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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 25 augustus 2017, 09.00 – 12.00 uur 

OT, arrangementen jeugd 
Locatie: Merretkamer, stadhuis Maastricht , 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Esther Cromheeke  Adelante 
 Pieterjan Schmeits  AmaCura/Amalexis 
 Connie Veelen  anaCare 
 Irma Goldenbeld  BJZ 
 Annemarie Cox  Columbus (tot 11.00 uur) 
 Hellen Mingels  Hai-5 
 Rob Werts   Het Robertshuis 
 Evelien Rademakers Koraalgroep 
 Lone Linssen  Koraalgroep 
 Gloria Wilbers  Mondriaan 
 Inge Mercken  Xonar 
 Jose Senden  Xonar (vanaf 11.24 uur) 
 Ron Beek    Virenze 
 Raymond Gorissen  Scoor 
 Inge Jochem  Zuyderland Zorg 
    
 Gemeenten 
 Vanessa de Rond  gemeente Maastricht / stuurgroep regio Zuid-Limburg 
 Suzan Rosenke  gemeente Sittard-Geleen 
   
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Annemarie Zweers  voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Martijn Visser  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Ids Bierma   inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Lia Theodorou  inkoopbureau/ gemeente Maastricht (vanaf 11.00 uur) 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 09.00 – 09.15 uur 
 

I. Welkom en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 9.34 uur welkom bij deze ontwikkeltafel in het stadhuis 
van Maastricht. Er zijn veel nieuwe gezichten. De voorzitter start daarom met een voorstelrondje. 
De voorzitter deelt mee dat het Bureau Jeugdzorg – mevrouw Goldenbeld – voor het eerst 
aansluit bij de ontwikkeltafels vanwege de wijziging van het arrangement. 
 
Mevrouw Linssen deelt mee dat zij samen met mevrouw Rademakers vandaag aanwezig is – 
hoewel dit niet de bedoeling is – omdat zij beiden startend zijn. Daarna zal worden bekeken wie 
van hen in het vervolg bij de ontwikkeltafels kan aansluiten. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
a. Extra OT oktober: vaststellen datum 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat er helaas nog geen voorstel ligt over de tarifering en de 
eventuele financiële aanpassingen voor 2018. Dit ligt deels aan de omklap die meer tijd heeft 
gekost. Er ligt nu een eerste prognose over 2017 en deze komt na de pauze uitgebreid aan de 
orde. Het was in ieder geval voor iedereen een grote worsteling om de juiste cijfers – op tijd – aan 
te leveren. Daarom kan dus pas een doorvertaling worden gemaakt. De voorzitter doet een 
beroep op iedereen om de komende weken hieraan hard mee te werken. Dit is immers een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. De voorzitter deelt mee dat in oktober een nieuw voorstel zal 
voorliggen. Het is belangrijk dat dit voorstel in de ontwikkeltafel wordt afgestemd, voordat dit 
voorstel aan de wethouders wordt voorgelegd. Daarom wordt vandaag een nieuwe datum 
voorgesteld voor een extra ontwikkeltafel in oktober: maandag 16 oktober 2017 om 9.00 uur. De 
voorzitter stelt vast dat de meeste aanbieders dit een geschikte datum vinden. 
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b. Ter kennisneming bijlagen OT Wmo/BW (bijlage 1) 
De voorzitter deelt mee dat deze bijlagen met name gaan over de resultaatsturing van de Wmo, 
die anders is dan bij Jeugd. De voorzitter stelt vast dat er geen opmerkingen zijn. 

 
c. Evaluatieonderzoek F-Fort 
De voorzitter deelt verder mee dat F-Fort – een extern bureau – is gevraagd om een onderzoek 
te doen naar de manier van samenwerken aan de gemeentelijke kant na 1 januari 2019. De 
centrumregeling loopt dan immers af. De vraag is of de 18 gemeenten op dezelfde manier de 
inkoop van jeugd samen willen blijven doen. Daarnaast heeft F-Fort ook onderzoek gedaan naar 
de beste manier van inkoop – vorm, financiering en aanbesteding – van Wmo en Jeugd. De 
vraag is of er nog aanpassingen voor 2019 nodig zijn. Gezien de grote tekorten is dit nu nog 
urgenter. Dit onderzoek is gereed en wordt momenteel binnen de gemeenten besproken. De 
hamvraag is hoe men verdergaat vanaf 1 januari 2019. De gemeenten moeten nu op een lijn 
komen. Dit komt in de ontwikkeltafel van oktober ook aan de orde. De voorzitter verwacht dat er 
inhoudelijke veranderingen komen. 
 
d. HTHP 
De heer Bierma deelt mee dat bij de start van het bestuurlijk aanbesteden op basis van high 
trust, high penalty de samenwerkingsrelatie is aangegaan. Deze loopt nu drie jaar. Destijds is 
hierover ook een notitie opgesteld waarin is geconstateerd dat er verschillende soorten 
overtredingen zijn samen met een aantal sanctiemogelijkheden. De vervolgstap is echter nooit 
gezet omdat men eerst ervaringen wilde opdoen. Er zijn bijvoorbeeld sancties voor het zich niet 
houden aan administratieve afspraken; het niet tijdig of onjuist aanleveren van informatie. Met 
stip op 1 staat daarbij natuurlijk de kindveiligheid. Hierbij passen natuurlijk ook niet allemaal 
dezelfde sancties. De bedoeling is om zo veel mogelijk op basis van high trust, high penalty 
samen te werken. De afgelopen twee jaar is echter ook geconstateerd dat het ook af en toe 
schuurt. De goede zorgaanbieders mogen ook nooit onder de ‘kwade’ lijden. Zorgaanbieders 
hebben ook aangegeven dat op de naleving van afspraken best wat strakker gestuurd mag 
worden door de centrumgemeente. Dit heeft ertoe geleid dat in augustus een 
brainstormworkshop is gehouden met collega’s uit verschillende organisaties waarin ervaringen 
zijn gedeeld. Een werkgroep zal nu een aantal vraagstukken concretiseren en dit komt in de 
ontwikkeltafel terug. Men zal geen afstand nemen van high trust, high penalty, maar het gaat ook 
niet voetstoots gewoon goed. Bij een steekproef van een aantal jaarrekeningen zijn bijvoorbeeld 
een aantal vreemde zaken geconstateerd, waarover met de betreffende zorgaanbieders wordt 
gesproken. Op onderdelen moeten de teugels dus ietwat worden aangetrokken om het 
uitgangspunt beheersbaar te houden. Het beginsel high trust, high penalty wordt dus verder 
geprofessionaliseerd. 
 
Mevrouw Goldenbeld adviseert om met de regio Limburg Noord in overleg te gaan omdat daar al 
een voorstel over de penalty’s ligt. 
De heer Bierma antwoordt dat het toch maatwerk zal moeten zijn. Over high trust, high penalty is 
bovendien ook al een globale notitie opgesteld. De penalty’s zijn echter nog niet gekoppeld aan 
de overtredingen. De heer Bierma zal echter zeker contact met Limburg Noord opnemen. 

 
II. Notitie Resultaatsturing en kwaliteit jeugd ZL (toelichting Suzan Rosenke en Vanessa de Rond, 

bijlage 2) 
 

Voorstellen aan OT: 
1. Instemmen met de ontwikkelingsrichting resultaatsturing  
2. Instemmen met de pilot doelrealisatie 
3. Instemmen met het voorstel pilot cliënttevredenheid 
4. Instemmen met aanpassing van de algemene kwaliteitseisen DVO 
5. Instemmen met aangepaste arrangementsbeschrijvingen; 
 begeleiding, 
 behandeling, 
 verblijf (nog uitwerken), 
 BOR, 
 crisis, 
 gezinshuizen. 
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De voorzitter deelt mee dat mevrouw Rosenke samen met mevrouw De Rond een presentatie 
heeft voorbereid. 
 
Presentatie Kwaliteitsmodel Jeugd Zuid-Limburg 2017 
 

 
 

 
 

 
 
Kwaliteit (input) 
 
Aanscherpen kwaliteitseisen DVO; 

 KMS, 

 aansprakelijkheidsverzekering, 

 VOG voor zzp’ers, 
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 zorgplicht (verblijf/crisis), 

 overbruggingszorg, 

 governancecode zorg,  

 pleegzorg, 

 vervoer. 
 
Mevrouw De Rond geeft aan dat de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen nog 
verder moeten worden uitgezocht. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt met name 
voor bepaalde beroepsgroepen, zoals architecten. Desgevraagd geeft mevrouw De Rond aan dat 
niet iedereen die werkt in de zorg BIG geregistreerd is. Bij de zorgplicht (verblijf/crisis) moet 
contact worden gezocht met collega aanbieders om een passende oplossing te vinden. 
De governancecode zorg gaat in 2018 in en stelt andere eisen aan kleine dan aan grote 
organisaties. Deze code wil men graag verplicht stellen. Dit is uitgebreid besproken en hiervoor 
bestaat ook draagvlak. Mevrouw De Rond verwijst voor meer informatie naar de betreffende 
website. 
De heer Bierma voegt toe dat het vaak gaat om functiescheidingen en ongewenste vermenging 
van rollen. 
 
Verder zijn een aantal aanscherpingen bij pleegzorg opgenomen. Iedereen was het daarover 
eens. Vervolgens geeft mevrouw De Rond aan dat bij vervoer de tussenzin – dat het niet 
verplicht kan worden gesteld om het vervoer zelf te regelen – uit de DVO wordt gehaald. Hierover 
wordt immers vaak discussie met de toegangsteams gevoerd. De ambitie is immers om dit 
samen te regelen. 
Mevrouw Linssen merkt op dat er een verschil is tussen de plicht als aanbieder om dit te regelen 
en de plicht om dit te betalen. Dat is onduidelijk. Mevrouw Linssen stelt voor om een zin toe te 
voegen: ‘in alle redelijkheid en in overleg tussen toegang en zorgaanbieder’. Soms is het vervoer 
immers duurder dan de therapie. Ook bestaat er een onderscheid tussen zorgvervoer en 
schoolvervoer. Hierover ontstaat vaak discussie. Schoolvervoer valt immers niet onder het 
arrangement. Daarover moet helderheid bestaan. Het is goed om hierover overleg te voeren. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat het bij de arrangementen om gemiddelden gaat. De vraag is of 
dit gevangen wordt met een regel in het contract. Misschien moeten de toegangsteams beter 
worden geïnformeerd? Afgesproken wordt dat er geïnvesteerd wordt in de samenwerking rondom 
vervoer in plaats van het aanpassen van de tekst in de DVO. 
Mevrouw Wilbers stelt vast dat er nu niet veel ruimte is voor een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
De voorzitter concludeert dat het schoolvervoer is uitgesloten. Dit moet nog worden opgenomen 
in de DVO. Het moet helder zijn wat de regel is en bij wie de verantwoordelijkheden liggen.  
 
Mevrouw Linssen merkt verder op dat er ook veel onduidelijkheid bestaat over de 
verantwoordelijkheden bij vervoer bij crisis. Daar zit immers een omklapmoment. Het kind blijft 
ofwel in crisis of gaat terug naar huis. Als op voorhand duidelijk is dat het kind blijft, is het vervoer 
echter anders gefinancierd. Mevrouw Linssen stelt voor om dit eruit te halen. Dit creëert immers 
heel veel onduidelijkheid. 
Mevrouw Wilbers herkent dit. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat vervoer in het arrangement crisis zit. 
De heer Beek vindt dat het in eerste instantie om de indicering gaat. 
Mevrouw Linssen antwoordt dat er veel gedoe is over wie, wat moet betalen. Een ‘slimme cliënt’ 
komt immers gewoon met een taxi en soms krijgen kinderen simpelweg geen ‘dingen’. Mevrouw 
Linssen vraagt om helderheid. Zij zal haar opmerkingen nog aanreiken per mail. 
Mevrouw De Rond deelt mee dat er géén recht is op vervoer. Men moet in principe zelf het 
vervoer regelen, tenzij dit echt niet lukt. 
 
De heer Schmeits heeft een vraag over het kwaliteitsstatuut GGZ dat geldt in de gehele GGZ 
sector. Dit is een heel belangrijke kwaliteitseis. Het is een gemiste kans als dit niet in de DVO 
wordt opgenomen. 
Mevrouw Rademakers geeft aan dat dit staat beschreven in de brief van minister Schippers over 
de hoofdbehandelaar. Mevrouw Rademakers heeft dit ook per mail al verder uitgelegd. 
Mevrouw De Rond merkt op dat de eisen bij de GGZ knelden. Als het wettelijk is vastgelegd, 
hoeft dit niet in de DVO worden opgenomen. De werkgroep zal echter nog een keer bekijken of 
dit als eis moet worden opgenomen. 
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Mevrouw Linssen stelt vast dat vaak alleen nog maar zwaardere vormen ingezet kunnen worden 
en geen lichtere vormen. Dat is dus een gemiste kans. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat de inkoopsystematiek werkt met brede arrangementen 
behandeling. 
 
De voorzitter vraagt of de aanwezigen het eens zijn met de voorgestelde teksten in de notitie. 
Deze teksten worden opgenomen als een bijlage bij de DVO. De voorzitter stelt vast dat is 
afgesproken dat nog een zin wordt opgenomen dat het schoolvervoer uitgesloten kan worden. 
Daarnaast worden de onderwerpen vervoer bij crisis, de aanscherping van de kwaliteitseisen 
voor de behandeling GGZ en de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid nog uitgezocht. De 
voorzitter stelt vast dat de aanwezigen hiermee akkoord gaan. 
 
Mevrouw Wilbers heeft nog een opmerking over de zorgplicht bij verblijf. Er is immers ook sprake 
van een capaciteitsbeperking. Mondriaan heeft altijd een extra bed ter beschikking, maar als dat 
bed vol ligt moet men uitwijken naar andere aanbieders. Er is vaak een discussie met de toegang 
over wie de verantwoordelijkheid heeft en houdt. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat een aanbieder verplicht is om de samenwerking te zoeken met 
andere aanbieders om samen de best mogelijke oplossing te zoeken. De eerste aanbieder blijft 
echter verantwoordelijk voor een oplossing. Het is ook aan de aanbieder om te beoordelen of een 
opname aan de orde is. 
Mevrouw Linssen stelt vast dat het met name gaat over de verantwoordelijkheid als de andere 
aanbieder ook geen passende oplossing kan bieden voor cliënten die al in zorg zijn en die men 
over wil plaatsen. 
De voorzitter deelt mee dat de eerste aanbieder verantwoordelijk is en blijft. Desgevraagd geeft 
de voorzitter aan dat de uitspraak van een arts – over al dan niet een opname – bindend is. 
 
De heer Werts vraagt of er een aanbieder ook voor een onderdeel van een arrangement 
(begeleiding of behandeling) kan inschrijven. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat de sextanten in 2018 hetzelfde blijven en dat dat dus niet 
mogelijk is. 
De heer Bierma voegt toe dat cherry picking afbreuk doet aan de arrangementensystematiek. 
 
De voorzitter stelt vast dat het onderdeel kwaliteitseisen hiermee is afgerond. 
 
Mevrouw De Rond vervolgt de presentatie met het onderdeel aanscherpingen arrangementen 
(bijlage 2 aanscherpingen arrangementsbeschrijvingen). 
 
Aanscherpingen arrangementsbeschrijvingen: 

 begeleiding, 

 behandeling, 

 verblijf, 

 crisis, 

 BOR, 

 gezinshuizen: nieuw arrangement! 

 logeren? 
 
Begeleiding 
Mevrouw Linssen heeft een vraag over begeleiding, doelgroep en complexiteit. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen mbo-, hbo- en hbo+-taken. Moet de begeleiding wel altijd hbo+ zijn 
bij de taak persoonlijke verzorging? Dit is immers een echte mbo-taak (persoonlijke verzorging). 
Dit maakt het ook onnodig duur. Mevrouw Linssen verwijst daarnaast ook naar de krapte op de 
arbeidsmarkt. Mevrouw Linssen vraagt dan ook om dit te heroverwegen. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat de persoonlijke verzorging bij begeleiding het pakket verzwaart 
dat wordt ingezet. Dit is ondervangen door een regel in de tekst, maar dit moet nog duidelijker 
worden omschreven. 
De voorzitter stelt vast dat dit nog wordt aangepast. 
 
Mevrouw Mercken wijst op het grote verschil in ureninzet. Spreekster merkt in de praktijk dat veel 
cliënten er tussenin zitten. Dit leidt tot veel discussies. 
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De heer Visser antwoordt dat de spiegelinformatie hiervoor handvaten moet gaan bieden. Het 
kan ook zijn dat de grenzen nog iets gaan verschuiven. Dit komt terug in de ontwikkeltafel in 
oktober. 
 
Behandeling (memo pagina 32) 
Mevrouw Linssen vindt de zinsnede over de supervisie niet helemaal helder. 
 
Deze supervisie kan alleen worden uitgevoerd door: 

 psychiaters 

 klinisch psychologen 

 verpleegkundig specialisten 

 GZ-psychologen 

 kinderartsen/ pediaters 

 orthopedagoog generalist (niet bij behandeling van psychische problematiek) 
 
Als het hierbij om de behandelverantwoordelijkheid gaat, vraagt spreekster om de gewone 
psycholoog en de orthopedagoog hieraan toe te voegen. Anders wordt immers een overkill aan 
specialisatie ingezet. Mevrouw Linssen stelt voor om te noemen: ‘minimaal WO opgeleid en 
voldoen aan de kwaliteitseisen’. 
Mevrouw Wilbers merkt op dat deze opmerking ook gaat over het goed kunnen differentiëren 
binnen het begrip behandeling. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat dit voor complexe gevallen al is gedaan. Dit moet inderdaad 
nog verder worden gedifferentieerd voor midden en laag. 
De heer Schmeits merkt op dat deze lijst niet nodig is als men een kwaliteitsstatuut heeft. 
Mevrouw Rosenke neemt deze opmerkingen mee naar de werkgroep behandeling. 
 
Mevrouw Linssen heeft ook nog een opmerking gemaakt over; ‘Binnen een behandeling worden 
erkende evidence based methodieken gebruikt, die worden onderbouwd door wetenschappelijk 
onderzoek’. Evidence based is er namelijk bijna niet voor de doelgroep LVB. Dit kan men dus niet 
zo beknotten, want anders kan men niet meer succesvol behandelen. ‘Waar mogelijk evidence 
based methodieken en anders best practices’ is dus een betere formulering. 
De voorzitter antwoordt dat dit wordt aangepast. 
Mevrouw De Rond geeft desgevraagd aan dat de opmerkingen in de nieuwe arrangementen 
beschrijvingen voor 2018 worden verwerkt. 
 
Verblijf (bijlage 4 memo verblijf pagina 34 notitie) 
Mevrouw Linssen ziet bij de toegangsteams veel verwarring over verblijf (opslag) en zorg 
(behandeling). Mevrouw Linssen vraagt zich af bij het lezen van de memo of dit weer wordt 
samengevoegd of blijft losgeknipt. Deze omschrijving – en indien het losgeknipt blijft – 
veroorzaakt immers verwarring. Bij het verblijf (bijvoorbeeld intensief specialistisch) zit immers de 
behandeling. 
 
Deze verblijfsvorm is gericht op intensieve behandeling met continue aanwezigheid. Deze 
verblijfsvorm omvat:  
 het bieden van fysieke zorg, zodat tijdig in kan worden gegrepen bij bijvoorbeeld 

suïcidegevaar, of complicaties van de stoornis, 
 het verlenen van zorg op ongeregelde en/of frequente tijden, omdat de jeugdige zelf niet 

(meer) in staat is om hulp in te roepen, 
 het ingrijpen bij gedragsproblemen; 

 therapeutisch: gericht op verbetering van de gedragsstoornis of aanleren van ander 
gedrag,  

 of preventief: voorkomen van escalatie en gevaar. 
 MDT (multidisciplinaire behandelaanpak), 
 systemische benadering van de hulpverlening . 
 
Mevrouw Linssen stelt voor om dit beter te omschrijven: ‘indien noodzakelijk kan een 
verblijfscomponent worden toegevoegd’. Hierbij is immers nog steeds sprake van heel veel 
problemen. 
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Mevrouw Rosenke antwoordt dat het hier gaat om het etmaal en afhankelijk van de complexiteit 
van de cliënt wordt het duurder of goedkoper. Dit moet inderdaad terugkomen in de beschrijving. 
Mevrouw Rosenke waardeert de opmerking van mevrouw Linssen. 
De voorzitter stelt vast dat een scherper onderscheid tussen verblijf en behandeling wordt 
toegevoegd. In de ontwikkeltafel in oktober komt het definitieve voorstel op tafel. De 
besluitvorming in de gemeentes volgt dan in november. 
 
Mevrouw Wilbers merkt op dat ten aanzien van de omschrijving van HIC op dat er ook landelijke 
normen en protocollen zijn waaraan men moet voldoen. Mevrouw Wilbers zal nog een voorstel 
aanleveren. 
De voorzitter dankt hiervoor. 
 
Crisis (pagina 23 notitie) 
Mevrouw De Rond legt uit dat bij het arrangement crisis de termijn van zes weken is 
aangescherpt. Mondriaan heeft vragen gesteld over de afweging tussen crisis verblijf en verblijf. 
Er is nu geprobeerd om in de beschrijving een afweging te maken zodat het goed werkbaar is. 
De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen hiermee akkoord gaan. 
 
BOR (Begeleide Omgangsregeling) (pagina 27 notitie) 
Mevrouw De Rond geeft aan dat dit arrangement het afgelopen jaar heel erg veel is ingezet. Dit 
is immers ook beschikbaar gesteld aan de toegangsteams, daar waar geen gerechtelijke 
uitspraak voorligt. Dit is dus een vrijwillige BOR. 
Mevrouw Veelen merkt op dat in de praktijk blijkt dat bij een gerechtelijk uitspraak vaak sprake is 
van veel problematiek. Dan komt men dus niet uit met twee keer per maand, twee uurtjes. De 
vraag is of naast de BOR ook het arrangement begeleiding moet worden toegepast. Een 
stapeling leidt echter ook tot extra kosten. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat de werkgroep de BOR graag wilde beperken, maar de 
gemeenten wilden dit niet. De toegangsteams hebben immers veel behoefte aan de BOR. . De 
voorgestelde wijzigingen in het BOR arrangement zullen daarom teruggedraaid worden. Wel 
worden de kwaliteitseisen  nog aangescherpt. 
 
Mevrouw Goldenbeld vraagt naar het effect van het gebruik van de BOR bij de problematiek van 
echtscheidingen voor kinderen. De BOR voorkomt misschien wel erger. Mevrouw Goldenbeld 
adviseert om goed hierover na te denken. 
Mevrouw Veelen merkt op dat ook is afgesproken dat de aanbieders meedenken over de 
goedkoopste oplossing. 
Mevrouw Rosenke stelt voor om de kwaliteit meer te gaan waarborgen. 
De voorzitter stelt vast dat de toegangsteams veel behoefte hebben aan het BOR-arrangement. 
Dit moet worden gecheckt. Daarnaast moet men niet gaan stapelen en verder moeten de 
kwaliteitseisen ook scherper worden neergezet. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat dit inderdaad nog een keer goed moet worden bekeken. Het 
voorstel wordt dus aangepast. 
 
De heer Bierma merkt op dat het verhogen van de kwaliteitseisen van instellingen die BOR 
bieden geen rem geeft op de behoefte van echtparen die geen gerechtelijke indicatie hebben. De 
heer Bierma vraagt meer uitleg. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat veel voor het BOR-arrangement wordt gekozen. Men ziet ook 
dat steeds meer aanbieders dit gaan aanbieden. Mevrouw De Rond hoopt dat met het 
aanscherpen van de kwaliteitseisen de kwaliteit goed blijft. Dit heeft echter zeker geen invloed op 
de toenemende aantallen. Mevrouw De Rond gaat met de gemaakte opmerkingen aan de slag. 
Dit komt in de ontwikkeltafel in oktober terug. 
 
Gezinshuizen (pagina 29 notitie) 
Mevrouw De Rond deelt mee dat de gezinshuizen een nieuwe arrangementbeschrijving zijn. Er 
zijn steeds meer zelfstandige ondernemers die gezinshuizen willen exploiteren. Een daarvan 
heeft dit jaar ingeschreven op verblijf. Men wil nu graag de kwaliteitseisen aanscherpen, samen 
met een apart tarief dat passend is bij de gezinshuizen. De input van de aanbieders is bij de 
beschrijving meegenomen. 
Mevrouw Mingels vraagt meer uitleg over het opleidingsniveau van de aanbieders 
(kwaliteitseisen gezinshuisouder(s)). 
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Mevrouw De Rond antwoordt dat in de Jeugdwet staat dat een zelfstandige aanbieder aan de 
kwaliteitseisen van de Jeugdwet moet voldoen. Indien men dit echter doet onder de vlag van een 
instelling, is de instelling verantwoordelijk. 
Mevrouw Rosenke zal dit aan de beschrijving toevoegen. 
 
Logeren 
Mevrouw De Rond deelt mee dat ten aanzien van logeren nog niets is uitgewerkt. Dit wordt nog 
inhoudelijk en financieel uitgewerkt. 
De heer Gorissen merkt op dat de frequentie voor veel ouders veel te laag is. 
Mevrouw Linssen geeft aan dat de frequentie van logeren in Noord-Limburg al is uitgewerkt. 
De voorzitter deelt mee dat de frequentie in de beschrijving wordt opgenomen. 
 

III. Doorontwikkeling inkoop GI’s: notitie Regie (toelichting Vanessa de Rond, bijlage) 
 
Voorstellen aan OT: 
 Instemmen met de voorgestelde wijzigingen in het arrangement regie. 
 Instemmen met de introductie van een nieuw subarrangement ‘onafhankelijke regie ter 

voorkoming van een kinderbeschermingsmaatregel (GI’s). Hiermee komt het product ‘drang’ in 
de DVO’s van de GI’s te vervallen. 

 
Arrangementen regie 

 Opnemen subvariant: 
   “onafhankelijke regie ter voorkoming van een kinderbeschermingsmaatregel (GI’s)” 

(ter vervanging van product ‘drang’ in DVO van gecertificeerde instellingen). 
 
Mevrouw De Rond deelt mee dat een werkgroep hiermee aan de slag is samen met de GI’s en 
de gemeenten. Het product drang lijkt op het arrangement regie. Het voorstel is nu om binnen het 
arrangement regie een subarrangement onafhankelijke regie ter voorkoming van een 
kinderbeschermingsmaatregel op te nemen. Desgevraagd geeft mevrouw De Rond aan dat men 
vooral de expertise van de gecertificeerde instellingen daarop wil inzetten, ook vanwege de 
continuïteit. 
De voorzitter deelt mee dat hierover een aparte notitie is geschreven. 
De heer Gorissen vraagt zich af wat de kennis van het gedwongen kader is. 
Mevrouw De Rond geeft aan dat de werkgroep bekijkt of het mogelijk is om ook de 
jeugdbescherming en jeugdreclassering in een arrangement te gieten. 
De heer Gorissen vraagt waarom het arrangement alleen bij de gecertificeerde instellingen wordt 
neergelegd. Een aanbieder kan hiervoor immers ook een structuur opzetten. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat het om de specifieke expertise van de gecertificeerde 
instellingen gaat. 
 
Mevrouw Rosenke gaat vervolgens in op het onderwerp outcome. 
 
Outcome: 

 uitval, 

 cliënttevredenheid, 

 doelrealisatie. 
 
Uitval: 

 ‘Mate waarin de zorg eenzijdig door cliënt (zonder overeenstemming tussen cliënt en 
jeugdhulpverlener) is beëindigd’. 

 Gemeten via CBS uitvraag. 
 

Cliënttevredenheid /-ervaring: 

 pilot met 1 schriftelijke uitvraag in 2018, 

 paar grote aanbieders, 

 aantal gemeenten: draagvlak gemeenten wordt onderzocht! 

 Uitvraag bespreken in ‘focusgroep’ om te leren. 
 

Doelrealisatie: 

 zonder hulp verder kunnen, 
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 na beëindiging geen nieuwe start hulp, 

 afname problematiek, 

 overeengekomen doelen gerealiseerd. 
 
Doelen: 

 zelfredzaam, 

 meedoen, 

 veilig, 

 gezond. 
 
Meten? 
 -1G1P, 
 - meetinstrumenten aanbieders, 
 - berichtenverkeer. 
 
Mevrouw Rosenke adviseert om de NJi stukken over dit onderwerp goed na te lezen. Daarin 
staan uitgebreide beschrijvingen en daarin wordt het model ook goed toegelicht. 
 
Uitval 
Mevrouw Rosenke deelt mee dat de uitval in de huidige pilot al is uitgevraagd. De resultaten van 
de pilot moeten nog worden besproken. De bedoeling is dat hierover het gesprek wordt gevoerd. 
Mevrouw Mercken vraagt meer uitleg over uitval eenzijdig door de cliënt. 
Mevrouw Rosenke antwoordt dat men dit bij de ‘reden beëindiging’ aan kan geven. Bij 
multiproblemgezinnen is dit wel lastiger om te definiëren. Men wil daarin echter wel een stap 
zetten en bekijken wat wel mogelijk is. 
 
Mevrouw Veelen merkt op dat een ZRM (Zelfredzaamheid-Matrix) gemaakt is voor volwassenen, 
maar niet voor jeugd. 
Mevrouw Rosenke antwoordt dat de ZRM is aangepast. 
Mevrouw Mercken stelt voor om de kindcheck ernaast te leggen. Deze is immers vrij concreet 
voor jeugd en gezin gemaakt. 
Mevrouw Rosenke zal dit in de volgende werkgroep doen. 
 
De heer Beek vindt het belangrijk dat duidelijk is wie, wat invult. 
Mevrouw Rosenke antwoordt dat hiervoor in het sociale domein de routes zijn bepaald. 
 
Pilots: 

 werkbare werkwijze? 

 meetbaar? 

 digitaal systeem resultaatmeting 1G1P noodzakelijk? 
 

 2 gemeenten 

 2 aanbieders 
 
Mevrouw Rosenke deelt mee dat al één pilot loopt (uitvraag). De andere pilot (2019) – twee 
gemeenten samen met AmaCura en Hai-5 – gaat over het cliëntniveau. Het streven is om voor 
2019 met een voorstel te komen. 
 
Mevrouw Mingels merkt op dat er veel dubbelingen staan in het hulpverleningsplan. Kan dit nog 
tekstueel worden aangepast? 
Mevrouw Rosenke antwoordt dat de werkgroep 1G1P hiermee bezig is. Dit wordt nog 
doorontwikkeld. 
Mevrouw De Rond deelt mee dat de definitieve versie op de website staat. Spreekster zal de 
vraag over de dubbelingen bij de werkgroep neerleggen. 
De voorzitter merkt op dat ook nog opmerkingen per mail kunnen worden aangereikt. 
 
Cliënttevredenheid/-ervaring 
Mevrouw De Rond geeft aan dat CLiC heeft opgemerkt dat cliënten soms 7 keer een vragenlijst 
moeten invullen. CLiC heeft daarom gevraagd om een gezamenlijke vragenlijst te maken. In de 
werkgroep was een aantal grote aanbieders nu bereid om dit uit te proberen. Het voorstel is om 
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in 2018 een pilot te doen met een gezamenlijke vragenlijst. Mevrouw De Rond werkt nu hard aan 
het draagvlak hiervoor bij de gemeenten. De uitkomsten van de uitvraag worden dan in de 
focusgroep besproken. Men hoopt op een hogere respons zodat hiervan meer geleerd kan 
worden. 
 

IV. Pauze 11.16 –11.24 uur 
 

V. 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 de heer Paul Megens ook al eerder over de omklap heeft 
geïnformeerd. In de krant staat ook weer recent dat er nog steeds tientallen miljoenen tekort op 
de Jeugdzorg zijn. De tekorten op de budgetten lopen in Limburg dus gewoon door. 
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Tekorten lopen op door: 

 Afname regionale budgetten 
 

 
 
Tekorten lopen op door: 

 Afname regionale budgetten 
 

 
 
Tekorten lopen op door: 

 Toename zorgconsumptie 
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Mevrouw Linssen vraagt of de oorzaak van de toename van de zorgconsumptie wordt 
onderzocht. 
De voorzitter stelt vast dat het aantal unieke cliënten bij jeugd toeneemt. Hiernaar is ook 
onderzoek gedaan. 
De heer Visser antwoordt dat de indelingen in segmenten tussen 2016 en 2017 vergeleken zijn. 
Daar ziet men heel grote verschillen en verschuivingen. Er zijn ook een aantal arrangementen die 
gemakkelijker toegankelijk zijn. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat dat men ook verschillen ziet tussen de verschillende gemeenten 
in Zuid-Limburg. Dit heeft ook te maken met de visie dat men vindt dat het team jeugd vroeg erbij 
moet zijn. Men steekt dus al voelsprieten uit bij de huisartsen en de scholen in de hoop dat men 
zo zwaardere zorg in de toekomst voorkomt. Momenteel ziet men echter niet dat de zwaardere 
zorg afneemt. 
 
De heer Beek hoort vaak terug dat lichter behandelen vaak leidt tot een opschaling op termijn. 
De vraag is of men niet al meteen moet opschalen. 
De heer Werts voegt toe dat ook veel indicaties vanuit de Wlz per 30 juni aflopen. Die cliënten 
komen dan bij de Jeugdwet en de Wmo. De primaire grondslag is dan de GGZ. De 
brancheorganisaties hebben hierover ook een beslissing/herziening van de staatssecretaris 
gevraagd. Dit is echter helaas doorverwezen naar het volgende kabinet. 
Mevrouw Linssen vindt het een wonderlijke ontwikkeling dat iemand die in de langdurige zorg zit, 
terug moet naar de Jeugdwet. Dit betreft vaak een oneigenlijk gebruik van middelen. 
De voorzitter deelt mee dat de toegangsteams ook steeds meer naar de screening kijken. 
 
Tekorten lopen op door: 
toename aanbod: 

 groot aantal aanbieders/handelingskosten 

 > zorgvormen 

 > arrangementen 
 
 
Mevrouw Linssen herkent het gegeven dat veel cliënten worden doorverwezen. Wordt hiernaar 
nog onderzoek gedaan? Soms kan men dit immers heel goed uitleggen, maar soms kan het ook 
verkeerd zijn gegaan. Het is belangrijk dat cliënten sneller op de juiste plek komen. 
De heer Visser antwoordt dat het berichtenverkeer de doorverwijzingen van cliënten 
gemakkelijker inzichtelijk kan maken. 
De heer Bierma deelt mee dat de heer Paul Megens – coördinator inkoop – erg geschrokken 
was van de bestaande doorverwijzingpatronen vanuit de overtuiging dat effectieve 
jeugdhulptrajecten (enkelvoudige problematiek) maximaal een half jaar moeten duren. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat het uniek is dat men voor achttien gemeenten de gegevens op 
een plek heeft. 
De voorzitter deelt mee dat men deze stapeling overal in het land ziet. 
De heer Visser geeft aan dat dit stof geeft tot nadenken. Deze module moet echter wel nog 
worden aangekocht. 
Mevrouw Rosenke voegt toe dat in de kwartaalgesprekken hierover ook wordt gesproken. 
Mevrouw Linssen vraagt om de doorverwijzingen naar Koraal door te sturen. Mevrouw Linssen 
wil dit immers graag weten. Het is goed om dit voor de kwartaalgesprekken al intern te bekijken. 
De heer Visser antwoordt dat daarmee heel veel werk en kosten gemoeid zijn. De heer Visser 
zal het verzoek echter meenemen. 
 
Verschuiving segmentindeling 
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Tekorten lopen op door: 

 de financiële situatie van de gemeente Maastricht (voorbeeld), 

 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 deelt mee dat dit schema een betrouwbaar beeld van de situatie geeft. Deze 
grote verschuiving van licht naar midden geldt met name voor de ambulante trajecten. Bij de 
andere arrangementen is dat veel minder het geval. 
Mevrouw Ramakers ziet dit niet terug bij Koraal. 
 
De heer Beek vraagt meer uitleg over 2016. 
De heer Visser antwoordt dat de informatie van 2016 vergeleken wordt met de omklap. 
 
De voorzitter vraagt aan de aanbieders of zij een verklaring hebben voor deze grote 
verschuiving. 
Mevrouw Linssen vraagt of bij de voorberekening is meegenomen dat men verblijf en 
behandeling gaat scheiden. Anders vergelijkt men immers appels met peren. Mevrouw Linssen 
wil dit graag uitsplitsen per aanbieder en daarover het gesprek voeren. Dat geeft inkoop ook een 
beter zicht op het probleem. 
De heer Visser antwoordt bevestigend. In het nieuwe model is ook geprobeerd om de financiën 
op orde te krijgen. Men ziet nu echter geen oplossing, maar juist een probleem. De oude tarieven 
spelen hierbij geen rol. 
 
Mevrouw Veelen deelt mee dat anaCare hard is gegroeid door de cliënten die aan het einde van 
het jaar zijn ingestroomd. 
De voorzitter antwoordt dat dit iets zegt iets over het aantal cliënten, maar niets over de 
verschuiving van licht naar midden.  
 
Mevrouw Goldenbeld stelt voor om hierover een werksessie te organiseren waarin dit 
geanalyseerd kan worden. 
De heer Bierma antwoordt dat dit bij de opdracht aan de orde komt. 
 
De heer Beek is geïnteresseerd in het totaal, ook van de individuele aanbieders. 
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De heer Visser deelt mee dat men dezelfde trend ziet bij alle achttien gemeenten. De werkgroep 
zou dit echter ook regionaal moeten bekijken. 
Mevrouw Goldenbeld wil graag weten hoe groot de n is. 
De voorzitter antwoordt dat de n ook toeneemt. 
De heer Bierma vindt dat dit ook in de kwartaalgesprekken aan de orde moet komen. 
 
De heer Visser deelt mee dat de tekorten bij jeugd en de Wmo oplopen. De heer Visser vraagt 
aan de aanbieders wat een raad van bestuur van deze cijfers zou zeggen. 
De heer Beek merkt op dat de besparingen nog niet zijn ingedaald. 
De heer Visser geeft aan dat de kosten ook toenemen. 
Mevrouw Linssen vindt dat goed moet worden gekeken waarin dit zit. Het kan namelijk ook zo 
zijn dat er elk jaar aanbieders bijkomen. Hoe zit het met het bedrag van de aanbesteding? Hoe zit 
het met de uitgaven bij de toegang? Dit vraagt dus om een grondigere analyse. 
De voorzitter antwoordt dat dit wordt gedaan. Nu moet echter vooral worden nagedacht over wat 
in 2018 moet worden aangepast zodat het tekort niet zo groot blijft of misschien zelfs zal stijgen. 
Dit is op termijn immers niet meer haalbaar. 
De heer Visser deelt mee dat de werkgroep dit nu zal oppakken. In oktober zal de ontwikkeltafel 
immers met oplossingen moeten komen. Dit moet met behulp van draaiknoppen worden gedaan. 
Mevrouw Rosenke geeft aan dat de werkgroep ook bezig is met een analyse. 
 
Mevrouw Linssen wijst op het risico dat men aan de verkeerde knoppen gaat draaien – zonder 
het effect te weten – waardoor men aan de achterkant veel duurdere zorg zal moeten inzetten. 
Mevrouw Linssen vraagt om hiermee goed rekening te houden. Mevrouw Linssen stelt nogmaals 
voor om een goede analyse te maken en om niet vanuit aannames te werken. 
Mevrouw Veelen merkt op dat men de effecten van de arrangementen ook nog niet heeft kunnen 
meten. Bovendien heeft men ook heel veel dubbele kosten moeten maken. Mevrouw Veelen 
vindt dat men eerst een jaar moet wachten. 
De heer Visser antwoordt dat dit ook een prognose is. 
De heer Bierma deelt mee dat niets doen in dezen geen optie is. 
Mevrouw Wilbers waarschuwt voor het doen van verkeerde interventies op basis van te weinig 
kennis waardoor het probleem wordt vergroot. 
De heer Visser vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de juiste maatregelen te 
treffen. De heer Visser hoopt dat dit zal lukken. 
 
Draaiknoppen 
Noodzaak om beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten voor de cliënten die dat het 
meest nodig hebben! 

 Terugdringen zorgconsumptie? 
 Goedkopere producten? 
 Minder aanbod contracteren? 
 Betere resultaten (Sturen op efficiëntie en effectiviteit) 
 Keuzes maken in aanbod? 
 Tarieven verlagen? 
 Budgetplafonds? 
 Nacalculatie? 

 
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 voorzitter concludeert dat de verschuiving van licht naar midden nog goed moet worden 
bekeken, naast de stapeling van arrangenten. 
Mevrouw Linssen heeft de indruk dat doordat snel gekozen wordt voor lichte vormen van hulp, 
daarna steeds meer en meer verder wordt opgeschaald omdat de lichte vorm van hulp niet past 
bij de zwaarte. Het is goedkoper om meteen dure hulp in te zetten. 
Mevrouw Wilbers deelt mee dat in de GGZ recent onderzoek is gedaan naar prikkels en 
financieringsstructuren waarbij bijvoorbeeld de eigen bijdrage in de GGZ is getoetst bij 
verschillende zware en lichte problematieken en waar dit wel en waar dit niet werkt. Daar kunnen 
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echte quick wins worden behaald. Met moet aan het begin van een traject de echt complexe 
problematiek beter toetsen zodat men beter kan differentiëren. 
 
Mevrouw Senden vraagt naar de arrangementen die nog in de pijplijn zitten. 
De heer Visser antwoordt dat die erin zitten. Dit is een prognose. Daarnaast is ook het 
onderhanden werk uitgevraagd. 
 

VI. Afsluiting en vervolgafspraken 
De heer Visser stelt vast dat de tijd schaars is. Volgende week donderdag komt de werkgroep bij 
elkaar en aanbieders die hierbij nog willen aansluiten kunnen dat per mail melden bij de heer 
Visser: martijn.visser@maastricht.nl. 
De voorzitter stelt vast dat in de werkgroep de verdieping moet worden aangegaan. Men kan 
echter ook nog per mail ideeën aandragen. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 12.08 
uur de bijeenkomst. 
 
 
 
Maastricht, 25 augustus 2017 
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