3. Organisatie en opdrachten aan werkgroepen 

inhoudelijke doorontwikkeling (bijlage 1): 

a. klankbordgroep (Benigna Deiana), 

b. werkgroep resultaatprofielen jeugd (Suzan Rosenke), 

c. werkgroep kwaliteitseisen jeugd (Vanessa De Rond), 

d. werkgroep financieringsvormen jeugd (geen trekker omdat werkgroep volgend is), 

e. werkgroep doorontwikkeling gecertificeerde instellingen jeugd (Kimberley Schraven), 
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f.   werkgroep resultaatprofielen, kwaliteitseisen en finhancieringsvormen Wmo (Benigna 

Deiana). 

  

Toelichting Benigna Deiana (presentatie) 

 

Mevrouw  Deiana deelt mee dat eind 2016 afspraken zijn gemaakt over resultaatsturing 

en de doorontwikkelingen. 

 

Afspraken eind 2016 

Outcome-pilot resultaatsturing 2017-2018  

 

 drie criteria  

(uitval, cliëntervaring en doelrealisatie). 

 

 drie onderwerpen op termijnagenda 

1. doorontwikkelen outcome-indicatoren, 

2. cliëntervaringsonderzoeken, 

3. “ontschotting” (breder thema), 

 

 stip op de horizon 1-1-2019. 

 

Uitkomsten OT maart 2017 

1. werkgroepen vormen; 

 resultaatsturing en arrangementen Wmo /jeugd samenvoegen, 

 meerdere disciplines, 

 TIBBAC (toegang, inkoop, beleid, bedrijfsvoering, aanbieder, cliënt), 

 co-creatie.  

 

2. doorontwikkeling resultaatsturing; 

 resultaat, 

 kwaliteit, 

 mogelijkheden voor bekostiging. 

 

3. Inhoudelijke doorontwikkelingen. 
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Werkgroepen 

 

 

 

 

Klankbordgroep 

Trekker: Benigna Deiana 

 Bij de klankbordgroep komen alle lijnen vanuit de verschillende werkgroepen bij elkaar. 

De klankbordgroep bewaakt of hetgeen in de werkgroepen geformuleerd is in 

samenhang ook werkbaar en uitvoerbaar is. 

 Bijvoorbeeld: afspraken gecertificeerde instellingen toetsen bij aanbieders, voorkomen 

perverse prikkels. 

 De klankbordgroep is geënt op de afstemming tussen Wmo en Jeugd waarbij een adviserende rol 

naar de OT wordt aangehouden.Zowel aanbieders (aangevuld met stichting MEE, CLIC en de 

Adviesraad Sociaal Domein), ambtenaren, beleid, inkoop en toegang nemen zitting. 

 

 

Werkgroep resultaatsturing / profielen jeugd 

trekker: Suzan Rosenke 

 

 Doorontwikkelen resultaatsturing: het komen tot een indeling (profielen) op doelen en 

resultaten, zodat deze meetbaar worden. 
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 Hierbij redenerend vanuit kansen en mogelijkheden, 1G1P. 

 De werkgroep borduurt voort op de uitkomsten OT 2016 en werkt parallel aan de 

werkgroep kwaliteitseisen.De input uit kwartaalgesprekken (uitvraag resultaatsturing) 

zal worden meegenomen. 

 

 In deze werkgroep participeren eveneens aanbieders, ambtenaren (beleid, inkoop, 

toegang). 

 

 Oplevering zal begin augustus zijn. 

 

Werkgroep kwaliteitseisen jeugd 

Trekker: Vanessa De Rond 

 

 

 Het formuleren c.q. aanscherpen van inhoudelijke kwaliteitseisen, in aanvulling op de 

huidige, meer “technische” kwaliteitseisen.Bijvoorbeeld: eisen op het gebied van 

behandeling, crisis en gezinshuizen en gevolgen van het (nog) niet voldoen aan eisen => 

high trust, high penalty. 

 De kwaliteit dient te worden bezien vanuit het perspectief van de cliënt met behoud van 

ruimte voor professional. 

 De werkgroep werkt parallel aan de werkgroep resultaatsturing/profielen. 

 

 Zowel aanbieders,ambtenaren (beleid, inkoop, toegang), CLIC nemen deel aan de 

werkgroep. 

 

 Oplevering za; begin augustus geschieden. 

 

Werkgroep financieringsvormen jeugd 

Trekker:nog aan te wijzen 

 

 Mogelijk passende financieringsvormen bij de eerste 2 werkgroepen. 

 Mogelijke pilots om hiermee proef te draaien in 2017-2018. 

 

 Samenstelling nader te bepalen. 

 

 Opdrachtbeschrijving in OT begin augustus. 

 Tijdpad september-oktober. 

 

Werkgroep doorontwikkeling gecertificeerde instellingen 

Trekker: Kimberley Schraven 

 

 Drang en dwang: waarbij de doelstelling is om te komen tot het uniformeren van de prijs 

en (product)beschrijving. 

 JB/JR: uniformering arrangementen. 
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 SEH: monitoring pilot, bekostiging. 

 Focus voor de ingangsdatum is de inkoop 2019 en verder. Waarbij wenselijk is om wel al 

deelstappen in de eerdere kalenderjaren te realiseren. 

 Er zal geschakeld intensief worden samengewerkt met de werkgroep resultaatsturing. 

 

 Ook aan deze werkgroep nemen aanbieders en ambtenaren (beleid, inkoop, toegang) 

deel. 

 

 Eerste oplevering geschied begin augustus. 

 

Werkgroep resultaatprofielen, kwaliteitseisen en financieringsmodellen  Wmo 

Trekker: Benigna Deiana 

 

 

 Doorontwikkelen resultaatsturing: het komen tot een indeling (profielen) op doelen en 

resultaten zodat deze meetbaar worden. 

 Het formuleren c.q. aanscherpen van inhoudelijke kwaliteitseisen, in aanvulling op de 

huidige, meer ‘technische’ kwaliteitseisen. 

 Mogelijk passende financieringsvormen en pilots om hiermee proef te draaien in 2017-

2018.  

 

 De input uit kwartaalgesprekken (uitvraag resultaatsturing) alsmede de uitkomsten van 

de OT’s 2016 zullen samen i.c.m. kwaliteit vanuit het perspectief van de cliënt worden 

meegenomen. 

 Focus ligt op de arrangementen Begeleiding individueel en beschermd wonen. 

 Voor groepsbegeleiding vind er reeds binnen een wijk in de gemeente Maastricht een 

pilot plaats inzake vrij-toegankelijke dagbesteding. Hier zal echter wel mee geschakeld 

worden. 

 

 Ook in deze werkgroep vervullen aanbieders,ambtenaren (beleid, inkoop, toegang) 

alsmede de Adviesraad Sociaal domein een rol, 

 

 De werkgroep zal begin augustus (eerste 2 bullets) trachten op te leveren. 

De opdrachtbeschrijving wordt geagendeerd in de OT van augustus, oplevering van de 

derde bullet zal in september-oktober geschieden. 

 

Mevrouw Deiana vraagt of men zich kan vinden in deze aanpak en of er nog vragen zijn. 

Zodadelijk kan men ook nog met ‘geeltjes’ aandachtspunten meegeven ten aanzien van de 

verschillende thema’s op de verschillende flip-overvellen. 

 

De heer Schmeits wijst op een praktisch probleem. Vorig jaar is immers afgesproken dat dit jaar 

met de vakantieperiode rekening zou worden gehouden. Het is namelijk niet goed als 

vervangers dergelijke belangrijke onderwerpen in augustus moeten bespreken. 
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De voorzitter antwoordt dat bekeken kan worden welke deelnemers bij de ontwikkeltafel in 

augustus aanwezig kunnen zijn. Dit wordt via de mail geïnventariseerd. Als te veel deelnemers 

niet aanwezig kunnen zijn, wordt een alternatief bekeken. 

De heer Bierma voegt toe dat gelet op de spreiding van de vakanties het werk in de 

zomermaanden doorgaat. De vakanties beginnen immers feitelijk al in de maand mei. Men kan 

zich dan ook niet permitteren om  in juli, augustus de voorbereiding op te schorten . 

 

Mevrouw De Haas vraagt wat bij de uitvraag resultaatsturing wordt uitgevraagd. 

Mevrouw Deiana antwoordt dat de formats op de website staan. De eerste uitvraag vindt over 

het tweede kwartaal plaats. Dit wordt echter niet bij alle aanbieders uitgevraagd. 

 

De voorzitter deelt vervolgens mee dat men nu aan de slag gaat met de geeltjes. Daarna is er 

tijd voor een terugkoppeling. 

Mevrouw Deiana deelt mee dat de aanbieders op de flip-overvellen met ‘geeltjes’ de 

aandachtpunten op de vier thema’s kunnen aangeven om aan de werkgroepen mee te geven. 

Wat zijn de belangrijke zaken die aan de werkgroepen moeten worden meegegeven? Wat zijn 

de valkuilen?  

 

Thema’s: 

1. profielen,  

2. kwaliteit,  

3. financieringsvormen, 

4. gecertificeerde instellingen. 

 

De voorzitter deelt mee dat dit per thema wordt geclusterd. Deze punten worden bij de verdere 

uitwerking in de werkgroepen meegenomen. 

 

Thema kwaliteitseisen (mevrouw De Rond); 

 inhoudelijke kwaliteitseisen meetbaar maken,  

 kaders geven inzake sextanten (hoog-laag), sturen op kwaliteit maar niet op intensiteit, 

 ook tevredenheid van verwijzer meten, 

 pilot Westelijke Mijnstreek meenemen, 

 rekening houden met bestaande meetlijsten, geen zinloze kwaliteitseisen stellen, 

 bezoeken in het veld, positieve inspectiebezoeken, kwartaalgesprek op locatie of 

steekproefsgewijs (meet kwaliteit met ogen en oren), 

 in hoeverre moet aanbieder verantwoordelijk zijn voor cliëntervaringsmeting; het blijft 

toch de slager die zijn eigen vlees keurt, 

 tevredenheidsonderzoek, niet iedereen apart (focusgroepen), 

 het concept positieve gezondheid kan helpen; er zijn medewerkers en huisartsen die 

daarin geschoold worden. 

 

De heer Van Geleuken legt uit dat er steeds meer mensen zijn met chronische aandoeningen. 

Het concept van positieve gezondheid is inmiddels ook landelijk omarmd. De vraag is hoe men 
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persoonlijke doelen nog kan realiseren (spinnenweb). De heer Van Geleuken vraagt om dit 

landelijke instrument te gebruiken in plaats van zelf iets te bedenken. 

Mevrouw De Rond zal het concept van positieve gezondheid meenemen. 

 

 Uitvragen doen op kwaliteit en niet alleen op dagdelen. Leuk dat je veel levert maar 

vooral het hoe is cruciaal voor succes. 

 

Mevrouw Mingels legt uit dat de uitvraag over de dagdelen iets over de intensiteit zegt. Dit zegt 

echter niets over wat men heeft bereikt met de cliënt. De vraag is wat men levert voor het 

arrangement. Het hoe is veel belangrijker dan de hoeveelheid. 

 

 Kwaliteit; niet te star vasthouden hbo-niveau / mbo-niveau (continuïteit is vaak van 

groter belang voor cliënt). 

 

Mevrouw De Rond legt uit dat men zich wel aan de landelijke wetgeving moet houden. 

 

 Grenzen stellen wanneer een deadline is verstreken en dan ook handhaven; andere 

aanbieders niet de dupe laten worden. 

 

Mevrouw De Rond merkt op dat nog stappen bij high trust, high penalty moeten worden gezet. 

Mevrouw Mingels wil graag dat men alerter is bij de deadlines. De aanbieders die wel op tijd 

leveren hebben hiervan immers ook last. Men zou bijvoorbeeld steviger kunnen neerzetten wat 

het gevolg is als met een deadline niet haalt. De cliënt is echter ook de dupe van een eventuele 

handhaving, maar een ISO-certificering is ook gewoon een verplicht onderdeel. 

De voorzitter stelt vast dat dit de achterkant van high trust, high penalty betreft. 

De heer Boumans wil graag het goede belonen. Dan hoeft men misschien de rest ook niet te 

bestraffen. 

Mevrouw De Rond vindt dat men dan niet alleen spreekt over resultaten maar ook bijvoorbeeld 

over samenwerking. 

Mevrouw Deiana voegt toe dat het ook kan gaan over financieringsmodellen. 

 

 Vooraf communiceren wat uitgevraagd wordt, 

 uniform 1G1P, samenvoegen met GGZ. 

 

De heer Kerkhoff legt uit dat privacy rondom de GGZ vaak bij 1G1P wordt gemist. De doelen 

worden aan alle samenwerkingsvormen gekoppeld. Men heeft vaak echter geen gegevens 

vanuit de GGZ vanwege andere privacywetgeving. Dit maakt het bereiken en beschrijven van 

doelen lastig. Spreker vraagt om meer uniformiteit en een betere afstemming. 

De heer Schmeits heeft samen met andere aanbieders en de heer Raets en mevrouw Rosenke 

gewerkt aan een plan GGZ rondom de privacywetgeving. Dit plan wordt binnenkort 

gepresenteerd. 

Mevrouw Rosenke voegt toe dat dit op de website staat. Binnenkort volgen ook een aantal 

bijeenkomsten waar dit alles wordt gepresenteerd. 
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Mevrouw Mordang kan een aantal zaken niet op de website vinden. Spreekster vraagt om een 

duidelijke website met een rubricering. Anders is men immers niet goed geïnformeerd.  

Mevrouw De Rond antwoordt dat op de site https://www.sociaaldomein-maastricht-

heuvelland.nl/ een aparte button voor jeugd is met een subpagina 1gezin1plan1regisseur; 

https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/jeugd/1gezin1plan1regisseur/. Verder is 

er ook een link voor samenwerking; https://www.sociaaldomein-maastricht-

heuvelland.nl/jeugd/samenwerking. Op deze pagina staan de samenwerkingsafspraken van de 

achttien gemeenten met de gecertificeerde instellingen, de kinderbescherming, de huisartsen, 

de GGZ en de crisisdienst jeugd. 

De heer Boumans heeft ook alleen de OT-verslagen gevonden. 

De heer Bierma antwoordt dat het format van de website inderdaad beperkingen heeft. Nieuwe 

stukken die met de inkoop en bestuurlijk aanbesteden te maken hebben en die op de website 

worden geplaatst, worden ook altijd via e-mail met een link bij de aanbieders gemeld. 

Mevrouw De Rond voegt toe dat een aparte website voor jeugd wordt gemaakt. 

 

De heer Megens vraagt om opmerkingen te melden zodat men hiermee rekening kan houden en 

een toelichting kan geven. Voor jeugd wordt inderdaad een nieuwe website ingericht. 

 

 Eindhoven focusgroepen (vragenlijst), 

 strak handhaven, deadline niet op orde + geen contract, 

 goed gedrag belonen, 

 kwaliteitsstatuut GGZ is reeds belangrijke kwaliteitsfactor samen met BIG-registratie, 

 aansluiting zoeken bij bestaande meetlijsten / overkill aan gegevens mijden, 

 rekening houden met BOPZ, meten van kwaliteit, 

 verzoek om met 18 gemeenten te blijven samenwerken. 

 

Mevrouw De Rond weet niet of de samenwerking met de 18 gemeenten qua inkoop gaat 

lukken. Een aantal gemeenten heeft ook al aangegeven dat zij per 2019 de inkoop anders willen 

gaan doen. Men probeert echter zo veel mogelijk bij elkaar te blijven aansluiten. Maandag is de 

eerste werkgroep bijeenkomst. 

 

Thema profielen (mevrouw Rosenke); 

 Eenvoud; valkuil is om niet te complex te maken. 

 Wat willen we bereiken met (resultaat) profielen? Sluiten ze aan bij toewijzing / manier 

van werken in frontoffice? 

 Vanuit 1G1P1R resultaten/doelen, 

 ZRM (zelfredzaamheidsmatrix), 

 uniformiteit qua instrumenten resultaatsturing, 

 

Mevrouw Mordang legt uit dat bijna elke organisatie een eigen systeem heeft voor 

cliënttevredenheid, doelrealisatie, uitval et cetera. Het is belangrijk om nu te kiezen voor één 

aanpak, anders worden immers appels met peren vergeleken. Welk resultaat meet men dan? 

 

https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/jeugd/samenwerking/
https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/jeugd/samenwerking/
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 Differentiatie; houd rekening ermee dat bijvoorbeeld een score 6 bij het ene bedrijf een 

hogere uitkomst kan zijn dan een 8 bij een ander bedrijf => per bedrijf uitkomstwaarden 

vaststellen. 

 

De heer Jansen merkt op dat de uitkomst voor elke organisatie anders kan zijn. Het is daarom 

ook heel goed om te kijken naar wat achter de cijfers zit. Axnaga heeft bijvoorbeeld te maken 

met heel veel weerstand en ouders die bewust niet mee willen werken. Wat is uiteindelijk het 

resultaat? 

 

 Meer differentiatie naar type cliënten met bijbehorende doelen/verwachtingen, 

 ga niet te veel differentiëren; dit leidt vooral tot veel discussies en extra administratief 

werk, 

 arrangementen begeleiding individueel => extra arrangement maken tussen midden en 

hoog vanwege spreiding. 

 

Mevrouw Rosenke wil graag opteren voor wat men met de cliënt wil bereiken en niet voor veel 

verschillende profielen. In het model van Drenthe is bijvoorbeeld de resultaatsturing 

beschreven. 

Mevrouw Mingels legt uit dat Hai-5 bij de groepsbegeleiding te maken heeft met heel veel 

verschillende problematieken waarbij men bij de ene cliënt een veel langer proces nodig heeft 

om zaken te bereiken dan bij een andere cliënt, bijvoorbeeld een cliënt met een lichte vorm van 

ADHD. Autisme is bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis die een cliënt heeft voor de rest van 

het leven. Hoe kan men daaraan meer tegemoetkomen? De weg ernaartoe zal immers toch 

anders zijn en nu is dit één arrangement met drie sextanten. 

Mevrouw Deiana antwoordt dat een profiel uit een aantal componenten bestaat. 

 

 Veilig, zelfredzaam, gezond, meedoen. 

 

Mevrouw Rosenke heeft deze laatste opmerking zelf toegevoegd. Dit is een doelstelling vanuit 

de gemeenten en moet het kader voor de resultaatsturing zijn. 

 

Op 19 mei 2017 is de eerste werkgroepsbijeenkomst profielen. De VNG zal dan een toelichting 

geven over de ontwikkelingen. Mevrouw Rosenke wil deze presentatie graag filmen om op de 

website te zetten. Dit is echter onder voorbehoud. 

 

 

Thema gecertificeerde instellingen; 

 resultaten binnen gedwongen kader, 

 cliëntperspectief binnen gedwongen kader. 

 

Mevrouw Veelen legt uit dat de cliënten van AnaCare bijna nooit tevreden zijn. Er moet dus iets 

tegenover het cliëntperspectief staan. Soms heeft een aanbieder immers geen keuze. De rechter 

geeft immers aan wat moet gebeuren. Daarom moet men soms heel andere vragen stellen. 

Bijvoorbeeld; komt de aanbieder op tijd? Spreekster wil graag de inhoud meetbaar maken. 
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Mevrouw Cox deelt de mening van mevrouw Veelen. 

Mevrouw Deiana merkt op dat men ook steeds meer cliëntervaringsonderzoeken ziet. Daarin 

wordt bekeken of het proces goed is gegaan. 

Mevrouw Mordang geeft aan dat er landelijk veel goede voorbeelden zijn. 

De heer Geelen merkt op dat de GGZ in Eindhoven met focusgroepen werkt waarbij met deze 

zaken rekening wordt gehouden. Dit gaf voor Mondriaan destijds meer resultaten dan de 

vragenlijsten. 

 

De voorzitter vat samen dat de goede voorbeelden vanuit het land worden meegenomen. 

De heer Van Geleuken deelt de mening van de heer Geelen. Straks heeft men immers te maken 

met cijfers en dan weet men eigenlijk nog niets. 

De heer Megens vindt wat men ervan wil leren essentieel. De reflectie is dan ook veel 

belangrijker. 

Mevrouw Deiana vindt het heel belangrijk om het gesprek te voeren over de resultaten in plaats 

van een lijst met cijfers. 

 

Thema financieringsvormen (mevrouw Deiana); 

 eenvoud, valkuil is om het niet te complex te maken, 

 indicatie komt vaak niet overeen met sextant, 

 mogelijkheden op-maat-financiering, 

 profielen/ financiering. Ook maatwerk mogelijk maken? 

 Profielen; duur indicatie komt vaak niet overeen met sextant kort/lang 

 Somnium en Hai-5 willen pilot onderwijs zorgarrangementen opstarten; de pijler 

gesprekken is gaande, eerste resultaten van begeleiding in school zijn veelbelovend, 

liefst in samenwerking met wetenschappelijk onderzoek, 

 Adelante wil graag deelnemen in werkgroep financieringsmodellen. Voorstel voor pilot 

zorg op school => onderwijs zorgarrangementen, 

 keep it simple, sluit aan bij normale declaratiecyclus op maandbasis 

 jeugd zelfde vorm als Wmo; groep dagdelentabel kan veel meer toe naar differentiatie; 

veel goedkoper voor gemeente. 

 

Mevrouw Mingels legt uit dat bij de Wmo de dagdelen per maand worden uitbetaald. Dan kan 

men specifieker insteken. Een kind dat eerder weggaat, hoeft dan niet meer gedeclareerd te 

worden. 

 

 Overweeg toch voor grote aanbieders een budgetmaximum (doen alle verzekeraars ook). 

 

De heer Van Geleuken deelt mee dat dit bij veel gemeenten en zorgverzekeraars in het land 

gebeurt om de kosten te beheersen. Dit werkt echter niet bij kleine instellingen. Het is belangrijk 

om het schaarstemanagement bij de betreffende organisatie te leggen. 

 

 Arrangementstructuur meer op dezelfde manier. Nu hebben we maandfinanciering, 

trajectfinanciering, etmaalfinanciering et cetera. Lastig in te richten in systeem en uit te 

leggen aan de medewerkers. 
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De heer Boumans legt uit dat het proces niet is te automatiseren en daarmee is het dus per 

definitie niet efficiënt te maken. De bureaucratie neemt alleen maar toe. Deloitte en PwC zijn 

daarbij de lachende derden. Spreker vraagt om het systeem niet zo moeilijk in te richten. 

Waarmee is men stilaan bezig? 

De voorzitter deelt de opvatting van de heer Boumans. De gemeenten hebben echter maar een 

heel beperkte invloed hierop. 

De heer Schmeits deelt ook de opvatting van de heer Bouman. Er zijn heel wat administratieve 

functies bij de gemeenten en de zorgaanbieders bij gekomen die heel veel zorggeld opslurpen. 

Het systeem is veel te omslachtig met veel te veel schotten in plaats van een ontschotting. 

De voorzitter zal hierop na de pauze verder ingaan. 

 

4. Pauze 11.00-11.15 uur 

  

5. Stand van zaken ten aanzien van het financiële beeld van gemeenten bij de uitvoering 

Jeugd/Wmo 

Toelichting Paul Megens 

 

De voorzitter deelt mee dat de aanbieders door de heer Megens worden meegenomen in het 

financiële beeld van de gemeenten. 

 

De heer Megens geeft aan dat sinds de stelselwijziging in 2015 de gemeenten voor de jeugdzorg 

verantwoordelijk zijn. Het moet goedkoper en efficiënter. Spreker heeft de afgelopen maanden 

gezien hoeveel moeite dit heeft gekost. Er wordt ook heel veel informatie uitgevraagd. Hieraan 

moet dan ook iets worden gedaan. Spreker zal dit in zijn presentatie toelichten. 

 

Presentatie ontwikkeltafel jeugd budgettaire ontwikkeling 

 

Budget jeugd Zuid-Limburg; 

 elke gemeente eigen budget, geen regiobudget, 

 het Rijk verdeelt rijksbudget in 2015 op basis van historische regionale 

kosten(budgetten), met ingang van 2016 is objectief verdeelmodel (Limburg gekort) 

geleidelijk ingevoerd, 

 herverdeeleffecten voor bijna alle gemeenten in Zuid-Limburg negatief, maar beeld per 

gemeente divers, 

 niet alleen kosten zorg-in-natura-arrangementen komen ten laste van budget, maar ook 

landelijke aanbieders, pgb’s, jeugdbeschermingsmaatregelen, uitvoeringskosten en 

Veilig Thuis. 

 

Zuid-Limburg relatief grotere opgave: 
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Ontwikkeling kosten Zuid-Limburg; 

 kosten ZiN-arrangementen 2015: € 104.108.587,  

 kosten ZiN-arrangementen 2016: € 108.154.805 , 

 kosten groeien 13% ondanks tariefskorting (van??), 

 aantal unieke cliënten is in 2016 met 14% gegroeid: 

van 10.709 naar 12.248, 

 stijging bij alle arrangementen, maar vooral ambulant, 

 tegenover de stijgende kosten staat dalend rijksbudget, 

 veel gemeenten in Zuid-Limburg hebben financieel probleem in sociaal domein,  

 in 2016 tekorten die oplopen (grootste budgetdaling landt in 2017), 

 landelijk onderzoek door AEF naar tekorten sociaal domein,  

 Zuid-Limburg significant tekort op sociaal domein, 

 verkenningen naar mogelijkheden om bij te sturen vinden plaats. 

 

Bijsturen; 

 impact nieuwe systematiek 2017, 

 op-maat-aanpassingen 2018, 

 ontwikkeling aantal cliënten: zet groei door? 

 We zien beperkte verschuiving verblijf => ambulant, 

 via transformatieagenda worden mogelijkheden tot bijsturen samen met partners 

verkend, 

 doelgerichte en efficiënte zorg/maatwerk, 

 terugdringen zorgconsumptie waar mogelijk. 

 

Mevrouw De Haas vraagt zich af wat de investeringen in jeugd voor de lange termijn betekenen. 

De heer Megens antwoordt dat dit belangrijke punt in de werkgroepen resultaatsturing en 

kwaliteit wordt meegenomen. Wat de investeringen in jeugd opleveren heeft men echter 

onvoldoende in beeld. Vaststaat dat de zorgconsumptie uiteindelijk moet afnemen. 

Mevrouw De Rond voegt toe dat dit ook lastig is omdat sommige bestuurders de focus hebben 

op volgend jaar in verband met de gemeenteraadverkiezingen in 2018. Hun begrotingen moeten 

dan immers kloppend zijn. Het is belangrijk om te laten zien dat men de groei kan omdraaien. 
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De heer Schmeits ziet bij de volwassenen GGZ in Zuid-Limburg ook een grote groei van cliënten. 

Men zal nu echt moeten investeren in jeugd om een verdere groei van de volwassenen GGZ te 

voorkomen. Men ziet ook dat er heel veel aan de hand is in het systeem rondom het kind. 

De heer Megens vindt dat men inderdaad ook naar het perspectief moet kijken. Men moet 

samen de antwoorden vinden waarom de zorgconsumptie zo stijgt. 

De heer Geelen merkt op dat de zorgverzekeraars meerjarenafspraken maken. Het is zot om 

naar de korte termijn te kijken. 

De heer Megens antwoordt instemmend. Maar men zal hoe dan ook terug moeten in de kosten. 

De vraag is hoe. Binnen het budget moet ook kritisch naar de uitvoeringskosten en de 

automatisering worden gekeken. Dit kan men echter niet op de korte termijn regelen. 

 

Mevrouw Mingels vraagt of de gemeenten nog een spaarpotje hebben. 

De heer Megens antwoordt dat er naast ZiN meer onderdelen zijn. De gemeente Maastricht 

heeft bijvoorbeeld een tekort van 4 miljoen euro. 

 

De heer Kerkhoff vindt het tariefverschil tussen laag en midden erg groot. 

De heer Megens hoort deze opmerking vaak. Hiernaar wordt ook kritisch gekeken. Afgesproken 

is echter ook om de zorgaanbieders de ruimte te geven om in de mix goed uit te komen. 

Daarnaast ziet men ook dat iedereen naar het hogere sextant wil. Dat heeft een 

kostenopdrijvend effect. De vraag is of dit inhoudelijk te rechtvaardigen is. 

De heer Bierma deelt mee dat vorig jaar dit systeem is ingevoerd om tot reële tarieven voor de 

verschillende subarrangementen te komen. In het verleden zijn de financiële problemen 

opgelost door het invoeren van kortingspercentages. In principe zou nu niet op deze reële 

tarieven bezuinigd kunnen worden. Als nu echter blijkt dat de grenzen niet goed zijn binnen een 

(sub)arrangement, moet dit worden bekeken. Dit zegt echter niet per se iets over de hoogte van 

de tarieven. Dat is ook een belangrijk punt. 

De heer Megens vindt dat men hiernaar samen op verschillende manieren moet kijken. 

De heer Schmeits stelt vast dat sprake is van een discrepantie tussen maatwerk leveren en de 

arrangementensystematiek. 

Mevrouw Mingels merkt op dat het maatwerk ook de kosten (het aantal cliënten) gigantisch 

opdrijft. 

De heer Megens vindt dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

De heer Boumans vraagt wat de concrete vraag aan de ontwikkeltafel is. De heer Megens 

schetst nu een doemscenario, maar ondertussen gaat men vrolijk door met de andere thema’s. 

De heer Boumans vindt dat de basis eerst op orde moet zijn. Aan welke knoppen gaat men 

draaien? 

De heer Megens antwoordt dat dit ook kan betekenen dat iets in de arrangementensystematiek 

niet passend is. Momenteel is in kaart gebracht hoe de arrangementstructuur zich ontwikkelt. 

En vervolgens worden de concrete maatregelen bekeken. Is de toegang goed geregeld? Bij de 

toegang moet geïnvesteerd worden in een goede mindset. Verder moet over het aantal uren 

met de zorgaanbieders worden gesproken. Vervolgens moet de komende maanden ook naar de 

instrumenten resultaatsturing en kwaliteit worden gekeken. 
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De heer Boumans wil graag weten wat daarbij de vraag aan de zorgaanbieders is. Wat is de 

prioriteit bij het tekort? Wat zijn de andere acties naast het nemen van maatregelen? Dit is 

immers een politieke discussie. 

De heer Megens antwoordt dat men zich bewust moet zijn van de urgentie. De bomen groeien 

immers niet tot in de hemel. Verder zijn ook een aantal zaken voor de toekomst in gang gezet. 

Nu moet men samen de verantwoordelijkheid nemen en een aantal suggesties doen over 

maatregelen die men kan nemen. 

Mevrouw Rosenke merkt op dat men ook bezig is met een transformatieslag. Niet alle 

zorgaanbieders zijn echter al getransformeerd. Mevrouw Rosenke vraagt aan de zorgaanbieders 

om hierop vooral in te zetten en hierin te investeren. Op de korte termijn zullen de gemeenten 

ook zeker niet uitkomen met het budget. De aanbieders moeten echter ook zelf hun 

verantwoordelijkheid nemen. 

De heer Boumans stelt vast dat uiteindelijk sprake is van een tekort. 

De voorzitter antwoordt dat deze discussie in alle gemeenteraden wordt gevoerd. 

 

Mevrouw Cox vraagt meer uitleg aan mevrouw Rosenke. 

Mevrouw Rosenke legt uit dat sommige zorgaanbieders bijvoorbeeld de vervoerstaken van 

ouders overnemen in plaats van ouders te leren om zelfredzaam te zijn. 

De heer Boumans vindt dit een heel apart voorbeeld. PGZ heeft recent juist een hele discussie 

met Maastricht over vervoer gevoerd.  

Mevrouw Mordang vindt vervoer een goed voorbeeld. Iedereen is ook zeker een voorstander 

van transformatie. 

De voorzitter begrijpt dit. De algemene oproep is dat iedereen slagen moet maken. 

 

6. Opdracht werkgroep bekostiging (bijlage 2) 

Toelichting Paul Megens 

 

De heer Megens verwijst naar de meegestuurde bijlage. In 2017 wordt de systematiek 

gefinetuned. Een belangrijk aandachtspunt is de administratieve controle. Er worden heel veel 

gegevens uitgevraagd. Nu wil men de gegevensuitvraag beperken tot 2 keer per jaar. Er zal ook 

een voorstel worden gedaan voor een aanpassing van de contractering van 2018, ook vanwege 

het grote budgetprobleem. Maandelijks wordt ambtelijk samen met de zorgaanbieders 

vergaderd. De werkgroep bekostiging werkt samen met alle andere werkgroepen en koppelt dit 

terug naar de ontwikkeltafel. 

Mevrouw De Rond voegt toe dat na de ontwikkeltafel van augustus moet worden bekeken hoe 

de inhoudelijke werkgroepen en de werkgroep bekostiging samen kunnen komen om het 

financieringsvraagstuk te bekijken. 

 

Mevrouw Mingels vraagt hoe ervoor wordt gezorgd dat deze oproep – buiten de 

ontwikkeltafelnotulen – de 300 andere zorgaanbieders bereikt. 

De heer Megens antwoordt dat hierover ook een stukje in de nieuwsbrief moet worden 

geschreven. 
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De heer Boumans merkt op dat in Midden-Limburg de 10 grotere zorgaanbieders in een 

denktank zitten om gezamenlijk de problemen te tackelen. Het geld kan immers maar een keer 

worden besteed. 

De heer Bierma voegt toe dat de neiging groot is om de oplossing meteen in de afgesproken 

systematiek te zoeken. . Vorig jaar is veel overhoop gehaald en een goede basis gelegd. De heer 

Bierma vindt het belangrijk er eerst voor te zorgen dat de systematiek juist wordt toegepast. De 

neiging bestaat echter om – vanwege twijfel en hoge druk – onnodig hoog in te schalen en . Men 

(aanbieders en gemeentelijke toegang) moet zich echter goed realiseren dat hiermee de 

houdbaarheid van het systeem om zeep wordt geholpen. Men ziet dit ook terug in de cijfers en 

in de reacties. 

De heer Boumans vindt het urgent voor de bestuurders van organisaties om hierover met de 

gemeenten te spreken. Dit zijn bestuurlijke thema’s die op dat niveau moeten worden 

besproken. 

De heer Bierma antwoordt dat men hiervoor ook hier bij elkaar zit. 

De heer Geelen vindt dat men in de werkgroepen meer met elkaar moet overleggen over de 

onduidelijkheden. 

De heer Schmeits merkt op dat de invoering van de nieuwe systematiek en het inzetten van de 

arrangementen niet samen met de zorgaanbieders en de toegang is geoefend. In Tilburg is dit 

bijvoorbeeld wel gedaan. Het gaat niet alleen over geld maar ook over de intensiteit van de zorg. 

Dit heeft echter ook te maken met de achttien toegangen die vanuit hun eigen bestuurders 

eigen opdrachten hebben gekregen. Het is nu mogelijk dat een aanbieder bij een toegang nul op 

het rekest krijgt en bij een andere toegang van een andere gemeente wel gelijk krijgt. Dit is 

inherent aan het systeem. 

De voorzitter vindt dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bestuurders van de 

zorgaanbieders zitten ook deels in de werkgroepen. 

De heer Geelen deelt de mening dat meer op bestuurlijk niveau moet gebeuren. 

Mevrouw Mordang merkt op dat de bestuurders in de transformatietafels zitten. 

De voorzitter zal dit goed bekijken. 

 

7. Concept declaratieprotocol (bijlage 3) 

Toelichting Ernst Spaanderman 

 

De heer Spaanderman deelt mee dat het declaratieprotocol versie 0.9 binnenkort door de 

colleges goedgekeurd zal worden. Spreker zal nu de laatste wijzigingen van het 

declaratieprotocol toelichten. 

 

Presentatie declaratieprotocol versie 0.9 

 

Uitgangspunten/ kaders: 

 zo min mogelijk wijzigingen ten opzichte van 2016, 

 in lijn met afspraken OT’s 2016, 

 landelijke uitvoeringsvarianten. 

 

Hierbinnen: 
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 zo laag mogelijke administratieve lasten. 

 

Volgende verbeterslag: 

 2018. 

 

Aanpassingen: 

 jeugd: arrangementen > Euro 10.000 in 1 keer declareren, 

 Wmo: 1e maand wel declareren, laatste maand niet, 

 jeugd: analyse realisatiecijfers. 

 

Daarnaast: 

 verbeteringen, 

 verduidelijkingen. 

 

Impact: 

 landelijke “freeze” 28 mei tot en met 12 juni, 

 berichtenparen dienen afgehandeld te worden. 

 

Acties: 

 gedetailleerde werkafspraken volgen. 

 303d (declaraties) zonder 301 (toewijzing) = administratief risico. 

 

Mevrouw Mordang vraagt of het ook mogelijk is om de tweede termijn bij de afronding te 

declareren. Dit is systeemtechnisch beter in te regelen. Adelante heeft dit in de vorige 

ontwikkeltafel ook al gevraagd. Indien men twee keer declareert moet dit handmatig worden 

bijgehouden. 

De heer Spaanderman antwoordt dat dit technisch mogelijk is, maar hij weet niet of dit voor alle 

zorgaanbieders geldt. Hiervoor is echter niet gekozen omdat dit niet in lijn is met de landelijke 

uitvoeringsvariant. Nu is gezegd dat men bij de lange arrangementen naar de landelijke 

uitvoeringsvariant toegaat. Dit was ook een concrete vraag van de zorgaanbieders; 2 maal 

declareren vond men immers niet handig. Vanaf 2018 zal men standaard alleen aan het einde 

kunnen declareren. 

Mevrouw Veelen stelt vast dat men aldus twee jaar moet voorfinancieren. 

De heer Spaanderman antwoordt dat dit niet onze eigen keuze is geweest. 

De heer Schmeits stelt vast dat men dan met veel faillissementen te maken zal krijgen. 

De heer Spaanderman vraagt aan de zorgaanbieders om dit goed in de gaten te houden. Dit zijn 

in ieder geval de landelijke afspraken. 

Mevrouw Mordang merkt ten aanzien van de analyse van de realisatiecijfers op dat mevrouw 

De Rond altijd zegt dat men niet op de uren moet letten. Het gaat om de complexiteit en de 

combinatie met de intensiteit. Nu zegt men echter dat men op het einde toch naar de uren gaat 

kijken. 

De heer Megens antwoordt dat significante verschillen in de mix en in de uitbetaling 

bespreekbaar moeten zijn. 
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Mevrouw Mingels merkt op dat inkoop naar de geleverde uren en de bandbreedte kijkt want de 

complexiteit is heel moeilijk om te beoordelen. De gemeente gaat immers niet over de inhoud. 

De heer Kerkhoff voegt toe dat de toegang het traject en een eventuele herindicatie bekijkt. Op 

dat moment wordt ook besproken of de geleverde zorg goed of niet goed was. Spreker vindt 

dan ook dat de winst bij de toegang valt te halen. Zit men op een lijn met de zorgaanbieder? 

De heer Megens vindt dat significante verschillen moeten worden besproken. Daarom is deze 

escape ingebouwd. 

De heer Kerkhoff vindt dit ook vanzelfsprekend. 

Mevrouw De Rond merkt op dat de helft van de arrangementen via de huisarts gaat en niet via 

de toegang. 

Mevrouw Hannen begrijpt dat men het gesprek wil aangaan. Op pagina 3 staat echter dat 

toekenningen met terugwerkende kracht kunnen worden herzien. Mevrouw Hannen vraagt 

uitleg. Er staat immers dat nieuwe toekenningen worden verstuurd. 

Mevrouw Mordang wil graag vooraf goede afspraken maken. In gesprek gaan is heel iets anders 

dan het herzien van de toekenningen met terugwerkende kracht met de achttien gemeentelijke 

toegangsteams. 

Mevrouw De Rond legt uit dat het moet worden besproken als een aanbieder alles in ‘hoog’ 

heeft beschikt en maar heel weinig heeft geleverd. 

De heer Spaanderman voegt toe dat het gaat om materiële afwijkingen bij de samenstelling van 

de arrangementen bij een bepaalde aanbieder. 

Mevrouw De Rond merkt op dat het soms ook goed verklaard kan worden. Soms is het echter 

ook niet te verklaren en is iets niet goed gegaan. Dan moet men de mogelijkheid hebben om dat 

te corrigeren. Desgevraagd legt mevrouw De Rond uit dat de toegangsteams dit totaalbeeld niet 

kunnen overzien. 

De heer Kerkhoff vindt dat de toegangsteams bij elke beschikking goed moeten bekijken of dit 

serieus en terecht is. 

De heer Schmeits merkt op dat het ook om het gemiddelde gaat. De toegangsteams zijn vaak op 

de eigen gemeente gefocust. 

 

De voorzitter stelt vast dat iedereen hetzelfde zegt. Iedereen vindt dat men het gesprek moet 

aangaan. Er zit echter nog ruis in de formulering. 

De heer Bierma antwoordt dat dit een veiligheidsklep is die wordt ingebouwd. De heer Bierma 

gaat ervan uit dat dit artikel niet massaal wordt toegepast. 

De heer Boumans vindt dat hierbij sprake is van een dubbele moraal. Welke 

verantwoordelijkheid koopt men hiermee af? Medicatiebewaking kan een enkelvoudige vraag 

zijn waarbij de casus heel complex is en de cliënt fysiek 6 keer wordt gezien. Men betaalt daarbij 

ook voor een verantwoordelijkheidsdeling van een BIG-geregistreerde persoon. Dit zijn eerder 

ethische dan financiële discussies. 

De heer Megens antwoordt dat dit vooral een veiligheidsklep is. 

De heer Schmeits wil graag de dialoog aangaan. 

De voorzitter zal toevoegen dat de spil en de verantwoordelijkheid bij het inkoopteam liggen. 

 

Mevrouw Mingels wil graag tussentijds kunnen bijsturen. Is het mogelijk dat een aanbieder een 

tussentijdse spiegel voorgehouden krijgt? 
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Mevrouw Rosenke vraagt aan de zorgaanbieders om dit zelf in te regelen. 

De heer Megens voegt toe dat dit ook in het kwartaalgesprek aan de orde kan worden gesteld. 

 

Mevrouw Veelen vraagt wie de 20% van de beschikkingen bij de gecertificeerde instellingen 

bewaakt. De aanbieders moeten immers zelf een 315-bericht aanvragen. 

Mevrouw De Rond antwoordt dat de aanbieders en de toegangsteams dit ook goed moeten 

checken. Er wordt ook altijd aan de gecertificeerde instellingen gevraagd om bij twijfel met de 

toegang contact op te nemen. 

 

Mevrouw Mordang merkt op dat op pagina 6 van het declaratieprotocol naar het document 

uitzonderingen wordt verwezen. Dit is echter een oude versie. 

De heer Spaanderman zegt dat dit klopt. Dit document is immers al door de colleges 

vastgesteld. Daarom komt er nog een document met een aantal praktische aanpassingen. Dit 

komt over twee weken op de website te staan. 

 

Mevrouw De Haas vraagt waarom de huidige Wlz-regeling niet wordt gehanteerd. 

De heer Spaanderman zal dit nagaan. 

 

Mevrouw De Haas vraagt of de termijn van twee weken nog verlengd kan worden (pagina 9). 

De heer Spaanderman zal dit nagaan. De deadlines worden in de beginfase echter niet zo nauw 

genomen. 

Mevrouw Mordang wil graag dat voor iedereen dezelfde regels en afspraken gelden. 

De heer Kerkhoff deelt in dezen volledig de opvatting van mevrouw Mordang en hij vraagt om 

een reële termijn met een harde datum – bijvoorbeeld een maand – te hanteren. 

Mevrouw Veelen deelt ook deze opvatting. Een termijn van twee weken is echter absoluut niet 

haalbaar. 

De heer Spaanderman antwoordt dat dit ook betekent dat dit nageleefd moet worden. 

Mevrouw Mordang merkt op dat in de vorige ontwikkeltafel is afgesproken dat per aanbieder 

wordt bekeken wanneer men overgaat. 

De voorzitter stelt vast dat men pleit voor duidelijke en eenduidige afspraken die voor iedereen 

hetzelfde zijn. 

 

De heer Spaanderman deelt vervolgens mee dat het berichtenverkeer 2.1 op 12 juni 2017 

ingaat. Dat betekent dat de inhoud van de VECOZO-berichten dan ook iets zal wijzigen. Dit 

houdt in dat alle systemen hiervoor gereed moeten zijn en dat hierover werkafspraken gemaakt 

moeten worden. 

Mevrouw De Haas verwijst in dit kader naar de landelijke nieuwbrief met alle informatie. 

De heer Spaanderman vindt dit een goede tip. 

De voorzitter vraagt of het declaratieprotocol door de colleges kan worden vastgesteld. 

De heer Spaanderman antwoordt bevestigend. 

 

Mevrouw Mingels wijst op de stagnatie bij de verzending van 301 berichten. 

Mevrouw De Rond voegt toe dat dit ook voor nieuwe aanmeldingen geldt. 

Mevrouw Rosenke vraagt om dit aan de specifieke gemeenten door te geven. 
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De heer Spaanderman vraagt om ook door te geven of gemeenten achterblijven. 

 

8. Afspraken en afsluiting 

 

De voorzitter stelt vast dat niemand iets voor de rondvraag heeft. 

 

De heer Bierma dankt de heer Spaanderman voor de geleverde inzet die in ieder geval 

ruimschoots meer was dan de afgesproken inzet. De heer Spaanderman is een van de drijvende 

krachten geweest, met name achter de bekostigingssystematiek. De heer Spaanderman heeft 

ook dit jaar telkens opnieuw ingewikkelde vragen moeten beantwoorden en oplossingen voor 

complexe problemen moeten bedenken. De heer Bierma bedankt namens iedereen de heer 

Spaanderman voor zijn inzet en zijn briljante ideeën en overhandigt hem een fles wijn als dank. 

 

Applaus 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 12.27 

uur de bijeenkomst. 

 

Heerlen, 4 mei 2017 


