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Inventarisatie 1e ronde Ontwikkeltafels 2016  

 

Inleiding  

In vier fysieke sessies van de eerste ronde OT’s hebben op 4,10 en 11 maart ca. 110 zorgaanbieders 

Wmo/Jeugd  samen met beleidsmedewerkers van gemeenten en medewerkers vanuit de 

toegangsteams zich uitgesproken over de onderwerpen en thema’s, die in het vervolgtraject aan de 

orde zouden moeten komen. De fysieke OT’s hebben op verschillende locaties in Maastricht, 

Heerlen en Sittard plaatsgevonden, kenden een hoge opkomst en hadden een levendig en 

constructief karakter. Aan de hand van vooraf geformuleerde vragen, die hierna ook als 

ordeningsprincipe worden gebruikt, kan hieruit de agenda voor de komende OT’s in 2016 worden 

opgemaakt. Het uiteindelijke doel hiervan is de contractafspraken voor 2017 te formuleren en 

daarmee zo mogelijk een bijdrage aan de transformatie van de zorg te leveren.  

Aanpak 
Zoals in de startnotitie aangegeven willen we verdere stappen in het kader van de transformatie 

zetten. Hierbij moeten we de beschreven dilemma’s en vraagstukken aanpakken. In een korte 

presentatie zijn deze op de OT-bijeenkomsten aangegeven. Nog even samenvattend: 

 

1. Hoe bieden we met minder budget toch kwaliteit en continuïteit? 

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

3. Waar moeten we de systematiek van arrangementen verbeteren? 

4. Welke kwaliteitsparameters kiezen we en hoe monitoren we daarop? 

5. Welke vormen van contract en aanbesteding zijn passend om maatwerk mogelijk te maken? 

6. Welke stappen zetten we de komende periode in het kader van de transformatie? 

Over deze vraagstukken is in de fysieke OT’s gesproken aan de hand van meer algemene vragen over 

wat moet worden verbeterd, verlaten, etc. Hieronder zijn de resultaten daarvan weergegeven. 

Wat moeten we vasthouden 

 Gezamenlijk inkopen, schaalniveau van inkoop voor Jeugd handhaven en voor Wmo 

vergroten (ook regionaal!)  

 Arrangementensystematiek incl. duidelijkheid tarieven 

 Kwartaalgesprekken 

 Ruimte voor kleine aanbieders/keuzeruimte cliënt 

 Ruimte voor maatwerk/vraagsturing 

 Overall regierol gemeente (maar gezamenlijk doorontwikkelen) 

 Keukentafelgesprek, 1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur 

 Vertrouwen (high trust) en partnership 

Wat moeten we verlaten 

 Koppeling arrangement aan kalenderjaar, evt. kwartaal of maandarrangementen  
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 Jaarlijkse tariefafspraken, liever meerjarig c.q. cliënttarief op maat 

 Minder praten, meer doen: pilots 

 Administratieve lastendruk, onrealistische (termijnen bij) en hoeveelheid van gegevens bij 

uitvragen, inefficiëntie processen, verantwoordingsdruk 

 Aanbodgestuurde diagnose/indicatiestelling 

 One size fits all 

 Referentiejaren 2012/2013 

 Acceptatieplicht van iedere cliënt 

 Garantiebudget 

 Onderscheid tussen nieuwkomertarief en dat van bestaande aanbieders 

 Grote verscheidenheid en diversiteit aan regelingen 

 Late vaststelling tarieven 

 Concurrentie op prijs tussen aanbieders (i.p.v. samenwerking en co-creatie) als gevolg van 

de werkwijze van (sommige) toegangsteams 

 Arrangement als doel 

Wat moeten we versterken 

 Informatie over systematiek aan zorgaanbieders en gemeenten 

 Uniformeren wijze van communiceren 

 Snellere procedures (afgeven beschikkingen!) 

 Cliëntbetrokkenheid en eigen kracht 

 Van aanbodgericht naar vraag/cliëntgericht 

 Diagnose/triage/indicatiestelling én nazorg, onafhankelijkheid sociale teams, indicatie door 

huisarts/rol praktijkondersteuner/versterking samenwerking huisartsen 

 Privacybescherming 

 Arrangementen: beschrijving/differentiatie /zorgzwaarte/ cliëntprofielen/ 

resultaatbeschrijvingen/ verwijsgids (appels zijn geen peren!)/problematiek kleine aantallen 

 Naar uniforme tarieven voor vergelijkbare arrangementen, kostprijsbenadering, aansluiting 

bij doelgroep 

 Koppeling beleid en uitvoering, ontschotting binnen gemeenten 

 Kwaliteitseisen i.c.m. toepassing High Trust, High Penalty en audits 

 Digitale gegevensuitwisseling via gegevensknooppunt 

 Informele zorg, gebruik netwerk 

 Samenwerking tussen gemeenten onderling en binnen de zorgketen, versterken ketenregie, 

geen concurrentie maar partnership 

 Samenwerking tussen zorgaanbieders bij de invulling van arrangementen, beter gebruik van 

elkaars specialismen, samenwerken over de domeinen heen 

 Samenwerking/afstemming tussen regio’s over procedures en protocollen 

 Toegankelijkheid/bereikbaarheid team inkoop  

 Toegankelijkheid/bereikbaarheid jeugdteams 

 Duidelijke kaders: waar willen we naar toe met de zorg, wat bieden we wel en wat niet, 

welke eisen aan verantwoording/controleprotocol 

 Concretisering van doelen 

 Zorgsoorten bij elkaar 

 Uniformering werkwijzen toegangsteams, inzicht in effectiviteit toegang 

 Beter benutten beschikbare kennis/kennisopbouw/kennisdeling (bijvoorbeeld d.m.v. 

beveiligd informatieplatform) 

 Beschikbaarheid long-stayplekken (beschermd wonen) 

 Overgang of aansluiting problematiek 18- 18+ 
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 Realistisch beeld van mogelijkheden van zelfredzaamheid (i.r.t. het risico van te lichte 

zorginzet) 
 Arrangement als middel 

 Regeling van vervoer 

 Eenduidigheid (toepassing van) plan van aanpak gemeenten 

Wat moeten we vernieuwen 

 Voorliggende voorzieningen, van formele naar informele zorg en naar preventie, basis GGZ 

als voorliggende voorziening, intersectorale samenwerking vanuit de burger geredeneerd, 

versterken 1e lijn 

 Nieuwe arrangementen, bijvoorbeeld beschermd wonen zonder verblijf,  

huisartsenarrangement (“waakvlam-arrangement”), arrangement diagnose of 

nazorgarrangement 

 Co-creatie tussen burgers/zorgaanbieders en gemeenten bij de innovatie van 

dienstverlening 

 Ontschotting ( bijvoorbeeld: Wmo/Wlz/Zvw of binnen gemeenten), over grenzen heen kijken 

 Groepsbegeleiding in eigen omgeving 

 Regie bij de professional 

 Preventie met verbinding naar onderwijs (bijv. dyslexiezorg op school) 

 Innovatiestimulering voor kleinere zorgaanbieders 

 Vervoer (wijze en financiering, binnen of buiten arrangement) 

 Populatiebekostiging 

 Resultaatbekostiging 

 Digitaal dossier 

 Uitgaan van mogelijkheden, niet van belemmeringen  

 Systematiek in uit  in zorg 

 Regionale budgetten en inkoopaanpak/meerjarige afspraken 

 Belonings/tarievenprikkel o.b.v. cliëntervaringen 

 Borging van innovaties en informatiedeling 

 Koppeling Wmo, Jeugd en Participatie 

 Inkoop niet alleen van aanbieders maar ook van burgerinitiatieven 

 Invoering Wkkgz (wet kwaliteit klachten en geschillen zorg per 01-07-2016)  

 
Resultaten 

Alle naar voren gebrachte punten zijn gelegd naast de uit de eerdere inventarisatie van punten - uit 

de OT’s vorig jaar, uit de ambtelijke en uit de bestuurlijke inventarisatie in de aanloop naar deze 1e 

ronde OT’s. Al deze punten zijn in samenhang beoordeeld om zo tot een clustering en prioritering 

tot vier hoofdthema’s voor OT’s te komen. Een aantal hiervoor genoemde onderwerpen raakt niet 

direct de inkoop voor 2017 en zal op een andere manier dan via bestuurlijk aanbesteden opgepakt 

kunnen of moeten worden. Een deel van deze punten betreft uitvoerings- of 

bedrijfsvoeringsvraagstukken en moeten door Toegang en/of Inkoop worden opgepakt. Een deel van 

de punten betreft vraagstukken voor de lange termijn en zullen op de agenda van de 

transformatietafel en de daarmee de OT’s voor de komende jaren terugkomen. Wat overigens niet 

inhoudt dat hier de komende tijd geen aandacht aan wordt besteed. Maar het betreffen geen 

onderwerpen voor de OT’s van dit jaar. 

Welke thema’s voor de 4 OT’s dienen zich aan? 

Voorgesteld wordt om voor de agenda van de komende drie rondes in 2016 de volgende thema’s te 

hanteren:  
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a. Arrangementen Jeugd: kwaliteitseisen/innovatie/differentiatie/koppeling cliëntprofielen 

b. Arrangementen Wmo: kwaliteitseisen/innovatie/ differentiatie/koppeling cliëntprofielen 

c. Resultaatsturing/ontschotting/kwaliteitsmonitoring/ 

d.  Bekostiging: prijsstelling/jaargrensproblematiek/kostprijzen/uniforme tarieven/loslaten 

referentiejaren 2012/2013/bekostigingssystematiek  

 
Voor elk van deze thema’s dient een ambtelijk trekker te worden aangewezen, die vervolgens de 

maand april 2016 gebuikt om zijn opdracht te verdiepen en te concretiseren in de vorm van een 

startnotitie voor de ronde OT’s van mei. De stukken daarvoor dienen 6 mei verstuurd te worden. De 

startnotitie en opdracht is SMART, dat wil zeggen de opdracht dient in 2016 afgerond te worden en 

voor 2017 geïmplementeerd te kunnen worden in de contractafspraken. De trekker is zelf 

verantwoordelijk voor een haalbare afbakening van het thema, dat hij samen met collega’s en 

zorgaanbieders uitwerkt en in de OT’s behandelt.  

En wat moeten we op een andere manier behandelen? 

Voor team inkoop is een tweetal belangrijke thema’s benoemd waarover in werkgroepverband 

doorgedacht moet worden (samen met zorgaanbieders en de toegang) om tot verbetering te 

komen: 

a. Bedrijfsvoeringvraagstukken: terugdringing administratieve lastendruk, 

declaratieproblematiek, informatie uitwisseling/functioneren gegevenskooppunt e.d. 

b. Samenwerking Inkoop en Toegang/Uitvoering, verwijsgids, communicatie  
 

Deze thema’s zijn vaak genoemd maar zijn niet specifiek op de inkoop 2017 gericht en daarmee 

minder geschikt om in OT-verband te behandelen. Deze dienen in de reguliere bedrijfsvoering van 

team inkoop en binnen de gemeenten te worden opgepakt. 

Daarnaast zijn meerdere onderwerpen genoemd die in het OT-traject dit jaar niet kunnen worden 

omgezet in concrete contractvoorstellen. Deze punten worden meegenomen in de opzet van de 

transformatietafel(s) voor Zuid Limburg voor Jeugd en voor de Maastricht-Heuvellandgemeenten 

voor de Wmo. In deze tafels zullen met pioniers/innovators vanuit verschillende partijen 

(aanbieders, onderwijs, burger et cetera) alternatieve vormen van dienstverlening worden 

ontwikkeld.  


