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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 25 augustus 2017, 12.45 – 15.15 uur 

OT, arrangementen Wmo/BW 
Locatie: Merretkamer, stadhuis Maastricht , 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Annemie Heuvelmans AltraCura 
 Wilbert van der Linden Leger des Heils 
 Maurice Vliegen  Levanto 
 John Hoofs   Mosae Zorggroep 
 Ton Weijs   Radar 
 Wim Van Lierop  SGL 
 Stefan Slechten  Uit de Steigers 

 Karin Geuskens  WonenPlus 
 Manon Lacroix  Sevagram 
 Richard Lustermans Thuiszorg Groot Limburg 
 Carla van Herten  Coöperatie Limburgse Zorgboeren 
 Eric Heitzer   Moveoo 
  

 Gemeenten 
 Benigna Deiana  gemeente Vaals 
 Herman Reiters  gemeente Maastricht 
 Helmy Lalieu  gemeente Maastricht 
 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten  
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Annemarie Zweers  voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Ids Bierma   inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Martijn Visser  inkoopbureau/ gemeente Maastricht (tot pauze) 
 Lia Theodorou  inkoopbureau/ gemeente Maastricht (tot pauze) 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
 
Inloop van 12.45 - 13.00 uur 
 

I. Welkom en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 13.04 uur welkom bij deze ontwikkeltafel Wmo/Beschermd 
Wonen. De voorzitter heeft vanmorgen tijdens de ontwikkeltafel jeugd gemerkt dat het onderdeel 
bekostiging veel tijd nodig heeft. De voorzitter stelt daarom voor om de agenda om te draaien en 
te starten met het onderwerp bekostiging. In het tweede deel van de bijeenkomst komt dan 
resultaatsturing aan de orde. Er zijn ook weer een aantal nieuwe gezichten. De voorzitter start 
daarom met een voorstelrondje. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
a. Extra OT oktober: vaststellen datum 
De voorzitter deelt mee dat een extra ontwikkeltafel op maandagmiddag 16 oktober 2017 wordt 
gehouden omdat nog geen definitief voorstel voor de inkoop 2018 voorligt aangezien de omklap 
veel langer heeft geduurd dan voorzien. Daarom kan pas nu een analyse en een eerste prognose 
van 2017 worden gemaakt. De prognoses vormen ook aanleiding om hierover serieus te spreken 
aangezien sprake is van grote tekorten aan de gemeentelijke kant. Het is dan ook nodig om in 
2018 met een aantal maatregelen te komen. De komende maanden moet hieraan hard worden 
gewerkt. De voorzitter deelt mee dat tijdens de extra ontwikkeltafel in oktober voorstellen worden 
besproken, zodat deze eind oktober naar de stuurgroep van de wethouders Maastricht- 
Heuvelland kunnen gaan. In november wordt dan het definitieve besluit genomen over de 
afspraken voor 2018. De voorzitter vraagt om deze datum alvast te reserveren. 

 



  Pagina 2 van 11 
 

 

b. Ter kennisneming bijlagen OT Jeugd (bijlagen 1 en 2) 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat de notie kwaliteitssturing jeugd is meegestuurd. De 
voorzitter stelt vast dat hierover geen vragen zijn. 
 
c. Evaluatieonderzoek F-Fort 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat het onderzoeksbureau F-Fort onderzoek heeft gedaan 
naar de manier waarop de 18 gemeenten willen samenwerken na 1 januari 2019. Dan vervalt 
immers de centrumregeling. Verder heeft F-Fort ook onderzoek gedaan naar de verschillende 
vormen van inkoop en wat qua financieringsvorm eventueel beter zou kunnen aansluiten bij de 
manier van inkoop. De voorzitter verwijst in dit kader naar de gemeentelijke tekorten. Het 
onderzoek en de aanbevelingen van F-Fort worden de komende maanden binnen de 18 
gemeenten besproken. In de extra ontwikkeltafel in oktober wordt hierover ook nog meer verteld. 
Waarschijnlijk zal dan de hoofdlijn van de richting na 2019 ook duidelijk zijn. 
 
d. HTHP 
De heer Bierma deelt mee dat bij het aangaan van de samenwerking rondom bestuurlijk 
aanbesteden het uitgangspunt high trust, high penalty is gehanteerd. Daarvoor is destijds een vrij 
abstracte notitie geformuleerd. Deze notitie staat ook op de website. Het uitgangspunt van high 
trust, high penalty is vertrouwen. Na tweeënhalf jaar bestaat echter de behoefte om de notitie 
ietwat aan te scherpen omdat het vertrouwen soms wordt geschaad door – verschillende 
categorieën van – overtredingen. Het is daarom van belang om samen te delen hoe het team 
inkoop invulling aan de penalty’s zal geven. Dit verzoek komt ook vanuit de zorgaanbieders. De 
goede aanbieders hebben immers soms onder de slechte aanbieders te lijden. Vaak wordt 
bijvoorbeeld informatie niet tijdig aangeleverd. De bedoeling is om hierop strakker te gaan sturen. 
Het team inkoop heeft de afgelopen twee jaar heel veel aanbieders op weg geholpen en 
assistentie verleend, maar de tijd van pamperen is nu echt voorbij. Soms wordt echter ook 
verkeerde zorginformatie aangeleverd, waardoor verkeerde tarieven worden gehanteerd. Het is 
dus tijd om de positie van inkoop steviger te markeren. Hierover is een ambtelijke brainstorm 
(toegang, inkoop en beleid) gehouden om samen voorbeelden en ervaringen te delen. Op basis 
van deze inventarisatie is de vervolgafspraak gemaakt om te komen tot een sanctieprotocol om 
meer houvast te hebben. Het sanctieprotocol komt in de ontwikkeltafel terug en dit past ook bij de 
verzakelijking van de rol van Maastricht als centrumgemeente. De bedoeling is dat het 
sanctieprotocol volgend jaar ingaat. 

 
II. Bekostiging 

a. Presentatie financiële stand van zaken (Martijn Visser) 
b. Bespreking / aanscherping / vaststelling opdracht en planning werkgroep bekostiging (Martijn 

Visser, bijlage 4) 
 

Voorstel aan OT: 
 Instemmen met de opdracht aan de werkgroep bekostiging 

 
Presentatie Kostenbeheersing, een gezamenlijke opdracht 
De heer Visser deelt mee dat deze presentatie over de kostenbeheersing gaat. De prognose 
voor 2017 is niet rooskleurig. Helaas zijn een aantal modellen die er wel zijn voor jeugd, nog niet 
voor Wmo beschikbaar. Voor jeugd geldt in ieder geval dat het miljoenentekort oploopt. Dit 
verschilt echter niet heel veel met de Wmo. 
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Tekorten lopen op door: 

 Afname regionale budgetten 
 

 



  Pagina 4 van 11 
 

 

 
De heer Visser deelt mee dat de 18 Zuid-Limburgse gemeenten sinds 2015 circa 20 miljoen euro 
op het budget van jeugd hebben moeten inleveren. Bij de Wmo is het beeld iets anders. Het 
Wmo-budget is gedaald met circa 10 miljoen euro met een neerwaartse piek in 2017. Dit budget 
zal ongeveer op dit niveau blijven en zich stabiliseren rond 166 miljoen euro. 
 
Tekorten lopen op door: 

 Toename zorgconsumptie 
 

 
 
Tekorten lopen op door: 
Toename zorgconsumptie 
 

 
 
De heer Visser stelt vast dat bij de Wmo in 2017 opeens een vertakking plaatsvindt tussen het 
aantal arrangementen en het aantal unieke cliënten. Dit kan misschien deels worden verklaard 
door het arrangement beschermd wonen waarin ook dagbesteding zat. Nu is de dagbesteding 
losgeknipt en zijn het twee verschillende arrangementen. Dit verklaart echter niet het hele 
fenomeen. Bij de toegang merkt men ook dat het aantal afgiftes voor beschikkingen, voor zowel 
ambulant als voor beschermd wonen in de lift zitten. Het is echter opvallend dat het aantal unieke 
cliënten gelijk blijft: 1709 unieke cliënten in 2016 en 1710 unieke cliënten in 2017 (prognose). Dat 
betekent dat meerdere arrangementen naast elkaar worden ingezet. 
 
Mevrouw Lacroix ziet inderdaad ook een stijging van de stapeling van arrangementen bij unieke 
cliënten. Bij beschermd wonen bestaat ook meer behoefte aan individuele begeleiding. Verder is 
het ook best schokkend dat burgers zich dit jaar zelf melden met verzoeken ten aanzien van 
arrangementen (nummers). 
De heer Van der Linden ziet bij de toegang dat voor kortere periodes beschikkingen worden 
afgegeven in plaats van beschikkingen voor een kalenderjaar. Dat is een van de belangrijkste 
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redenen van deze stijging van het aantal beoordelingsmomenten. De heer Van der Linden vindt 
dat te zuinig wordt geïndiceerd. Het is soms penny wise, pound foolish. 
Mevrouw Lacroix antwoordt dat bij de uitvoering wel sterker wordt gestuurd op de doelen van de 
betreffende cliënt. Er wordt dus beter gekeken naar wat mogelijk is. Dit is dus een toename van 
de zorgvuldigheid. 
De heer Visser merkt op dat de kortere periodes inderdaad een verklaring zouden kunnen zijn. 
De heer Vliegen ziet deze stijging ook bij jeugd. 
. 
 
Tekorten lopen op door: 
toename aanbod: 

 groot aantal aanbieders/handelingskosten 

 > zorgvormen 

 > arrangementen 
 
 
 
De heer Visser deelt mee dat een aantal cliënten meerdere jaren over meerdere arrangementen 
wordt rondgepompt. Verder ziet men dat het aantal zorgvormen is toegenomen, zoals 
beschikkingen voor huiswerkbegeleiding. Hierover zal men een standpunt moeten gaan innemen. 
Wellicht zijn er echter ook zaken bij individuele begeleiding waarnaar men kritisch moet kijken. Dit 
geldt ook voor een aantal arrangementen. Desgevraagd geeft de heer Visser aan dat in dit 
schema ‘alles’ zit verwerkt. 
 
Mevrouw Heuvelmans merkt op dat een half jaar geleden dezelfde discussie in Venlo is gevoerd. 
Iedereen die aan de eisen voldeed kon immers aanbieder worden. Dat waren dus bijna 400 
aanbieders in totaal. Venlo heeft toen draconische maatregelen genomen en nu is het een zeer 
strenge aanbesteding geworden. Aanbod schept immers vraag. Er zaten ook partijen tussen die 
misschien niet zo effectief en professioneel werkten. 
De heer Heitzer verwijst in dit kader naar het tweefase traject in de aanbesteding, waarbij men 
heel snel weet waaraan men toe is. De kwaliteitseisen worden in de aanbesteding meegenomen. 
Dat is een uitfaseringstraject. Voor de gemeente wordt het dan gemakkelijker om alles te 
beheersen. 
De voorzitter ziet ook een aantal aanbieders – die zich hebben ingeschreven en een 
raamovereenkomst hebben – die geen enkele cliënt heeft. Dit zijn er in ieder geval meer dan 
vijftig. 
 
Mevrouw Heuvelmans vraagt naar de frictie- en beheerskosten van de gemeenten. 
Mevrouw Theodorou antwoordt dat Negometrix wordt ingevoerd zodat geen/minder postverkeer 
meer plaatsvindt. De aanbieders kunnen hiermee informatie digitaal uploaden. Door de 
automatisering (onder andere Negometrix en Zorgnet) kunnen dus op termijn fte’s worden 
bespaard. Het gaat echter ook om de aard van de werkzaamheden. Men kan de fte’s namelijk 
ook anders inzetten en van administratie naar sturing/management gaan. 
De heer Weijs vraagt naar de verdeelsleutel. 
De heer Bierma antwoordt dat hiervoor inderdaad een verdeelsleutel bestaat. Daarmee kan men 
zien welk bedrag effectief overblijft van de budgetten voor de zorg, ook na aftrek van de pgb-
kosten. De heer Bierma heeft deze getallen echter nu niet paraat. 
De heer Vliegen merkt op dat naarmate men zaken meer opknipt en men meer arrangementen 
heeft, dit zeker meer werk zal opleveren. Spreker stelt voor om eerst ervoor te zorgen dat de 
automatisering goed loopt alvorens weer nieuwe zaken te bedenken. Dit gaat ook over 
resultaatsturing en al dat soort zaken. 
De heer Bierma antwoordt dat het niet de bedoeling is om de arrangementensystematiek steeds 
verder te verfijnen. 
Mevrouw Theodorou wijst op het onderscheid tussen administreren om een bepaalde controle 
uit te kunnen voeren en sturing. Het gaat om beheersing en sturing en niet – of zo min mogelijk – 
om controle. 
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De heer Visser deelt mee dat de verschuivingen van de segmentindelingen op korte termijn ook 
voor  de Wmo beschikbaar zijn. Deze schema’s geven echter wel een indicatie van hetgeen men 
nog wil uitzoeken en wat men bij jeugd al ziet. De heer Visser geeft aan dat Maastricht als 
voorbeeld is genomen omdat deze cijfers voor het team inkoop gemakkelijk beschikbaar zijn. 
Men ziet dat de indeling dubbel zo duur is ten opzichte van de indeling van de prognose. In plaats 
van een besparing, ziet men dus dat de budgetten hoger worden. Dit gebeurt ook in de andere 
gemeenten (bijvoorbeeld Kerkrade en Sittard-Geleen). De kosten gaan dus echt de verkeerde 
kant op. 
 
De heer Van der Linden vraagt of de indelingen getoetst zijn. 
De heer Visser antwoordt dat hiervoor beschikkingen zijn afgegeven. Dit schema is eigenlijk een 
kopie van Zorgnet afgezet tegen de informatie van het model uit 2016. In de ontwikkeltafel jeugd 
– vanmorgen – is overigens verzocht om dit per zorgaanbieder te specificeren zodat men dit in de 
kwartaalgesprekken kan meenemen. Dit zou men voor de Wmo ook kunnen doen. 



  Pagina 7 van 11 
 

 

 
Mevrouw Heuvelmans merkt op dat de problematieken ook zwaarder worden. Bovendien zit bij 
jeugd ook een forse risicobeheersingsreflex. Niemand wil immers een zaak zoals Savannah op 
zijn geweten hebben. Dat betekent echter niet dat de indicaties niet kloppen. 
Mevrouw Lalieu ziet bij de Wmo dat constant door de zorgaanbieders geproblematiseerd wordt. 
Het wordt dus moeilijker om naar mogelijkheden te kijken. 
Mevrouw Heuvelmans deelt de mening van mevrouw Lalieu. Midden Limburg heeft hiervoor een 
goede oplossing gevonden met een percentage wat de echte bodemgroep betreft, bijvoorbeeld 
5%. 
De voorzitter merkt op dat soms ook te licht wordt geïndiceerd. 
De heer Bierma geeft aan dat bij de invoering van deze systematiek juist te zwaar werd 
geïndiceerd. 
Mevrouw Heuvelmans vindt dat men niet mag onderschatten dat de verantwoordelijkheden 
steeds lager komen te liggen en dus uiteindelijk bij de burgers. De realiteit is dat sommige 
burgers dit niet aankunnen. 
De heer Lustermans zou graag zien dat gesproken wordt over de problematiek. Daar kan men 
nog winst behalen. 
De heer Van der Linden merkt op dat dit gaat over begeleiding individueel. 
De heer Reiters vindt dit ook goed aansluiten bij het verhaal van de resultaatsturing. 
 

 Tekorten lopen op door; 

 de terugang in de gemeentelijke budgetten, 

 grote tekorten Jeugdhulp en Wmo. 

 Toename aantal unieke cliënten, aantal arrangementen en verschuiving naar hogere 
arrangementsegmenten. 

 
Toename kosten dwingt tot onderzoek oorzaak en maatregelen! 
Op zoek naar beïnvloedingsmaatregelen 2018.  
 
De heer Visser stelt verder vast dat de uitgaven stijgen en de budgetten dalen. De tekorten 
zullen dus alleen maar verder oplopen. De vraag is wat kan worden gedaan zodat de uitgaven 
niet verder stijgen of – het liefste – gaan dalen. Dit geeft stof tot nadenken en zal in de werkgroep 
moeten worden uitgewerkt. Men ziet bij jeugd ook dat het aantal cliënten toeneemt, maar dit geldt 
niet voor de Wmo. Maar men ziet daar wel een stapeling van arrangementen. Het voorstel is om 
het definitieve voorstel – over hoe we het systeem beheersbaar houden en de financiële situatie 
onder controle krijgen – in de ontwikkeltafel op 16 oktober 2017 te bespreken. Daarvoor moeten 
in eerste instantie de draaiknoppen worden geïnventariseerd. Men kan echter niet op zo’n korte 
termijn – anderhalve maand – een gehele analyse uitwerken waaraan ook al resultaten kunnen 
worden gekoppeld. Dat betekent dat daarin keuzes moeten worden gemaakt. 
 
Noodzaak om beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten voor de cliënten die dat het 
meest nodig hebben! 
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Draaiknoppen 

 Terugdringen zorgconsumptie? 

 Goedkopere producten? 

 Minder aanbod contracteren? 

 Betere resultaten (sturen op efficiëntie en effectiviteit). 

 Keuzes maken in aanbod? 

 Tarieven verlagen? 

 Budgetplafonds? 

 Nacalculatie? 
 
De heer Bierma merkt op dat het verlagen van de tarieven een van de laatste draaiknoppen is. 
Dan glijdt men immers ook af van het uitgangspunt. 
De heer Van der Linden kan het effect daarvan voorspellen. Bij de zorgaanbieders bedragen de 
loonkosten immers het grootste deel van de kosten. In een aantal andere gemeenten 
(bijvoorbeeld Venlo) wordt bij beschermd wonen kritisch gekeken wie naar de Wlz kan worden 
doorgeschoven. In Venlo is ook naar de aanbieders beschermd wonen gekeken en heeft men 
geconstateerd dat niet iedereen aan de criteria (circa 80%) voldeed. 
De heer Vliegen merkt op dat dit in de praktijk moeilijk is. 
Mevrouw Heuvelmans voegt toe dat dit zou kunnen als de diagnostiek wordt gefaciliteerd. 
Mevrouw Lalieu antwoordt dat dit inderdaad ook een draaiknop is. 
De heer Bierma merkt op dat in de ontwikkeltafel vanochtend wel het tegenovergestelde is 
opgemerkt. 
De heer Van Lierop heeft in Venlo gelobbyd om rigoureus het mes te zetten in de aanbieders 
van beschermd wonen. Het kan immers niet zo zijn dat zorgaanbieders daaraan gigantische 
winsten overhouden. 
Mevrouw Heuvelmans merkt op dat dit in Zuid-Limburg bij beschermd wonen al twee jaar 
geleden eruit is gefilterd. Men moet immers voorkomen dat iemand bijvoorbeeld ‘in een schuurtje’ 
beschermd wonen aanbiedt. 
De heer Reiters merkt op dat die arrangementen (definities) goed zijn beschreven. Dit wil echter 
niet zeggen dat dit in de praktijk ook zo werkt. Beleidsmatig is die slag echter wel gemaakt. Het is 
ook een spanningsveld tussen de kwaliteit van zorg en nieuwe, innovatieve ideeën. Kleinere 
aanbieders zijn ook vaak beter in staat om flexibele dingen neer te zetten. Dat is ook belangrijk. 
Mevrouw Lalieu wil het liefst niet meer zoveel zorgaanbieders bij beschermd wonen. 
 
De heer Weijs vraagt zich af wat nu meer wordt gefinancierd met zorggeld dan in het verleden. 
Mevrouw Sollet merkt op dat mensen bij beschermd wonen ook niet kunnen uitstromen wegens 
een gebrek aan woningen. 
De heer Vliegen wijst ook op de vergrijzing van de doelgroep. 
Mevrouw Lalieu vraagt wat wel mogelijk is. In Maastricht zijn immers wel heel veel huurwoningen 
beschikbaar. 
Mevrouw Sollet antwoordt dat geen passende woningen beschikbaar zijn. 
 
De voorzitter vraagt wat de oplossingen/draaiknoppen voor 2018 zijn. De gemaakte 
opmerkingen gaan immers allemaal over de lange termijn. 
Mevrouw Theodorou heeft in deze discussie ook gehoord dat signalen moeten worden opgepakt 
van aanbieders die niet leveren wat zij moeten leveren. 
Mevrouw Deiana vraagt of de kwaliteitseisen in de DVO moeten worden aangescherpt. Of gaat 
het om de controle van de uitvoering via de jaarrekeningen? 
Mevrouw Theodorou antwoordt bevestigend. 
De heer Van der Linden merkt op dat in Eindhoven bijvoorbeeld sprake is van woekerwinsten bij 
zorgaanbieders. Daar heeft men ook met tekorten te maken. Deze winsten blijken uit de 
jaarrekeningen. 
Mevrouw Theodorou merkt op dat het team inkoop vanwege deze signalen ook meer naar de 
penalty’s wil gaan. 
De heer Bierma antwoordt dat men daarvoor wel de vastgestelde jaarrekeningen moet 
afwachten. 
 
De voorzitter vraagt naar de andere draaiknoppen. 
Vanuit de aanbieders wordt opgemerkt dat bij toegang ook een groot gebrek aan deskundigheid 
is. 
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Mevrouw Sollet vindt dat men in 2018 iets aan de P of aan de Q moet doen. Een van de 
oplossingen ten aanzien van de Q is het drastisch terugbrengen van het aantal aanbieders. 
Mevrouw Lalieu vraagt of men bij de grote zorgaanbieders dan nog voldoende flexibiliteit kan 
vinden. 
Mevrouw Sollet stelt vast dat vroeger de uitzonderingen ook werden geholpen. 
De heer Bierma merkt op dat F-Fort dit ook heeft onderzocht. Voor 2018 – de korte termijn – zal 
men hieraan echter niet veel hebben. De werkgroep zal met concrete voorstellen moeten komen 
voor 2018, want anders moeten ‘botte’ maatregelen worden ingezet. Dat zijn dus tarief- en 
budgetkortingen. 
Mevrouw Sollet merkt op dat van de aanbieders ook extra investeringen voor de 
systeemaanpassingen worden gevraagd. 
Mevrouw Heuvelmans stelt voor om bij de landelijke overheid te lobbyen voor meer middelen. 
De heer Vliegen merkt op dat de crux is dat het een open eindefinanciering is. Daarvan zal men 
na 2018 afstand moeten nemen, anders blijft dit elk jaar spelen. 
 
Opdrachtformulering werkgroep 

 Maatregelen ontwikkelen gericht op kostenbeheersing en doelmatigheid zodat 
budgetoverschrijdingen worden voorkomen. 

 Doel is om te komen tot werkbare, vanaf 2018 hanteerbare, gedragen oplossingen. 

 Uitgangspunt hierbij is dat de oplossingen in uitvoering niet te ingewikkeld moeten zijn. 
 
De heer Visser deelt mee dat volgende week donderdag de werkgroep bijeenkomt. Hiervoor zijn 
al de uitnodigingen verstuurd. De heer Visser nodigt andere aanbieders uit om hierbij eventueel 
nog aan te sluiten. Men kan zich per mail melden bij de heer Visser: martijn.visser@maastricht.nl. 
De planning en de deelvragen worden donderdag ook nog een keer kritisch bekeken. 
De voorzitter merkt op dat veel bijeenkomsten op korte termijn zijn gepland. 
 
De heer Bierma neemt aan dat hiermee ook instemming voor deze opdracht aan de werkgroep 
bestaat. 
Mevrouw Lacroix vraagt meer uitleg over de randvoorwaarden van de opdracht. 
De heer Bierma antwoordt dat de opdracht over het tekort van 2018 gaat. 
 
Pauze 14.12 – 14.30 uur 
 

III. Notitie Resultaatsturing en kwaliteit Wmo/BW (toelichting Benigna Deiana, bijlage 3) 
 

Voorstellen aan OT: 
1. Instemmen met de voorgestelde aanpak. 
2. Instemmen met de pilot doelrealisatie. 
3. Instemmen met aanpassing van de algemene kwaliteitseisen DVO. 
 
De voorzitter deelt mee dat de notitie Resultaatsturing en kwaliteit Wmo/BW nu wordt 
besproken. Een aantal zaken zullen in de DVO worden aangepast. Daarnaast gaat een aantal 
pilots lopen. 
 
Mevrouw Deiana heeft het schema ‘sturen op outcome: resultaatsturing’ rondgedeeld om ook het 
complete plaatje te schetsen.  
  

mailto:martijn.visser@maastricht.nl
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Sturen op outcome: resultaatsturing 
 

 
 
Mevrouw Deiana deelt mee dat vorig jaar in de ontwikkeltafel bij resultaatsturing de eerste 
stappen bij de uitvraag zijn gezet. Deze worden nu geanalyseerd. Vorig jaar is ten aanzien van 
doelrealisatie ook gezegd dat 1 januari 2019 de stip op de horizon is. Enerzijds ligt nu een 
uitwerking voor en anderzijds is ook naar kwaliteitseisen gekeken. Per onderwerp moet nu 
worden bekeken wat de aanwezigen hiervan vinden. 
 
Om aansluiting te vinden bij de resultaatparameters op het onderdeel doelrealisatie worden twee 
acties uitgezet: 
 
Actie 1 Uitvragen welke instrumenten aanbieders gebruiken om de voortgang op doelen en 
resultaten inzichtelijk te maken. 
 
Actie 2 Door middel van een dossieronderzoek in kaart brengen wat er reeds allemaal 
voorhanden is. In het dossieronderzoek zal gekeken worden naar opbouw en inhoud van de 
dossiervorming waarbij de focus ligt op doelen en resultaten. Deze verkenning moet ons inzicht 
geven in wat en hoe er in dossiers gerapporteerd wordt. 
 
Alvorens een werkwijze op het gebied van resultaatsturing te implementeren, willen we een 
testfase inbouwen met een beperkt aantal gemeenten en aanbieders. Hiertoe wordt de volgende 
actie uitgezet: 
Actie 3 In de testfase worden de nog nader te stellen criteria door zowel aanbieder(s) als 
gemeente(n) gebruikt. 
 
Desgevraagd geeft mevrouw Deiana aan dat de uitvraag door het team inkoop verder wordt 
uitgewerkt. Deze zal breed worden uitgezet. Dit wordt ook in de kwartaalbesprekingen 
meegenomen. 
 
De heer Van der Linden vraagt hoe men tot deze differentiatie is gekomen. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat de werkgroep is geïnspireerd door het Drentse model. Dat is een 
zeer breed model dat begint bij de toegang. Ook is bekeken hoe dit bijvoorbeeld past bij de 
zelfredzaamheid en 1G1P. 
De heer Van der Linden geeft aan dat het Leger des Heils met verschillende criteria werkt. Ook 
het model van Positieve Gezondheid van Machteld Huber wordt bijvoorbeeld gebruikt. De 
mensen op de werkvloer zien echter door de bomen het bos niet meer. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat daarom de eerste twee acties zijn ingezet. 
De heer Weijs verwijst naar de pilot Blauwe Zorg in de wijk Caberg, Maastricht. De heer Weijs 
stelt voor om ook het model van Positieve Gezondheid mee te nemen. 
Mevrouw Deiana zal bij de omschrijving van de pilots ook goed naar het model van Positieve 
Gezondheid kijken. Veerkracht zit bijvoorbeeld ook niet heel expliciet erin. 
Mevrouw Sollet vraagt om aan te sluiten bij hetgeen er al is. 
De heer Van Lierop denkt dat dit een heel goede zaak is. 
Mevrouw Deiana vraagt zich af of men met het eigen systeem hierop juist een heel goed 
antwoord kan geven. 
De heer Van der Linden antwoordt dat een vertaalslag moet worden gemaakt. 
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De heer Vliegen maakt een voorbehoud ten aanzien van de pilots. Afhankelijk van hoe de pilot 
eruit gaat zien, kan men pas daadwerkelijk besluiten om te participeren. De heer Vliegen wil de 
pilots zo simpel mogelijk houden en aansluiten bij wat er al ligt. 
Mevrouw Deiana vindt dit een heel terechte opmerking. Dit geldt echter ook voor de gemeenten. 
Dit is een zoektocht en het is inderdaad niet wenselijk om voor een pilot een heel nieuw systeem 
op te zetten. 
Mevrouw Heuvelmans geeft aan dat niet iedereen aan de pilot Blauwe Zorg participeert en dus 
ook niet goed hiervan op de hoogte is. 
 
De heer Van der Linden vraagt meer uitleg over de structuur. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat de pilots worden uitgevoerd binnen de huidige 
arrangementenstructuur. Dat is het uitgangspunt. 
De voorzitter stelt vast dat iedereen hiermee instemt. 
Mevrouw Deiana deelt vervolgens mee dat ook informatie uit het berichtenverkeer wordt gehaald 
en niet apart wordt uitgevraagd. 
 
Kwaliteitseisen 
De voorzitter deelt mee dat bij de bullets teksten staan die in bijlage 3 van de DVO worden 
opgenomen. De voorzitter vraagt om een reactie. 
De heer Bierma deelt mee dat de eis van de aansprakelijkheidsverzekering nog wordt 
onderzocht. De tekst wordt eventueel nog aangepast. 
De heer Van Lierop merkt op dat in Midden-Limburg de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid 
apart staat vermeld. 
De heer Bierma vraagt of dit ook de bedoeling was van de werkgroep. 
De heer Van der Linden vraagt om alles SMART te formuleren. 
De heer Bierma antwoordt dat dit in de bijlage kwaliteit voldoende SMART wordt gemaakt. 
 
Mevrouw Heuvelmans mist bij het personeel in het algemeen het toepassen van de relevante, 
algemeen verbindend verklaarde cao’s. De vraag is ook of alle aanbieders deze goed toepassen. 
De heer Bierma antwoordt dat dit niet apart expliciet hoeft te worden gemaakt. Dit valt namelijk 
onder de wet- en regelgeving. In de DVO staat ook een aparte passage over goed 
werkgeverschap. Daarmee kan men de zorgaanbieders altijd daarop aanspreken. Dat is 
voldoende. 
De heer Van der Linden verwijst naar de discussie van een aantal jaren geleden over de cao 
schoonmaak. 
De voorzitter stelt vast dat dit eventueel nog wordt toegevoegd indien blijkt dat dit niet goed is 
geregeld. 
 
De heer Weijs vraagt uitleg over de werkwijze bij calamiteiten. 
 
‘De werkwijze bij calamiteiten en het melden van lopende onderzoeken bij inspecties c.q. 
toezichthoudende instanties (F8 en F10).’ 
 
Mevrouw Deiana antwoordt dat een onderzoek van inspecties altijd moet worden gemeld. 
 
Mevrouw Deiana deelt ten aanzien van het tijdpad mee dat nog nadere afspraken over het 
dossieronderzoek moeten worden gemaakt. 
 
De voorzitter stelt vast dat er verder geen vragen en opmerkingen meer zijn. 
 

IV. Afsluiting en vervolgafspraken 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 14.54 
uur de bijeenkomst. 
 
 
 
Maastricht, 25 augustus 2017 
 


