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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 13 mei 2016, 9.15 uur-12.30 uur 

OT 2, arrangementen jeugd 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Fenikshof 1, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Arno van Bommel  Gastenhof 
 Ger Glezer   Xonar 
 Andy Bevers  Uit de Steigers 
 Ward Vijgen  Rubicon 
 Martijn Kerckhoffs  Scoor 
 Inge Vogels   Mutsaersstichting 
 Ron Beek   Virenze/Riagg 
 John Halmans  Care4kidz 
 Nicole van der Donk Adelante 
 Niels Reinders  Somnium 
 Rob Werts   Robertshuis 
 Guido Jesse   Kracht In Zorg 
 Suzan Jacobs  (zelfstandige zorgaanbieder) 
  
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Marcel Simons  gemeente Sittard-Geleen 
 Marie-Jose Smeets  gemeente Maastricht  
 Loek Dorrestein  gemeente Maastricht  
 Leo Raets   gemeente Kerkrade 
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Annemarie Zweers  voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Martijn Visser  projectsecretaris/inkoopbureau/gemeente Maastricht 
 Ids Bierma   projectsecretaris / gemeente Maastricht 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 9.15-9.30 uur 

 
Opening, voorstelrondje en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 9.30 uur welkom bij deze tweede OT met als thema  
arrangementen jeugd. In deze ontwikkeltafel worden zaken met veel partijen besproken. De 
eerste ronde ontwikkeltafels is in maart gehouden waarvoor alle aanbieders waren uitgenodigd. 
Daar is breed geïnventariseerd wat de thema’s voor dit jaar moeten zijn aan de hand van de 3 
V’s (vasthouden, verbeteren, versterken). Dit heeft geleid tot een aantal thema’s en prioriteiten 
die in de meegestuurde bijlage staan. Op grond van deze inventarisatie en de inventarisatie van 
de bestuurders van de gemeenten zijn we tot een indeling in vier thema’s voor de 
ontwikkeltafels gekomen: 

1. OT arrangementen jeugd 
2. OT arrangementen Wmo 
3. OT resultaatsturing 
4. OT bekostiging 

 
Nu zitten we in de fase van de kaderstelling. Geprobeerd wordt om voor de zomer de kaders 
voor de wijzigingen en de aanpassingen in de DVO voor 2017 te ontwikkelen. Dit leidt tot een 
collegenota waarover de gemeenten net voor de zomer, midden juli een besluit zullen nemen. 
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Na de zomer (augustus, september) worden de kaders in de ontwikkeltafels uitgewerkt in de 
contractenafspraken voor 2017. Uiteindelijk zullen de contracten in oktober, november worden 
afgerond en worden afgesloten. Nieuw dit jaar is dat er meer aandacht is binnen de 
ontwikkeltafels voor de transformatieopgave. Dat is de stip op de horizon. De centrale vraag is 
welke stappen gezet kunnen worden voor de doorontwikkeling. Verder is nieuw dat mevrouw 
Zweers nu de voorzitter is van deze ontwikkeltafels. Zij zit op de plaats van de heer Roel Kramer 
die per 1 april 2016 benoemd is als directeur Sociaal bij de gemeente Maastricht en daardoor 
zijn rol als onafhankelijk voorzitter niet langer kan vervullen. Mevrouw Zweers is al vanaf de 
start van de ontwikkeltafels bij de ontwikkeltafels betrokken als externe procesmanager voor 
het sociaal domein van de Maastricht-Heuvellandgemeenten. De uitdaging is om alle belangen 
van alle betrokkenen zo goed als mogelijk bij de verdere uitwerking mee te nemen. Daarnaast 
stelt de voorzitter vast dat nu ook een aantal nieuwe partijen aan tafel zitten. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
De heer Bierma meldt dat voor de verslaglegging opnames worden gemaakt van deze 
bijeenkomst. De verslaglegging is vrij uitgebreid zodat ook niet-aanwezigen via de website 
Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland (https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/) 
uitvoerig van de discussie op de hoogte worden gesteld en in de virtuele ronde kunnen 
reageren. 
 
De voorzitter wil eerst graag stilstaan bij de spelregels van de ontwikkeltafels en de werking van 
bestuurlijk aanbesteden. Daarvoor is een notitie opgesteld en uitgedeeld. De heer Bierma licht 
dit kort toe. 
 
Werkwijze OT’s (bijgevoegd schema plus toelichting) 
De heer Bierma licht het aangereikte schema kort toe. Bestuurlijk aanbesteden is een bijzondere 
vorm van zorginkopen en op de manier zoals dat hier plaatsvindt niet echt aanbesteden. Vanaf 
2014 kunnen alle aanbieders die dat wensen en die aan de minimale kwaliteitseisen voldoen 
voor een contract met de gemeenten in aanmerking komen. Er is niet geselecteerd op grond van 
kwaliteit of op andere gronden. Voor de raamovereenkomst komen in beginsel alle aanbieders 
in aanmerking. Daarom is gekozen voor bestuurlijk aanbesteden waarbij in overleg de 
contracten en de transformatie worden vormgegeven. Alle aanwezige partijen hebben ook de 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vooral voor de nieuwkomers is het belangrijk om 
dit uit te leggen. Na de eerste ontwikkeltafels zijn de thema’s voor de vier ontwikkeltafels 
vastgesteld. In deze ontwikkeltafel heeft men te maken met de ontwikkeltafelwerkgroepen die 
de heer Raets nog zal toelichten. Verder is er ook nog een klein kernteam (mevrouw Zweers, de 
heer Bierma, de heer Visser en de ambtelijke trekkers van de vier werkgroepen) waarin alles 
onderling wordt afgestemd. Daarnaast is er een ambtelijk kernteam breed, waarin  
beleidsmedewerkers vanuit de regio zitting hebben,  waar op  ad hoc basis afstemming 
plaatsvindt. Dit moet uiteindelijk tot de kaderstelling en de contracten leiden. Inmiddels zijn 
bijna driehonderd zorgaanbieders gecontracteerd die in principe meedoen, maar die niet 
allemaal hier aan tafel kunnen zitten. Bij bestuurlijk aanbesteden moet sprake zijn van een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de zorgbieders die aan tafel zitten. Dit wordt centraal 
vanuit de projectorganisatie gedaan voor de vier ontwikkeltafels. Verder bestaat voor de OT 
bekostiging altijd veel belangstelling. Dat is immers voor de bedrijfsvoering heel belangrijk. De 
onderwerpen die bij de bekostiging aan de orde komen, hebben ook een een-op-een relatie met 
de arrangementen jeugd en de arrangementen Wmo. Daarom is de heer Dorrestein gevraagd 
om vanuit bekostiging aan te sluiten bij de ontwikkeltafels jeugd en Wmo als linking pin. 
Verder deelt spreker mee dat de stuurgroep jeugd, de achttien colleges, het 
portefeuillehoudersoverleg en de directiegroep van Maastricht-Heuvelland en de organisaties 
vanuit de Westelijke Mijnstreek ten aanzien van beschermd wonen in het voortraject hun 
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wensen kenbaar hebben gemaakt ten aanzien van deze ontwikkeltafels, wat vervolgens in de 
startnotities is vertaald. Deze staan nu echter wat meer op afstand. Zodra eind juni meer zicht 
bestaat op de kaderstelling van de contracten van 2017 worden zij echter weer in positie 
gebracht, ook vanwege het politieke draagvlak. Verder is heel belangrijk te benadrukken dat de 
zorgaanbieders hier niet voor zichzelf zitten maar voor het grote geheel en voor de collega’s die 
niet aan tafel zitten. 
 
De heer Van Bommel vraagt of de huidige groep zorgaanbieders de rest van het jaar blijft 
aansluiten. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 
De heer Beek vraagt een toelichting op de relatie met de werkgroepen. 
De voorzitter antwoordt dat in de ontwikkeltafels alle voorstellen worden besproken. Deze 
ideeën worden meegenomen en tussentijds in de werkgroepen uitgewerkt. De deelnemers van 
de werkgroepen worden gevraagd op basis van hun deskundigheid. De uitkomsten van de 
werkgroepen worden vervolgens weer in de ontwikkeltafels besproken. De voorzitter deelt mee 
dat voor jeugd de werkgroep al aanstaande dinsdag van start gaat. 
De heer Bierma voegt toe dat de werkgroepen na de eerste ontwikkeltafels zijn ingericht toen 
de thema’s bekend werden. 
 
Start behandeling startnotitie arrangementen jeugd o.l.v. de heer Raets 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat vandaag met name gezocht wordt naar een zo concreet 
mogelijke opdracht voor de werkgroep. 
 
De heer Raets zit als vervanger van mevrouw Karin Weusten hier aan tafel. In de ambtelijke 
voorbespreking is gebrainstormd hoe men de volgende stap in het hele transformatieproces kan 
maken. Eerder zijn alle pakketten samengevoegd in dertien à veertien arrangementen. De heer 
Raets wil zich nu vooral richten op de doorontwikkeling en daarbij kan de oorspronkelijke 
gedachte van de transformatie beter worden vormgegeven. De vraag is wat vanuit de inhoud bij 
de arrangementen beter moet worden gedaan om de transformatie vorm te geven. Daarover 
bestaan ook veel ideeën. Een optie is om daarbij naar de cliëntprofielen te kijken. 
In de startnotitie staan ook een aantal uitgangspunten die niet zijn gewijzigd. Deze 
uitgangspunten blijven ook gehandhaafd. De arrangementen moeten echter wel dichter bij deze 
uitgangspunten komen. Enerzijds wil men veel verantwoordelijkheid en ruimte bij de 
professional, maar anderzijds begrenzen de arrangementen dit ook vaak. 
De heer Raets vraagt of er nog vragen zijn over de startnotitie. 
 
De heer Beek heeft een vraag over pagina 3, eerste alinea. Dit is niet helemaal duidelijk: ‘Na een 
eerste verkenning in de werkgroep is geconstateerd dat voor 2017 de prioriteit moet worden 
gegeven aan de ambulante arrangementen. Voor de specialistische arrangementen is de 
werkgroep van mening dat dit bekostigingsvraagstukken zijn die toebehoren in de werkgroep 
bekostiging.’ Wat zijn de ambulante arrangementen en wat zijn de specialistische 
arrangementen? 
 
De heer Raets antwoordt dat het bij de specialistische arrangementen vooral om verblijf gaat. 
Daar kan men minder ruimte aan de professional bieden. Dat is immers een heel ingewikkeld 
proces waarvan men nu ‘af’ wil blijven. Nu wil men ingaan op de ambulante zorg. 
Mevrouw Smeets voegt toe dat in het addendum van de DVO deze arrangementen ook zijn 
gespecificeerd. 
 
De heer Raets deelt vervolgens mee dat mevrouw Weusten een samenvatting heeft gemaakt 
van het inkoopverhaal van Amsterdam waar men met ondersteuningsprofielen aan de slag wil. 
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Spreker wil graag onderzoeken welke onderdelen daarvan interessant zouden kunnen zijn voor 
het transformatieproces in Zuid-Limburg. Ook de gemeenten Eindhoven en Breda hebben een 
dergelijk inkoopverhaal. Spreker stelt voor om een leespauze voor deze samenvatting in te 
lassen om te destilleren welke ingrediënten interessant kunnen zijn voor het 
transformatieproces in Zuid-Limburg. 
 
De voorzitter vraagt waarom de werkgroep voor cliëntprofielen heeft gekozen. 
De heer Raets antwoordt dat naar aanleiding van de ontwikkeltafels een inventarisatie van de 
opmerkingen is gemaakt. In het kernteam is vervolgens uitgebreid naar deze inventarisatie 
gekeken en men heeft toen een indeling in vier categorieën gemaakt. Als men dit vertaalt zou 
men in de richting van profielen kunnen denken. Mevrouw Weusten heeft vervolgens naar 
voorbeelden gezocht. Deze samenvatting is een hulpmiddel voor de zoektocht. 
Mevrouw Smeets stelt vast dat het belangrijkste knelpunt van de arrangementen is dat deze 
heel divers zijn. De cliëntprofielen en de intensiteit van de zorg zouden een van de middelen 
kunnen zijn om de arrangementen te kunnen verfijnen. Het stuk is nadrukkelijk bedoeld als 
inspiratie. 
De heer Simons stelt vast dat de transformatie over meerdere jaren gaat. Dit moet men als een 
stip op de horizon in het oog houden. Dit zou via cliëntprofielen kunnen en daarbij moet ook 
worden bekeken wat haalbaar is voor 2017. Dat is heel belangrijk. Spreker stelt voor om dit 
goed in het achterhoofd te houden. 
 
De heer Raets deelt nu de samenvatting inkoopstrategie 2017 Amsterdam-Amstelland en 
Zaanstreek-Waterland uit. 
 
 
Leespauze 10.05 -10.20 uur 
 
De heer Raets wil het stuk graag per pagina doorlopen en de opmerkingen noteren. Uiteindelijk 
wil spreker ook graag een prioritering maken. 
De heer Bierma heeft nog een technische opmerking. In hoeverre sluit het perspectiefplan van 
Amsterdam aan bij het ondersteuningsplan van Maastricht? En indien dit niet aansluit, wat moet 
gebeuren om het perspectiefplan te kunnen hanteren? 
De heer Van Bommel wil graag eerst op de hoofdlijnen reageren. Anders verzandt men immers 
in de details. 
De heer Raets wil graag de hoofdcomponenten uit het stuk destilleren. 
De voorzitter onderschrijft dit laatste voorstel. 
 
Pagina 1 
Mevrouw Van der Donk merkt ten aanzien van het ‘sturen op resultaat’ dat de toegang 
concreter aangeeft waarom en waarvoor een beschikking wordt afgegeven en hieraan ook een 
tijdspad koppelt. De zorginstelling kan dan vanuit haar eigen professie daarover in gesprek gaan. 
De heer Raets vraagt of men dan ook nadrukkelijk moet inzomen of het een goed doel is wat 
realiseerbaar is en of men het beoogde resultaat bereikt. 
Mevrouw Van der Donk antwoordt dat vaak wordt gemist hoe lang iets intensief moet zijn. 
Mevrouw Vogels vindt dat hetgeen geleverd wordt, moet aansluiten bij het doel. 
Mevrouw Smeets stelt vast dat het doel het perspectief is en dat dit samen moet worden 
bepaald. 
Mevrouw Van der Donk wil dit graag in samenspraak doen. 
Mevrouw Smeets vraagt of deze nota aanknopingspunten voor een oplossing biedt. 
Mevrouw Van der Donk antwoordt bevestigend. 
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De heer Werts vindt één plan het meest gunstig. Men moet echter wel de 
ondersteuningsbehoeften heel goed definiëren en ook een risicoanalyse maken. Dan kan men 
immers pas bepalen wat en hoe lang ingezet moet worden. 
Mevrouw Smeets wil graag het perspectief centraal stellen in plaats van het probleem. 
De heer Werts antwoordt dat een gezin het ook heel anders kan zien. 
De heer Raets stelt vast dat eerst moet worden vastgesteld of er voldoende voedingsbodem is. 
Mevrouw Vogels vraagt wat er gebeurt als een gezin hieraan geen behoefte heeft. Spreekster 
leest dat het de bedoeling is dat een afspraak aan het begin wordt gemaakt. 
De heer Reinders mist vaak bij cliënten de leerbaarheidsmogelijkheden. 
Mevrouw Vogels deelt de mening dat het kind centraal staat. Als er echter meningsverschillen 
ontstaan, ontstaat een worsteling. 
Mevrouw Smeets antwoordt dat dit ook is benoemd. 
De heer Reinders merkt op dat doelen niet altijd haalbaar zijn als de leerbaarheid niet aanwezig 
is. Welke mogelijkheden heeft een cliënt om tot die verandering te komen? Misschien moet het 
doel kleiner zijn om tot een resultaat te komen? 
De heer Werts wil dit graag aan de voordeur vaststellen. 
 
De heer Glezer merkt op dat nu een vraag voor de werkgroep moet worden geformuleerd. 
De heer Van Bommel antwoordt dat de vraag aan de werkgroep is dat men de mening deelt dat 
resultaatgericht sturen wenselijk is. De doelstelling bij de hulpvraag moet dan wel heel goed 
worden gedefinieerd. 
De heer Beek merkt op dat de tijd ook goed moet worden geïnventariseerd. De vraag is of men 
het aan de voorkant heel strak kan dichttimmeren. Indien nodig moet het immers in het belang 
van het kind worden bijgesteld. 
Mevrouw Vogels ziet ook nog een uitdaging bij de andere pagina’s. 
 
De voorzitter wil nu graag een opdracht voor de werkgroep formuleren: 

 beoogd wordt om met resultaatsturing te gaan werken; 

 een goede toets of dit haalbaar is voor de cliënt; 

 evaluatiemomenten in het proces. 
 
De heer Vijgen vindt dit een semantische discussie. Men kan immers niet tegen pagina 1 zijn. 
Het doel is vereenvoudiging. Dat moet op nummer 1 staan. Het schuurt echter bij de op- en 
afschaling. 
De heer Dorrestein antwoordt dat achter het Amsterdamse model een systeem zit met een 
goede meting vooraf. Dat betekent dat de aanbieders een goed ijkmoment hebben. Dit wordt 
vervolgens in samenspraak met de wijkteams neergezet met de flexibiliteit om zorg op maat te 
leveren, daar waar nodig. De hulpvraag moet echter wel reëel blijven. Zo niet, dan moet men 
terug. Uiteindelijk is er in  het concept sprake is van  ‘één regisseur‘. 
Mevrouw Vogel vindt voor de werkgroep belangrijk dat er meer inzicht komt zodat het voor de 
andere aanbieders duidelijk is dat het zorgvuldig moet worden gedaan. 
De voorzitter stelt vast dat een goede beschrijving van de definities en het proces nodig is. 
De heer Dorrestein antwoordt dat inherent aan dit systeem is dat men een goede meting vooraf 
en achteraf moet doen naast een resultaatsverplichting. 
Mevrouw Van der Donk stelt vast dat er altijd een probleem aan ten grondslag ligt. Anders heeft 
men immers geen zorgvraag. 
 
De heer Raets wil het graag heel concreet maken en hij verwijst naar de derde bullet op pagina 
1: ‘Regierol van ouders en jeugdigen zelf, tenzij er sprake is van opvoedonmacht bij ouders en 
onveilige situaties voor het kind’. Nu wordt misschien onvoldoende aan de voorkant gekeken 
wat de ouders nog zelf kunnen. Daarnaast zijn er ook gezinnen waar risico’s bestaan die eerst 
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moeten worden onderzocht. Enerzijds dus doelen stellen, maar anderzijds ook aan het begin 
bekijken wat een gezin zelf kan doen. 
De heer Van Bommel adviseert met klem om de eerste foto goed kloppend te maken. 
De heer Werts wil ook graag borgen dat dit goed gebeurt. 
De heer Reinders ziet in het gezinsplan vaak niet het perspectief van het kind. Reële doelen voor 
mensen met beperkingen moeten ook goed worden meegenomen. De werkgroep moet dus 
goed naar het perspectief kijken. 
 
De voorzitter stelt vast dat belangrijk is: 

 een goed ijkmoment aan het begin (goede foto); 

 een reëel resultaat/perspectief formuleren wat haalbaar is. 
 
De heer Vijgen wil aan de werkgroep meegeven dat er ook een harde kant aan zaak zit. Dat is de 
risicotaxatie voor de instelling. Als dit te breed of te rigide is, bestaat het risico dat een instelling 
afhaakt. Dat is niet in het belang van het kind. Spreker wil daarom de harde en de zachte kant 
verbinden. 
De heer Dorrestein antwoordt dat rigide op de bekostiging slaat. Instellingen mogen niet meer 
selecteren aan de poort. Dat is niet in het belang van het kind. Een bekostiging van een 
arrangement moet een soort van fair play zijn binnen de kaders. 
Mevrouw Smeets vindt dat dit model helpt om dit risico te voorkomen. 
Mevrouw Vogels antwoordt dat als een goede inschatting wordt gemaakt dit naar het goede 
arrangement leidt. 
De heer Werts stelt vast dat het gezinsplan dus ook SMART moet worden geformuleerd. Dit 
moet aan het begin van de rit goed worden bekeken. SMART kan ook zijn ‘ik weet het nog niet 
precies, maar ik ga er wel aan werken’. Dat is dan een doelobservatie. Dit moet samen met het 
gezin, de aanbieder, de ouders en het wijkteam worden bekeken. 
De voorzitter vat samen dat het gezinsplan scherp uitgewerkt moet worden. 
De heer Reinders vindt dat daarbij ook naar de mogelijkheden van de ouders moet worden 
gekeken. 
 
De heer Simons merkt op dat in 2014-2015 veel naar de behandelfase is gekeken. Spreker stelt 
voor om nu een diagnosearrangement te ontwikkelen om partijen de ruimte te geven om deze 
zoektocht te doen. Spreker wil dit graag aan de werkgroep meegeven. De vraag aan de 
werkgroep is dan: in welke gevallen zou dit een uitkomst bieden om het perspectief goed neer 
te zetten? 
De heer Kerkhoffs vindt dit een heel goed voorstel voor situaties die men niet goed kan 
inschatten. 
Mevrouw Vogels is het hiermee eens. Dit moet men immers niet voor alle arrangementen doen. 
De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen hiermee akkoord gaan. 
 
De heer Dorrestein vraagt zich af of zaken dan niet dubbel worden gedaan. Men kan echter ook 
afspreken dat het centraal volgens een aantal normen wordt gedaan en vervolgens neemt men 
dan de diagnostiek en de gegevens over. 
De heer Beek wil inderdaad geen zaken dubbel doen, maar men moet wel uitzoeken wat nodig 
is. 
De heer Van Bommel vindt cruciaal dat de werkgroep goed uitzoekt in welke gevallen die extra 
diagnosestelling nodig is. 
De heer Dorrestein stelt vast dat de praktijk wel anders werkt. Als een cliënt van instelling A 
naar instelling B gaat, zal instelling B toch vaak nog nieuwe aanvullende onderzoeken willen 
doen. 
Mevrouw Vogels vindt dat dit dan niet gefinancierd moet worden. 
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De heer Beek merkt op dat een kind soms ook vastloopt bij een instelling. Dit moet dan 
vervolgens door een andere instelling worden uitgezocht. 
Mevrouw Van der Donk vindt dat men altijd een beschikking van het toegangsteam moet 
hebben om het diagnosearrangement toe te passen. Daarmee houdt men ook de regie in 
handen. 
De heer Vijgen wil dit goed uitwerken en koppelen aan de denkrichting. Is de doelstelling 
haalbaar? 
De heer Reinders vindt dat er veel mogelijkheden moeten zijn om snel te kunnen bijstellen. 
 
De heer Raets vat samen dat het ‘doelenverhaal’ dus veel concreter moet zijn: 

 Bij de beginfoto moeten de mogelijkheden van een kind, de ouders en het gezin veel 
beter worden bekeken samen met de risicofactor. 

 Als dit niet duidelijk is, moet de mogelijkheid van een diagnosearrangement bestaan 
om deze foto te maken. 

 
De heer Kerkhoffs vindt het dragen van de verantwoordelijkheid voor die foto ook heel 
belangrijk. Wie voert de regie en wie voelt zich daarvoor verantwoordelijk? 
De heer Reinders vergelijkt dit met het schooladvies voor een kind van de leerkracht voor de 
vervolgopleiding op de middelbare school. Het advies van de leerkracht is dan bindend en niet 
de opvatting van de ouders. 
Mevrouw Vogels antwoordt dat er nog iets tussen zit wat niet wordt benoemd. 
De voorzitter vindt dit punt helder. Dit moet worden uitgewerkt in de werkgroep. 
 
De heer Van Bommel mist de term ‘perverse prikkel’. Spreker ziet dit ook bij de verwijsteams 
die vooral naar de goedkoopste aanbieder willen verwijzen. Hoe gaat men met dit 
spanningsveld om?  
Mevrouw Smeets merkt op dat als dit goed wordt gedaan dit niet mogelijk is. 
De heer Simons voegt toe dat men dan een reëel tarief per opdracht heeft. 
De heer Van Bommel antwoordt dat de profielen wel de bekostiging bepalen. Gastenhof krijgt 
ook vaak cliënten die te lang in de eerstelijnszorg zijn behandeld. 
De heer Dorrestein antwoordt dat dat men bij de arrangementen meer in de richting gaat van 
gelijke tarieven. 
 
De heer Raets stelt vast dat pagina 1 en pagina 2 bovenaan nu zijn besproken. Spreker wil nu 
niet te veel aandacht besteden aan de tien ondersteuningsprofielen van Amsterdam. 
 
Pagina 3 (4. Wie heeft de regie?) 
De heer Raets vraagt een reactie op de beschreven vormen van regie. 
De heer Beek vraagt hoe hier de specialistische jeugdhulp wordt bedoeld. 
De voorzitter stelt vast dat hier inderdaad een andere definitie wordt gehanteerd: ‘Bedoeld 
wordt alle professionele inzet, zowel ambulant als specialistisch’ (pagina 1 bovenaan). 
Mevrouw Vogels vindt dat soms de regie bij het lokale team en soms bij de specialistische 
aanbieder kan liggen, afhankelijk van de casus. 
De heer Raets antwoordt dat het stuk een opsomming geeft van waar men de regie en het 
hoofdaannemerschap zou moeten neerleggen. Spreker vraagt of men dit liever per casus 
individueel wil bepalen. 
Hierop wordt instemmend gereageerd. 
 
De heer Dorrestein deelt mee dat in Amsterdam de specialist niet per se de tweedelijnszorg of 
derdelijnszorg is. Het gaat om de specialist voor de probleemsituatie. In het wijkteam in 
Amsterdam zitten immers ook allerlei deskundigen. 
De heer Raets stelt vast dat dit dus ook de buurman kan zijn. Dit hangt van de hulpvraag af. 
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De heer Kerkhoffs vindt dat dit een risico met zich meebrengt. Spreker wil graag weten wie voor 
een casus verantwoordelijk is. Dit moet worden vastgelegd. 
De heer Bierma wil graag dat duidelijk wordt gemaakt wat in dit verband onder regie wordt 
verstaan. Dat is ook een vraag voor de werkgroep. In de onderlinge samenwerking worden 
immers verschillende regiebegrippen gehanteerd die soms door elkaar lopen. 
De heer Werts wil graag bij de grijze gebieden op een visie kunnen terugvallen. Spreker stelt 
voor dat de werkgroep aanbevelingen over het regisseurschap doet. 
De heer Reinders stelt voor dat iemand meekijkt als de cliënt regisseur is. 
De heer Beek vindt dat het regisseurschap ook goed gefaciliteerd moet worden (werkgroep 
bekostiging). In het verleden was dit een ondermijnende factor. Dit is te belangrijk om niet goed 
uit te werken. 
De heer Simons vindt dat van tevoren goed helder moet zijn welke bevoegdheden de regisseur 
krijgt. De regisseur kan dan ook bij een veranderend perspectief aangeven dat er iets moet 
gebeuren. De vraag is of de regisseur, dat aankan. 
De heer Dorrestein vindt dat daar ook bevoegdheden bij horen. De regisseur moet ook een 
bepaalde mate van sturing kunnen krijgen. 
De heer Simons deelt de opvatting van de heer Dorrestein. De werkgroep moet onderzoeken 
wat de bevoegdheden van de regisseur zijn om dit goed weg te kunnen zetten 
De heer Raets en de voorzitter stellen samen vast dat de werkgroep de regie dus goed moet 
onderzoeken. 
 
Pauze 11.00-11.10 uur 
 
Vervolg behandeling startnotitie arrangementen jeugd 
 
Pagina 4 en 5 
De heer Simons vraagt naar een reactie over ‘afrekenen: P x Q (prijs per profiel, afrekenen naar 
werkelijk gebruik = afrekenen per gezin)’. 
Mevrouw Vogels vindt dit heel snel gaan. Het is lastig om iets bij een aanbieder neer te leggen 
als dit niet binnen de invloedssfeer van die aanbieder ligt. 
De heer Raets vraagt of vooral op de voorkant (foto) moet worden gefocust. 
Mevrouw Vogels antwoordt bevestigend. 
De heer Vijgen vindt dit wel een aandachtspunt. De financiering moet goed worden bekeken 
zodat de risico’s niet over de schutting van de aanbieders worden gegooid. Er komt immers een 
moment dat instellingen zullen omvallen. Spreker vraagt om de bevoorschotting en de op- en 
afschaling goed te bekijken. Wat is een reële prijs voor een arrangement? Hoe gaat men om met 
innovatie? De afgelopen jaren werd immers te gemakkelijk gezegd dat over de inhoud wordt 
gesproken en dat de financiering wel later komt. Spreker vindt dat goed naar dit thema moet 
worden gekeken. 
De heer Raets antwoordt dat een aparte groep hiermee bezig is. 
De heer Bierma voegt toe dat de heer Dorrestein daarom ook nu aan tafel zit. 
De heer Vijgen vindt dat het probleem zit bij de koppeling tussen de mensen van het sociaal 
domein en de financiële mensen. Daartussen zit een wereld van verschil. 
De heer Dorrestein is voorzitter van de werkgroep bekostiging. Spreker moet bij de 
ontwikkeltafels vanuit de inhoud meekijken naar de tarieven. Dit moeten ook geen zelfstandige 
eenheden worden. Spreker heeft daarnaast ook ervaring met de inhoud. 
De heer Simons stelt vast dat aan de bestaande arrangementensystematiek uiteindelijk een 
tarief moet worden gekoppeld. Spreker vindt dat de werkgroep bekostiging iets moet krijgen om 
over na te denken. De vraag is hoe de foto wordt opgebouwd vanuit de bestaande systematiek. 
Dan kan men immers berekenen hoe men zo eerlijk mogelijk tot een bepaald tarief kan komen. 
De voorzitter vindt de opmerking van de heer Vijgen heel terecht. 
De heer Werts merkt op dat dit staat of valt met de wijziging van de arrangementen. 
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De heer Raets wil dit bij de invulling in augustus en september meenemen. 
Aldus wordt afgesproken. 
 
De heer Kerkhoffs wil bij de bekostiging ook de ketenverantwoordelijkheid meenemen. Nu gaat 
het hierbij immers vaak mis. 
De voorzitter vindt dit een heel goed punt. 
De heer Raets stelt vast dat bij de foto een prijs voor het pakket moet worden berekend.  
Mevrouw Van der Donk vraagt of sprake is van een offerte met daarbij een soort van stapeling. 
Mevrouw Smeets antwoordt dat het de bedoeling is dat men juist niet stapelt. 
De heer Beek merkt op dat het werken met hoofd- en onderaannemerschap heel erg lastig is 
om in de praktijk achter de schermen in te regelen. Dat is een administratieve draak met 
verschillende dossiers en medische gegevens. Hoofd- en onderaannemerschap klinkt heel 
gemakkelijk, maar de uitwerking daarvan is dramatisch. 
Mevrouw Van der Donk is daarom een voorstander van stapeling, net zoals in de Wlz. Dan heeft 
men verschillende (financierings)functies die men los kan trekken. 
De heer Raets merkt op dat men bij het hoofdaannemerschap inderdaad de achterkant goed 
moet regelen. 
De heer Van Bommel deelt de mening van de heer Kerkhoffs dat de ketensamenwerking 
cruciaal is. Een vraag voor de werkgroep zou zijn om na te denken over een goede vorm van 
hoofdaannemerschap. De tweedelijnszorg zou geprikkeld moeten worden om de behandeling zo 
kortdurend vorm te geven. Daarbij is de tweedelijnszorg echter wel afhankelijk van de 
aanstellende instantie die het daarna overneemt en de cliënt begeleidt. Men is allemaal een 
spekkoper als men dat in de keten kan vormgeven. 
Mevrouw Van der Donk merkt op dat het arrangement nazorg dan ook een rol zou kunnen 
hebben. 
De heer Reinders vindt dat iedere partij haar verantwoordelijkheid moet gaan nemen want 
anders is de hoofdaannemer alleen verantwoordelijk voor het totale proces. Iedereen moet in 
het proces verantwoordelijkheid dragen voor de verandering. 
De heer Raets merkt op dat dit ook zou kunnen betekenen dat, als alles bij aanvang goed is 
omschreven, deze stap eenvoudiger gemaakt kan worden. 
De heer Reinders heeft ook behoefte aan bijstelling gaandeweg zodat men speelruimte 
behoudt. 
 
De voorzitter stelt vast dat de vraag van de heer Van Bommel aan de werkgroep om de 
ketensamenwerking uit te werken breed wordt gedeeld. 
De heer Kerkhoffs vindt het een risico als het te fijnmazig (veel subdoelen) wordt. 
Mevrouw Smeets antwoordt dat hiervoor iets moet worden bedacht. 
De heer Simons vindt dat men ook helder moet zijn over waar ieders expertise eindigt. 
Mevrouw Vogel antwoordt dat de werkgroep dit goed moet uitwerken. Heel Nederland worstelt 
ook met de doelrealisatie. 
De heer Werts merkt op dat bij hoofdaannemerschap inderdaad veel vragen op veel gebieden 
zoals cliënttevredenheidsonderzoeken komen kijken. Men moet dus eerst kijken of die vragen 
oplosbaar zijn. 
 
Pagina 6 
De heer Glezer is getriggerd door de eerste zin: ‘Er is een vrij budget gereserveerd om 
uitzonderlijke gezinnen (onorthodox) te ondersteunen.’ 
Dit wordt door de meeste aanwezigen onderschreven. 
 
De heer Raets vat de discussie vervolgens samen. Volgende week komt de werkgroep bijeen 
waarbij het volgende aan de orde moet komen: 

 werken aan doelen; 
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 werken aan een beginfoto waarbij vooral naar de mogelijkheden van het kind, het gezin 
en de omgeving moet worden gekeken; 

 er moet ruimte zijn om de foto eventueel scherper krijgen; 

 de definitie van de regievoering en daaraan gekoppelde zaken qua verantwoordelijkheid 
uitzoeken; 

 misschien is het wenselijk dat de regievoering een soort van product wordt; 

 aandacht voor de relatie met bekostiging samen met goede definities; 

 het hoofdaannemerschap biedt mogelijkheden, maar daaraan zitten ook heel veel 
haken en ogen (uitvoering en verwerking); 

 cruciaal blijft het beter vormgeven van de samenwerking tussen partijen in de richting 
van ketenverantwoordelijkheid om een gezamenlijk doel te behalen. 

 
De heer Bierma vindt het ook goed als de werkgroep scherp definieert wanneer, welke partij 
een bepaalde verantwoordelijkheid in het proces heeft. Verder moet men dit – zeker bij 
langdurige trajecten – ook periodiek bekijken. Het kan namelijk zijn dat zich niet beïnvloedbare 
situaties voor de zorgaanbieders en de gemeenten voordoen die de doelrealisatie overhoop 
gooien. Wie is dan op wat aanspreekbaar? De afspraken over de bekostiging moeten helder 
gedefinieerd worden. Wie kan waarop worden afgerekend? Dat is een belangrijk punt bij de 
resultaatstoerekening. 
De heer Reinders vindt de flexibiliteit van de arrangementen belangrijk. Wat heeft de cliënt 
nodig? Dat is een resultaatsverantwoordelijkheid en niet per se een urenverantwoordelijkheid. 
Het is immers heel lastig als de cliënt tegen een zorgaanbieder zegt dat hij/zij verwacht dat een 
aanbieder bijvoorbeeld vier uur komt oppassen. 
De voorzitter stelt vast dat de heer Reinders pleit voor flexibiliteit. 
 
De heer Werts vindt vanuit een methodisch proces dat alle zaken die bij de foto zijn besproken, 
ook moeten worden meegenomen bij het doel dat logisch moet zijn. De arrangementen en de 
evaluaties moeten hierop zijn afgestemd. 
De heer Raets stelt vast dat men dus SMART moet formuleren zodat het meetbaar wordt. 
De heer Vijgen vindt dat dit ook te maken heeft met de flexibiliteit van de arrangementen. 
 
De heer Glezer vraagt om ook een risicoparagraaf toe te voegen. 
De voorzitter antwoordt dat dit ook afhangt van de vraag hoe snel dit ontwikkeld kan worden. 
De heer Raets vindt dat men zelf ook SMART moet werken. 
De heer Bierma heeft aan het begin van deze bijeenkomst ook gezegd dat er een verschil is wat 
voor lange termijn mogelijk is en wat al voor 2017 geregeld kan worden. 
 
De voorzitter vraagt naar de prioritering en het vervolgtraject. 
De heer Raets stelt vast dat er circa zeven punten zijn die de werkgroep moet bekijken. De 
onderdelen hebben echter ook een bepaalde volgorde. Spreker deelt mee dat aanstaande 
dinsdag de werkgroep voor het eerst bijeenkomt. 
De heer Bierma voegt toe dat de ambtelijke trekkers de leden van de werkgroep op grond van 
hun expertise hebben uitgenodigd. Daarmee wordt de betrokkenheid van de zorgaanbieders 
ook verbreed. Een aantal van de aanwezigen van deze ontwikkeltafel is hiervoor ook 
uitgenodigd. 
 
De voorzitter deelt ten aanzien van de planning mee dat geen ontwikkeltafel voor de afronding 
van de kaderstelling is gepland. De voorzitter vraagt of nog een extra ontwikkeltafelsessie in juni 
moet worden gepland. De volgende ontwikkeltafel in augustus/september gaat immers over de 
besluitvorming van de kaderstelling. 
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De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen half juni nog een ontwikkeltafel willen plannen om de 
uitkomsten van de werkgroep te bespreken.. De input van die ontwikkeltafel wordt dan voor het 
collegevoorstel gebruikt (afspraak). 
De heer Bierma legt desgevraagd uit dat de virtuele ontwikkeltafel, als alternatief voor een extra 
fysiek overleg,  helaas niet heel goed functioneert. 
Mevrouw Smeets vraagt meer uitleg. 
De voorzitter antwoordt dat altijd de mogelijkheid bestaat voor een virtuele reactie via de site 
na een fysieke ontwikkeltafel. Half juni wordt dus nog een extra ontwikkeltafel gepland. 
De heer Bierma voegt toe dat dit waarschijnlijk op vrijdag 10 of 17 juni zal zijn. 
 
De heer Raets vraagt of er nog andere zaken zijn die men wil inbrengen. 
De heer Beek wil graag nadenken over preventie. Spreker wil graag gezamenlijk iets optuigen 
om met name langdurige cycli van problemen die van generatie op generatie worden 
doorgegeven te doorbreken. 
 
De heer Reinders wil ook graag naar de gezinsbegeleiding/-aanpak kijken. Men kan immers niet 
met één financiering drie problemen tackelen. 
De heer Dorrestein antwoordt dat een gezinsaanpak al op meerdere plaatsen in Nederland 
wordt uitgevoerd waarbij meerdere kinderen binnen een gezin in begeleiding/behandeling zijn 
met daaraan een financiering gekoppeld. Hieraan zit een ander tarief vast. Dat is echter niet 
100% per kind. 
 
De heer Simons merkt op dat in de politiek bepaalde ideeën leven over het sociaal domein. 
Andersom kan men vanuit deze groep echter ook iets aan de politiek meegeven, zoals een 
bepaalde ontschotting van het jeugd- en Wmo-budget. Dit is een mooie gelegenheid om dit als 
een randvoorwaarde aan de politiek mee te geven. 
 
De heer Van Bommel vindt dat de gemeenten ook meer moeten samenwerken. 
De heer Vijgen is het hiermee eens. In Midden-Limburg is men bijvoorbeeld ook bezig met 
arrangementen op basis van cliëntprofielen. De verschillen tussen de gemeenten veroorzaken 
gigantische bureaucratische lasten. Spreker stelt vast dat sprake is van een verwijdering tussen 
de gemeenten. 
De voorzitter antwoordt dat de bureaucratische lasten in de eerste ronde van de 
ontwikkeltafels met stip bovenaan stonden. Dat is inderdaad een uitdaging bij de nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
De heer Werts denkt ook aan de wachtlijsten, het kind centraal stellen en de kwaliteit bij het 
programma van eisen. In 2015 is men bij de Jeugdwet aan de transitie begonnen. Het is echter 
niet mogelijk om altijd alles helemaal door te lichten. 
 
Samenvatting/conclusies en vervolgafspraken richting derde ontwikkeltafel 
De heer Raets wil graag een aantal speerpunten voor 2017 centraal stellen. Bovendien is ook al 
een heel grote stap gezet. Niemand had dit vijf jaar geleden ooit voor mogelijk gehouden. 
Spreker is hierover positief. Men leert elkaar ook steeds beter kennen en men bereikt steeds 
meer. 
 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 
11.45 uur de bijeenkomst. 
 
 
 
Maastricht, 13 mei 2016 


