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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 13 mei 2016, 13.15 uur - 17.00 uur 

2de OT, arrangementen Wmo en beschermd wonen 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Fenikshof 1, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Annemarie Heuvelmans AltraCura 
 August Mertens  Envida (voor pauze) 
 Judith Mertens  Envida (na pauze) 
 Edith Westenberg  Mondriaan 
 Chris Slijpen  Sevagram 
 Maurice Vliegen  Levanto 
 Rianne Cuppen  SGL 
 Ton Weijs   Radar 
 Karin Geuskens  WonenPlus 
 Charlotte Dobbelstein In Harmony 
 Eric Nafzger  Kracht in Zorg 
 Marla Venderink  Mosae Zorggroep 

Marco Keulen  Talent 
Richard Smeets  Leger des Heils 

 
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Loek Dorrestein  gemeente Maastricht 
 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten 
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Annemarie Zweers  voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Danny Meerten  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Martijn Visser  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Ids Bierma   inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 13.15-13.30 uur 
 
Opening, voorstelrondje en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 13.30 uur welkom bij deze tweede OT arrangementen 
Wmo en beschermd wonen. De voorzitter schetst allereerst het proces. In maart en april is een 
eerste sessie van ontwikkeltafels gehouden waarvoor alle aanbieders waren uitgenodigd en 
waar breed is geïnventariseerd wat de thema’s voor dit jaar moeten zijn aan de hand van de 3 
V’s (vasthouden, verbeteren, versterken). Dat heeft geleid tot een lijst met een aantal thema’s. 
Deze lijst is aan de stukken toegevoegd. Vandaag staat de kaderstelling voor de nieuwe DVO en 
de contracten voor 2017 op de agenda. 
Op grond van deze inventarisatie is men 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 

Hierna gaan een aantal werkgroepen aan de slag die de kaders verder zullen gaan uitwerken. De 
bedoeling is dat de kaderstelling voor de zomerperiode wordt vastgesteld door de zes 
verschillende colleges omstreeks 20 juni 2016. Na de zomer worden de kaders verder uitgewerkt 
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in afspraken samen met de besluitvorming. In oktober, november worden vervolgens de 
contracten afgesloten. Dit jaar is het definiëren van de transformatieopgave de stip op de 
horizon. Dat is nieuw voor dit jaar. 
Verder is ook nieuw dat mevrouw Zweers voorzitter is van deze ontwikkeltafels. De heer Roel 
Kramer is immers per 1 april 2016 directeur sociaal bij de gemeente Maastricht geworden. 
Mevrouw Zweers is vanaf het begin betrokken geweest bij de opzet van de ontwikkeltafels als 
procescoördinator van de Maastricht-Heuvellandgemeenten. Zij vond het heel mooi om de 
belangen van de zes gemeenten zo goed mogelijk mee te nemen. De voorzitter wil nu ook de 
belangen van de aanbieders en de belangen van de gemeenten zo goed mogelijk meenemen. 
Tot slot zitten er ook een aantal nieuwe gezichten aan tafel. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat opnames van deze bijeenkomst worden gemaakt voor 
de uitgebreide verslaglegging. Alle stukken komen ook op de website van het Sociaal Domein 
Maastricht-Heuvelland (https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/) te staan voor de 
virtuele ronde. Verder zijn ambtelijk twee notities voorbereid die vandaag worden besproken. 
Allereerst wil de voorzitter echter stilstaan bij de ontwikkeltafels en het bestuurlijk 
aanbestedingstraject. De voorzitter deelt mee dat hierover ook een notitie is opgesteld. De heer 
Visser zal hierop een korte toelichting geven. 
 
Werkwijze OT’s (bijgevoegd schema plus toelichting Martijn Visser) 
De heer Visser geeft aan dat een processchema is toegevoegd aan de stukken. Dit jaar is voor 
vier verschillende thema’s gekozen. Momenteel zijn circa driehonderd partijen gecontracteerd 
voor Wmo en Jeugd. Bij bestuurlijk aanbesteden kan iedere partij die aan de eisen voldoet zich 
inschrijven en deelnemen. Daarnaast gaan gemeenten en aanbieders een langdurige 
samenwerking, met een overeenkomst die meerdere jaren geldig is met elkaar aan. De 
samenwerkingsovereenkomst die hieraan ten grondslag ligt vormt de basis om gezamenlijk een 
ontwikkeling vorm te geven. De spelregels uit de samenwerkingsovereenkomst vormen hiervoor 
de basis. De vandaag aanwezigen zijn een afvaardiging van de gehele populatie van 
gecontracteerde zorgaanbieders en zij moeten de representativiteit van het stuk goed afwegen. 
Aanbieders zitten er dus niet voor zichzelf maar ook voor het gehele achterveld.  
De aanwezigen bij deze ontwikkeltafel worden ook voor de volgende ontwikkeltafels 
uitgenodigd. Dit geldt echter niet voor de werkgroepen waar de samenstelling kan wisselen. 
Doordat de notulen en de managementsamenvatting op de website worden geplaatst, kan men 
ook nog virtueel reageren. Deze input wordt in de OT’s en bijbehorende werkgroepen ook 
meegenomen. 
 
Mevrouw Heuvelmans vraagt meer uitleg over de samenstelling van de werkgroepen. 
De voorzitter antwoordt dat de heer Meerten en mevrouw Sollet de werkwijze nog zullen 
uitleggen. De uitkomsten uit de werkgroepen zullen ook nog in de ontwikkeltafels terugkomen 
of op een andere manier worden teruggekoppeld. Hierover worden straks nog afspraken 
gemaakt. 
De heer Bierma voegt toe dat het de bedoeling is dat de leden van de werkgroepen ook zorgen 
voor een terugkoppeling naar hun achterban en de overleggen waarin zij participeren 
verbreding zorgen. Bij de samenstelling van de werkgroepen is j is de specifieke deskundigheid 
van de leden leidend. 
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat de inhoud in twee onderdelen is geknipt. Voor de pauze 
staat de ambulante begeleiding op de agenda en na de pauze beschermd wonen. Dat betekent 
dat de aanbieders die geen dienstverlening beschermd wonen aanbieden na de pauze de 
bijeenkomst mogen verlaten indien zij dat wensen. 

https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/
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Mevrouw Sollet voegt desgevraagd toe dat de aanbieders die beschermd wonen zonder verblijf 
aanbieden, mogen blijven zitten. 
 
Start behandeling startnotitie arrangementen Wmo o.l.v. Danny Meerten 
De heer Meerten deelt mee dat de invalshoek gericht is op beleidsrealisatie waarbij de burger 
de juiste zorg moet krijgen. Tegelijkertijd blijft dit echter ook een ontwikkeltafel en moet dit een 
relatie hebben met de DVO’s. Vanuit de eerste ontwikkeltafels zijn zaken bij de zorgaanbieders 
opgehaald die binnen de vier ontwikkeltafels worden geagendeerd. Verder stelt spreker vast dat 
anno 2016 nog steeds over oude en nieuwe taken wordt gesproken. De notitie wil de 
samenhang tussen de verschillende velden aanwakkeren. Maastricht-Heuvelland is leidend bij 
de ambulante dienstverlening. Daarnaast is de gemeente Maastricht de centrumgemeente bij 
beschermd wonen van de partnergemeenten van onder andere de Westelijke Mijnstreek. 
Spreker heeft samen met de werkgroep drie ontwikkelrichtingen op papier neergezet. Verder zal 
in de werkgroepen ook nog veel werk moeten worden verricht. 
 

a. Van individuele begeleiding naar thuisondersteuning 
De heer Meerten deelt mee dat de doelstelling is om veel mensen in hun thuissituatie oud te 
laten worden. Thuisondersteuning bevat veel meer dan alleen begeleiding. Er ligt ook nog een 
heel groot stuk bij andere partijen waarop de gemeente geen grip heeft. Spreker heeft de 
landelijke visie meegestuurd. Tegelijkertijd moet men daarop ook heel kritisch zijn. Op de korte 
termijn is een combinatie met de andere opdrachtgevers heel moeilijk. Spreker wil het daarom 
dicht bij huis zoeken. 
Spreker wil vooral in de werkgroep behandelen: 

 Een verbinding tussen oud-nieuw en vooral de aansluiting bij de behoeften van de klant 
en het aanbod. 

 Komt de klant wel bij de juiste partij? Maar dit moet anderzijds ook vanuit het 
specialisme van de aanbieders worden gezien. 

 De mogelijkheden van technologie in relatie tot de oude taken (huishoudelijke hulp) en 
het onderzoeken van innovatie. 

 
De voorzitter vraagt of nog zaken worden gemist. 
De heer Vliegen ziet bij beschermd wonen en de cliëntbeweging naar een ambulant 
arrangement de mogelijkheid tot afschaling naar het arrangement Beschermd wonen zonder 
verblijf. Echter vanuit de andere richting,  het arrangement individuele begeleiding naar een 
zwaardere vorm van ambulante begeleiding, lijkt de stap te groot en is het onvoldoende 
mogelijk om op te schalen.. Levanto heeft een cliëntengroep die met het gewone tarief niet 
meer bediend kan worden op het moment dat het zwaarder wordt. Men wil dan meer 
individuele begeleiding inzetten om te voorkomen dat de cliënt naar de beschermde woonvorm 
moet. Spreker wil dit graag preventief inzetten. Spreker pleit dus voor een differentiatie bij het 
product individuele begeleiding. Daarnaast vraagt spreker ook aandacht voor het zogenaamde 
beeldbellen (iPad contact tussen cliënt en begeleider). Levanto experimenteert daarmee 
momenteel met de ontvangen innovatiegelden. Spreker zou dit graag in de hele systematiek 
zien landen. 
De heer Meerten vraagt of het beeldbellen ook leidt tot minder inzet van persoonlijke 
begeleiding. 
De heer Vliegen antwoordt dat men aan het begin hier huiverig tegenover stond. Het 
beeldbellen gebeurt 4 (face-to-facecontacten) :1 (beeldbellen) en wordt geleidelijk aan meer 
ingezet. Dat is een stuk innovatie. 
De heer Visser vraagt of het beeldbellen in de oude terminologie onder de zorg op afstand valt. 
Misschien bestaan ook nog andere mogelijkheden? 
De heer Vliegen antwoordt bevestigend. 
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Mevrouw Heuvelmans heeft een opmerking over de differentiatie van het product begeleiding. 
Dat is een containerbegrip voor de AltraCura doelgroep. Thuisbegeleiding is niet alleen 
huishoudelijke hulp maar is een continuüm tussen eenvoudige huishoudelijke hulp voor 
ouderen tot en met hulp voor mensen met onvoorspelbaar deviant gedrag. Spreekster stelt vast 
dat de maatschappelijke gevolgen groot zijn en zij vraagt om dit scherp te benoemen. Deze 
laatste doelgroep dreigt tussen wal en schip te vallen. Dat staat ook in de rapportages van de 
Transitiecommissie. Een kwetsbare burger kan ook een oudere zijn die zich thuis niet meer redt. 
De heer Meerten antwoordt dat de categorieën licht, midden en zwaar geen recht doen aan het 
specialisme dat nodig is. 
De heer Weijs deelt de mening dat niet alles onder begeleiding moet worden gezet. Er zijn 
andere mogelijkheden dan licht, midden en zwaar om tot arrangementen te komen. 
De heer Meerten vindt het belangrijk dat aandacht voor de zware doelgroep bestaat. Spreker 
wil ook niet alles in dezelfde mate loslaten. Spreker wil bijvoorbeeld de inhoudelijke begeleiding 
door het beeldbellen versterken en dit niet substitueren. 
De heer Dorrestein ziet het ook als en/en. Beeldbellen is minder kostbaar en een middel om de 
continuïteit van zorg op een goed niveau te houden. Daarmee kan een hoop ellende worden 
voorkomen. 
De heer Nafzger denkt dat differentiatie ook samenhangt met specialisme. 
Mevrouw Heuvelmans merkt op dat de eerder gehouden ontwikkeltafels gespecialiseerde hulp 
heel snel in een semantische discussie zijn ontaard. Iedereen noemt zich immers een 
gespecialiseerd begeleider dan wel aanbieder. AltraCura is nu bezig met Zuyd Hogeschool om 
een soort van accreditatie of keurmerk te ontwikkelen op het niveau van GGZ-agoog om ervoor 
te zorgen dat over hetzelfde wordt gesproken. 
 
De voorzitter vraagt welke andere onderwerpen moeten worden meegenomen naast: 

 technologie, 

 differentiatie (extra aandacht voor de zware groep), 

 het juiste specialisme/ervaring. 
 
De heer Smeets vraagt aandacht voor het op- en afschalen van de begeleiding. Dit gaat om meer 
flexibiliteit in de begeleidingsuren. 
De heer Bierma antwoordt dat die ruimte al binnen de arrangementssystematiek zit. 
De heer Vliegen ziet ook dat de doelgroep vergrijst. De mogelijkheid van beschermd wonen via 
het tussenproduct naar individuele begeleiding is geregeld, maar voor de weg terug bestaat 
niets. En dan moet iemand dus in een beschermde woonvorm worden opgenomen. Dat is erg 
zonde. 
De voorzitter vat samen dat dus voldoende flexibiliteit voor op- en afschalen wordt gevraagd. 
Mevrouw Heuvelmans voegt toe dat de arrangementen op een statistisch gemiddelde zijn 
gebaseerd. 
De voorzitter voegt toe dat bestuurders differentiatie ook een heel belangrijk thema vinden. 
 
De voorzitter vraagt of nog meer zaken worden gemist. 
De heer Keulen wil graag overkoepelend naar het groter geheel en naar de langere termijn 
kijken om de organisaties meer perspectief te bieden. Dit is ook belangrijk voor de cliënten. 
De heer Meerten antwoordt bevestigend. Daar waar mogelijk moet dit worden gedaan. De 
onzekerheid van de huidige contracten mag een aandachtspunt zijn. Dit moet in het kernteam 
worden bekeken. 
De voorzitter voegt toe dat men bij de transformatie twee snelheden krijgt; de lijnen voor de 
langere termijn en de lijnen voor 2017. 
Mevrouw Geuskens merkt op dat dit de cliënt ook veel onzekerheid geeft. 
De heer Meerten geeft aan dat bij begeleiding de indicatietermijnen best lang zijn (zeker drie 
jaar). 
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De heer Keulen ziet graag dat principeafspraken worden gemaakt over de koers van de 
komende jaren. 
De heer Weijs deelt deze mening, maar stelt vast dat de burger wel vooropstaat en niet de 
zorgorganisatie. De burger moet worden ondersteund en de vraag is dan niet hoe men de 
organisatie overeind wil houden. Dat is een heel andere insteek. 
De heer Meerten vindt dat dit wel op elkaar ingrijpt. Een burger is vaak ook heel erg gehecht 
aan en afhankelijk van een bepaalde organisatie. 
De heer Weijs vindt dit ‘oud denken’. Dit is echter niet altijd het geval. Het maakt een burger 
vaak niets uit welke organisatie het maatwerk levert. Het hoeft ook niet altijd dezelfde persoon 
te zijn. 
De heer Meerten hoort vaak dat de relatie met een hulpverlener heel erg hecht is. 
De heer Weijs vraagt zich af of dat goed is. Spreker vindt dat de vraag van de burger goed 
ingeschat moet worden. Is het wel de juiste vraag? 
Mevrouw Heuvelmans merkt op dat het vaak ook niet goed is om telkens van hulpverlener te 
wisselen. 
De heer Keulen deelt mee dat wetenschappelijk is aangetoond dat 60% van het effect van een 
therapie van de relatie tussen hulpverlener en cliënt afhankelijk is. 
De voorzitter vindt de opmerking van de heer Weijs heel interessant. De voorzitter merkt op dat 
in alle beleidsnotities staat dat het belang van de burger vooropstaat. Dit sluit ook aan bij de 
Toekomstvisie Thuisondersteuning. 
 
Desgevraagd merkt de heer Meerten op dat de lichte vormen van begeleiding nog niet zijn 
aangestipt. Er zijn ook situaties waar huishoudelijke hulp wordt gegeven en daarnaast 
begeleiding. Gaandeweg het traject is dan echter een woningsanering (opruimen van de 
woning) nodig. De vraag is hoe dat kan omdat twee professionals hierbij al betrokken zijn. 
Vroeger had men bij huishoudelijke hulp daarvoor het combinatieproduct HH3 (huishoudelijke 
hulp en intensieve begeleiding categorie 3). In Maastricht is bij circa vijfhonderd personen op 
een bestand van vierduizend personen sprake van een overlap tussen huishoudelijke hulp en 
begeleiding. Een combinatieproduct zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. 
Mevrouw Heuvelmans vindt dat moet worden voorkomen dat een huishoudelijke hulp een 
onderdeel van het systeem wordt. Er zijn echter doelgroepen waarbij men samen moet 
optrekken. 
De voorzitter stelt vast dat dit dus ook een opdracht voor de werkgroep is om nader uit te 
werken. 
De heer Meerten ziet nu een kans om dit aan te pakken. Er moet een combinatie worden 
gezocht met de andere dienstverleningen. 
De heer Mertens ziet de integraliteit als crux en dit begint en eindigt bij de gemeenten. 
De heer Dorrestein wijst op de landelijke ontwikkelingen. 
De heer Mertens antwoordt dat het helaas maatwerk is. De crux zit in de regiefunctie. 
Mevrouw Heuvelmans vindt de regiefunctie ook heel belangrijk. 1 gezin 1 plan biedt deze tool. 
De voorzitter antwoordt dat de regiefunctie bij de ontwikkeltafel jeugd vanmorgen ook 
herhaaldelijk ter sprake is gekomen. Dit moet inderdaad goed worden gedefinieerd. De 
afspraken daarover moeten ook helder zijn. 
De heer Mertens wijst op de betaalbaarheid en de effectiviteit van de hulp. Hoe kan de 
participatie van de cliënten worden gestimuleerd? Dit hangt samen met de eigen bijdragen. 
Spreker is een voorstander van het belonen in euro’s. De eigen bijdrage wordt bijvoorbeeld 
lager als de zoon/dochter bij de zorg meehelpt. Mensen willen dit graag terugzien in de eigen 
portemonnee. Dan gaat het echt gebeuren. Maar nu maakt dit geen verschil. 
Mevrouw Geuskens wijst op de verschillende doelgroepen. 
Mevrouw Heuvelmans voegt toe dat in de psychiatrie vaak geen sociaal netwerk bestaat. 
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De heer Nafzger stelt vast dat maatwerk dus het devies is. Er moet goed gekeken worden naar 
de cliënt. Wat is nodig en hoe wordt dat weggezet? 
De heer Mertens deelt deze opvatting. Dat is inderdaad de basis. 
De heer Visser merkt op dat dit ook aan een cliëntprofiel moet worden gekoppeld. Dat moet 
worden afgesproken. 
De heer Mertens antwoordt dat het een schaal is. 
Mevrouw Venderink wijst op de landelijke voorbeelden. 
Mevrouw Sollet merkt op dat vooralsnog sprake is van twee gescheiden aanbestedingstrajecten; 
voor huishoudelijke hulp of voor individuele begeleiding. Zolang dat bestaat moet een keuze 
worden gemaakt waar het moet worden ondergebracht. Wordt het de ouderwetse HH3 of 
wordt het individuele begeleiding? Deze keuze heeft altijd consequenties. 
 
Mevrouw Heuvelmans is getriggerd door de eerste pagina. Bij een outcome moet men immers 
ook iets kunnen meten. Spreekster wil namelijk graag weten wat met het geld gebeurt en zij 
denkt dat de gemeenten dit ook graag willen weten. 
De heer Meerten antwoordt dat de gemeenten hiermee heel druk bezig zijn. 
Mevrouw Heuvelmans merkt op dat de aanbieders niet altijd aangeven wat een cliënt wil horen. 
De heer Meertens antwoordt dat bijvoorbeeld de participatiemogelijkheden van de 
Maastrichtse burgers aan deze burgers moeten worden gevraagd. 
De voorzitter deelt mee dat mee dat in de ontwikkeltafel resultaatmeting dit soort zaken aan de 
orde komen. 
 
De heer Meerten vat het vervolgproces samen. Spreker is overigens ook de projectleider inkoop 
van de oude taken. De ambtelijke werkgroep Dienstverlening Wmo wordt verbreed naar de 
agenda en de onderwerpen van ontwikkeltafel 1. 
 

 Differentiatie in relatie tot de DVO en het bekijken van nieuwe combinaties. 

 De mogelijkheden van technologie, zoals beeldbellen breder meenemen. Innovaties 
hoeven zich ook niet tot technologie te beperken. 

 De samenhang tussen de collectief en de individueel aangeboden dienstverlening. 

 De eigen bijdrage (positieve prikkels om de participatie te belonen). 

 Maatwerk tussen behoefte en aanbod. 

 Aandacht voor preventief werken. 

 Het meerjarenperspectief. 

 Scherpe definities en prioriteren. 
 
Spreker deelt mee dat op heel korte termijn (de komende vier weken) nog twee dagdelen voor 
de werkgroep worden ingepland met vijf aanbieders (twee groepen, nog niet geselecteerd). 
Spreker is voorstander van een functionele relatie. 
 
Mevrouw Sollet stelt vast dat differentiatie een heel complex onderwerp is en zij stelt voor om 
daarvoor een aparte werkgroep te organiseren. Differentiatie heeft immers met allerlei 
onderwerpen te maken zoals de specialisatie van zorgzwaarte en het wel of niet inpassen van 
technologie. Vorig jaar was uiteindelijk de conclusie dat er te weinig tijd was om het af te 
maken. 
Mevrouw Venderink stelt voor om te bekijken wat er al landelijk ligt. 
Mevrouw Sollet antwoordt bevestigend. 
De heer Meerten wil graag het onderwerp zo aansnijden. Mocht er te weinig tijd zijn, dan kan 
nog een derde werkgroep worden georganiseerd. Differentiatie is overigens niet het enige 
onderwerp, maar raakt wel de andere onderwerpen. Spreker wil deze werkgroep zo spoedig 
mogelijk plannen zodat nog ruimte bestaat.  
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De voorzitter wil graag afspreken dat differentiatie een heel belangrijk onderwerp binnen de 
werkgroep wordt en dat daarover bij de kaderstelling het een en ander wordt afgesproken. 
De heer Visser wil ook graag rekening houden met welke aanbieders binnen de werkgroepen 
zitten. Bij de selectie van de aanbieders moet goed naar de doelstellingen worden gekeken. 
Hiermee moet men in de voorfase rekening gehouden. De tijd moet optimaal worden benut. 
 
De heer Nafzger vraagt of differentiatie ook naar jeugdzorg wordt doorgetrokken. 
De voorzitter wil dit ook meenemen. De richting is vanmorgen ook besproken; cliëntprofielen 
en intensiteit. Het kernteam bekijkt de overlap en de heer Dorrestein, de kartrekker van de OT 
Bekostiging, zit ook in drie van de vier werkgroepen. 
De heer Meerten zal alles meenemen en hij zal vijf aanbieders daarvoor zelf benaderen. De 
inventarisatie is ook al vrij goed gemaakt. 
Mevrouw Heuvelmans zou graag aan deze werkgroep willen deelnemen en zij vraagt om dit 
tijdig aan te kondigen. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. Het traject is echter wel krap gepland. 
 
Mevrouw Slijpen geeft aan dat Sevagram in alle domeinen zit en te maken heeft met de 
schotten tussen deze domeinen. Spreekster ziet ondanks de vele activiteiten die thuis worden 
georganiseerd een enorme toename van spoed bij zelfstandig thuis wonen naar langdurig 
verblijf. Men ziet daarbij geen gereguleerd traject meer, wat voorheen wel het geval was. Het is 
belangrijk om die samenhang weer terug te laten komen in de thuissituatie tot het moment dat 
dit niet meer kan. 
Mevrouw Venderink vindt dit ook logisch. In de ziektekostenverzekering is immers geen sprake 
van een eigen bijdrage voor deze vorm van zorg in tegenstelling tot de Wlz. De mensen schuiven 
dit op totdat het echt niet meer gaat. Dit scheelt immers heel veel voor burgers. 
Mevrouw Sollet voegt toe dat in Wmo ook een eigen bijdrage geldt. Daar is ook het devies: zo 
lang mogelijk thuis. 
Mevrouw Westenberg sluit aan bij de opmerking over de schotten en de verschillende 
financieringsstromen. Dit geldt voor alle drie de punten op de agenda. 
De voorzitter antwoordt dat dit wordt meegenomen. 
 
De heer Bierma voegt toe dat men vorig jaar met de differentiatie niet verder kwam vanwege 
de praktische uitvoerbaarheid van de ideeën en het verwachtingsmanagement in de richting van 
de bestuurders. Spreker wil dit graag aan de werkgroep meegeven. 
De voorzitter en de heer Meerten zijn het hiermee eens. Er moeten keuzes worden gemaakt 
over wat haalbaar is en wenselijk. 
 
Mevrouw Slijpen verwijst naar de Wmo-werkgroep Respijt in Maastricht. In hoeverre heeft men 
daarmee een verbinding? De werkgroep zou oorspronkelijk alleen over respijt gaan, maar 
gaandeweg werd dit heel breed. 
De voorzitter zal intern deze lijntjes leggen. Marijke Mooren en Miranda Thijssen zijn hierbij 
betrokken. 
De heer Meerten voegt toe dat bij kortdurend verblijf nauwelijks iets gebeurt. 

 
b. Van begeleiding groep naar algemeen toegankelijke dagbesteding 

De heer Meerten deelt mee dat de gemeenten momenteel drukdoende zijn om initiatieven te 
laten ontstaan rondom de dagbesteding. Deze initiatieven zijn best substantieel, ook qua 
capaciteit. Dit aanbod wordt langs de bestaande professionele arrangementenaanbieders gezet. 
De initiatieven zijn ook vaak meer informeel dan formeel. Het is heel erg belangrijk om in deze 
fase aan de aanbieders van dagbesteding de vraag te stellen wat het perspectief is voor een 
professioneel aanbod. Spreker zou hierover heel graag in een werkgroep met de betreffende 
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aanbieders willen spreken. Dit heeft ook een heel nauwe relatie met de bekostiging. In de 
notitie staan de voordelen en kansen genoemd. Spreker vraagt om een reactie. 
 
Mevrouw Dobbelstein vraagt uitleg over de collectieve dagbesteding. 
De heer Meerten heeft een aantal initiatieven bezocht. Het is heel opvallend dat er een grote 
overlap is tussen de soort activiteiten en de manier waarop deze activiteiten worden 
aangeboden. Athos is in Maastricht bijvoorbeeld een belangrijk initiatief. De activiteiten aldaar 
zijn vergelijkbaar met andere locaties van dagbesteding. Dagbesteding is ook altijd collectief. De 
vrije toegankelijkheid is het grootste verschil. 
De heer Vliegen merkt op dat de grondslagen bij de vrij toegankelijke dagbesteding volledig 
worden losgelaten. De doelgroepenmix biedt ook kansen. 
Mevrouw Venderink deelt mee dat Mosae Zorggroep ook een locatie heeft waar 54 mensen 
zonder indicatie komen. Wat daar gebeurt, is van een andere orde dan bij de klassieke 
dagbesteding. Men hoeft vrije toegankelijkheid ook niet overal te doen. Dat hangt af van het 
type mensen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die niet het traject van een indicatie willen doen. Dit 
is een eerste barrière die soms ertoe kan leiden dat men tussen wal en schip valt. De vrije inloop 
kan men ook niet met dezelfde deskundigheid in aantallen doen. Mosae Zorggroep stelt daarom 
ook een grens. Sommige mensen kunnen niet daarnaartoe omdat er niet genoeg toezicht is. 
Mevrouw Geuskens voegt toe dat een bepaalde doelgroep wel naar de specifieke dagbesteding 
moet. 
Mevrouw Cuppen vraagt meer uitleg. 
Mevrouw Venderink antwoordt dat het een mix is. 
De heer Vliegen ziet de mix als een toegevoegde waarde. Men moet ook ervoor waken om altijd 
alles vanuit het specialisme te benaderen. Het mixen van doelgroepen biedt heel veel kansen. 
Daar waar dat kan moet men dat vooral doen. Men is echter geneigd om op de uitzonderingen 
te focussen. 
De heer Weijs vindt dat de gemeente een visie hierop moet hebben. Uitgaande van wat een 
burger wil en kan, hoort daarbij geen traditionele dagbesteding. Bij het uitgangspunt van ‘zo 
lang mogelijk meedoen’ hoort de collectieve voorziening en dan moet men niet toestaan dat 
traditionele dagbestedingen worden gebouwd, met uitzondering voor de ondersteuningsvraag 
van de zwaardere problematiek. 
Mevrouw Sollet denkt dat het helpend zou zijn als bij de arrangementen begeleiding groep een 
veel duidelijkere definitie zou zijn die de bestaanscyclus beschrijft. Een deel van de 
overlappingen komt omdat in het begeleidinggroeparrangement een heel grote differentiatie zit 
van wat daarbinnen wordt aangeboden. De afbakening met voorliggende voorziening en vrij 
toegankelijk en begeleiding groep moet helder worden gemaakt. 
De heer Keulen merkt op dat een heel grote groep wordt vergeten. Men heeft immers met drie 
decentralisaties (3 D’s) te maken. Men heeft dus ook te maken met arbeid. Als men naar het 
voorliggend veld gaat wordt de afstand tot de arbeidsmarkt alleen maar groter, want dan heeft 
men bijvoorbeeld te maken met inloophuizen. Bovendien is het ook de bedoeling dat iedereen 
bij arbeid mee gaat participeren. 
Mevrouw Venderink merkt op dat Radar en Levanto ook arbeidsgerichte zaken bij de 
dagbesteding doen. 
Mevrouw Heuvelmans pleit voor een duidelijke afbakening tussen groepsbegeleiding, 
dagbesteding en individuele voorziening. 
 
De voorzitter wil graag voor de werkgroep noteren:  

 het is niet zwart-wit, 

 definieer goed het arrangement begeleiding groep, 

 koppel daaraan duidelijke resultaten, 

 kijk ook naar de bijbehorende doelgroepen, 
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 neem participatie mee. 
 
De heer Keulen wil ook niet vergeten wat goed werkt. Spreker is een voorstander van 
voorliggende voorzieningen als algemene voorziening met het aandachtspunt de toegevoegde 
waarde van de mix van groepen. 
 
Mevrouw Heuvelmans vraagt over arbeid of het arrangement mag worden gestopt als iemand 
een bepaalde verdiencapaciteit heeft. 
De heer Keulen antwoordt dat dit niet eenduidig is. Er kunnen vaak nog andere hulpvragen aan 
de orde zijn. De verdiencapaciteit kan ook weg zijn als de dagbesteding stopt. Er is ook niet altijd 
direct werk en daarmee is dan ook de verdiencapaciteit weg. Vaak gaat het goed omdat men 
‘dingen’ doet. 
 
Mevrouw Venderink vindt dat ook over de capaciteit moet worden nagedacht. Mosae 
Zorggroep gaat nu ook een dagbesteding sluiten vanwege het lage tarief. 
De heer Meerten wil graag meer regie voeren op waar, welke dagbestedingen worden gesloten. 
De heer Weijs wil uitgaan van een visie op dagbesteding of vrije tijd. Die visie heeft men niet. 
Spreker merkt hier aan tafel dat verschillende interpretaties van dagbesteding bestaan. Radar 
vindt dat de vraag van de cliënt/burger centraal moet staan. De gemeente moet dit 
uitgangspunt ook nastreven. 
De heer Vliegen vindt dat men ook moet kijken naar de beweging van de cliëntgroep en in 
hoeverre men in staat is om van zwaar af te schalen naar een mindere zware vorm van zorg. 
De heer Weijs deelt de opvatting van de heer Vliegen. 
De heer Dorrestein stelt vast dat men soms ook een stapje terug moet doen en moet kunnen 
opschalen. 
De heer Keulen vindt ook dat een professioneel vangnet moet blijven bestaan. 
De heer Meerten wil eerder ervoor kiezen om een vrij toegankelijke voorziening te maken. 
Daarom moet duidelijk worden gemaakt welk dagbestedingsaanbod bestaat. In 2014 is ook een 
onderscheid gemaakt tussen dagbesteding op grondslagen. Bij begeleiding individueel is dat niet 
gedaan. De vraag is of een differentiatie van dagbesteding in alle gevallen noodzakelijk is. 
Spreker denkt van niet. Momenteel bestaan vijf verschillende grondslagen. 
De heer Keulen vindt dat in de mix heel veel te halen valt. Talent heeft al tien jaar ervaring met 
de mix van psychiatrie en VG. 
De heer Meerten wil het aanbod van de dagbestedingen goed inventariseren. Waar komen de 
klanten vandaan? Het is belangrijk dat de dagbesteding aansluit bij de behoeften en de wensen 
van de burger. Spreker wil nu graag op deze analysefase focussen. 
Desgevraagd geeft spreker aan dat hij nog graag de geldstromen voor het Heuvelland in kaart 
wil brengen. In de dagbesteding gaat immers veel geld om terwijl de aantallen per 
dagbestedingslocatie steeds meer teruglopen. Deze exploitatietekorten leiden her en der tot 
sluitingen van dagbestedingen. Spreker wil dit graag voor zijn en spreken over het vrij 
toegankelijk maken van die locaties per 1 januari 2017. Dat zou een heel majeure stap zijn. 
Spreker weet echter niet of dit haalbaar is. 
Mevrouw Sollet vindt dat daarmee de schijn wordt gewekt dat vrij toegankelijk niets kost. Dit is 
echter een financiering op subsidiebasis. Andersom ziet men echter een beweging dat alles wat 
gesubsidieerd wordt, omgezet wordt naar inkooptrajecten. Spreekster wil dit ook meenemen in 
de discussie. Een andere oplossing is dat men binnen de dagbesteding differentieert. 
De heer Meerten deelt de opvatting van mevrouw Sollet. Momenteel is sprake van 80.000 
dagdelen dagbesteding in Maastricht ad 8 miljoen euro waarvan 20.000 dagdelen ad 
200.000 euro. Deze verhouding wordt niet nagestreefd. Spreker wil daarom graag hierbinnen 
selectief kijken naar de vrij toegankelijke dagbesteding. De opmerking van mevrouw Sollet is 
echter zeker een aandachtspunt. 
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De voorzitter vindt het belangrijk om: 

 de financiering mee te nemen; 

 het arrangement begeleiding groep qua definitie aan te scherpen. 
 
De heer Meerten deelt mee dat een ambtelijke werkgroep bezig is met de vrij toegankelijke 
initiatieven. De bedoeling is dat de werkgroep de komende weken bilaterale gesprekken op tien 
dagbestedingslocaties met de individuele aanbieders voert. Het is goed dat een onderscheid 
wordt gemaakt tussen de zware groepsbegeleiding en de dagbesteding. Niemand wordt ook 
gedwongen om de dagbesteding te sluiten op straffe van een beëindiging van de DVO. Dit is een 
ontwikkelrichting die samen wordt gedaan. 
De heer Keulen wil de begrippen goed uit elkaar houden. Spreker constateert dat sprake is van 
een begripsverwarring. 
Mevrouw Westenberg wil graag een kanttekening plaatsen bij het onderscheid maken in de 
zwaarte van doelgroep. Het gaat immers om de aard van de dagbesteding. 
De voorzitter antwoordt dat inderdaad steeds gesproken is over het doel van de dagbesteding. 
 
Mevrouw Slijpen vraagt in hoeverre al een helder beeld bestaat over de geboden dagbesteding 
in het Heuvelland. 
De heer Meerten legt uit dat bij de afrekening 2015 sprake was van een budget per aanbieder. 
Deze afrekening loopt voor Maastricht via de eigen inkooporganisatie. Daarnaast heeft men een 
CAK-aanlevering waarin alle geregistreerde dagdelen moeten staan. Voor de regio wordt dit op 
dezelfde manier aangepakt. Gemeenten kunnen ook zelf bij het CAK inloggen. Daarnaast wordt 
de verhouding tussen de locaties van de dagbestedingen met de adressen van de cliënten 
vergeleken. Dit is wat bij de inventarisatie gebeurt. 
 
De voorzitter legt uit dat de werkgroepen nu aan de slag gaan. In juni komt een collegenota 
over de kaderstelling 2017 in de colleges van de zes gemeenten. In principe is voor de zomer 
geen ontwikkeltafel meer gepland om de uitkomsten van de werkgroepen te bespreken. De 
voorzitter vraagt of de aanwezigen graag willen dat half juni nog een extra fysieke ontwikkeltafel 
wordt georganiseerd. 
De heer Bierma legt desgevraagd uit dat de virtuele ronde niet echt goed verloopt. 
De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen graag een fysieke ontwikkeltafel op 11 of 18 juni 
2016 willen plannen (afspraak). Volgende week wordt een datum geprikt. 
 
Mevrouw Venderink en de heer Mertens verlaten de bijeenkomst. 
 
Pauze 15.11-15.29 uur 
 
Vervolg behandeling startnotitie arrangementen Wmo o.l.v. Olga Sollet 
De voorzitter geeft aan dat de heer Herman Reiters een notitie en een uittreksel van het rapport 
van de commissie-Dannenberg heeft voorbereid. Vanwege zijn afwezigheid wegens vakantie zal 
mevrouw Sollet dit toelichten. 
 

c. Van beschermd wonen naar (begeleid) zelfstandig wonen 
Mevrouw Sollet deelt mee dat mee dat de heer Reiters dit uitstekend heeft voorbereid met zelfs 
een handleiding voor de discussie. Het vertrekpunt voor de (beleidsmatige) ontwikkeling in het 
kader van beschermd wonen is het recente rapport van de commissie-Dannenberg. In het veld 
van maatschappelijke zorg is heel veel aan het schuiven. Mevrouw Sollet zit vandaag met een 
gemeentelijke pet op aan tafel. 
Maatschappelijke zorg is een koepelterm voor wat vroeger de maatschappelijke opvang heette 
en beschermd wonen. Beide sectoren vallen inmiddels onder de gemeentelijke regie en 
financiering. In de maatschappelijke zorg gebeurt heel veel. Maatschappelijke zorg kent de 
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effecten van de overgang van AWBZ beschermd wonen naar de gemeente, maar heeft ook te 
maken met de effecten van de algemene extramuralisering van de langdurige zorg (GGZ en de 
gehandicaptenzorg) en het bestuurlijke akkoord binnen de GGZ waar de afspraak ligt/lag om een 
groot deel van de klinische capaciteit af te bouwen. Deze mensen komen nu in de 
maatschappelijke zorg terecht en dat leidt tot de noodzaak om de maatschappelijke zorg te 
herijken want de doelgroep is in omvang en complexiteit toegenomen. De gemeenten worden 
hiermee nu geconfronteerd. 
De commissie-Dannenberg heeft dit ook geconcludeerd. Er zijn ook een aantal belangrijke 
thema’s: 

 bredere doelgroep, 

 doelstelling: sociaal inclusie, 

 stabiele woonplek in de wijk, 

 spaarzaam gebruik van beschermde woonvoorziening, 

 herstel en participatie. 
 
Spreekster merkt op dat daartoe ook een aantal aanbevelingen zijn gedaan en zij vraagt of men 
zich hierin herkent. 
De aanwezigen kunnen zich grotendeels hierin herkennen. 
 
Mevrouw Geuskens vindt dat men te gemakkelijk omgaat met de 24-uurs beschikbaarheid en 
kleinschalig wonen qua financiën. Daarnaast is er ook een doelgroep die nooit uitstroomt. De 
grootste zorg van spreekster is dat de beschermdwonentarieven geënt zijn op de doorstroom. 
Wonen Plus kent echter bijna geen doorstroom. 
Daarnaast wil men in 2017 weer van centrumgemeenten naar gemeenten gaan, terwijl het 
eindelijk een beetje centraal was geregeld. Voor Wonen Plus die in dertig gemeenten behandelt, 
is dat heel lastig. Spreekster was blij met de twee centrumgemeenten. Ook het grote verschil in 
financiering tussen Venlo en Maastricht bevreemdt. Als er geen doorstroom is, zit men dan 
immers heel krap in de financiën. Dat kan echter nooit de bedoeling zijn. 
De heer Vliegen deelt de opvatting van mevrouw Geuskens. Levanto heeft ook een doelgroep 
ouderen met psychiatrische problematiek die nooit meer uitstroomt. Levanto legt bij sommige 
doelgroepen ook heel veel geld toe wat vervolgens bij de andere doelgroepen gecompenseerd 
moet worden. Men loopt daar tegen de grenzen aan. Spreker vindt het geen goede ontwikkeling 
als men compenseert. 
Mevrouw Westenberg stelt vast dat de zware problematiek ook toeneemt die nu voor een 
gemiddeld tarief wordt meegenomen. 
De voorzitter stelt vast dat het stuk dus vanuit een rooskleurig perspectief is geschreven. Men 
moet echter ook oog hebben voor de doelgroep waarvoor dat niet haalbaar is. 
De heer Keulen vindt de kanttekeningen heel terecht. 
Mevrouw Geuskens merkt op dat er ook heel veel problemen zijn omdat er juist geen netwerk 
is. 
De heer Nafzger stelt vast dat er ook een groep cliënten bij beschermd wonen is die eruit valt. 
Kracht in Zorg krijgt ook relatief veel aanmeldingen bij de doelgroep verwarde mensen. Dat 
wordt een maatschappelijk probleem en zorgt voor heel veel overlast. Hoe wordt deze 
doelgroep weggezet? Dit zijn mensen die net te klein zijn voor het tafellaken en te groot voor 
het servet. Deze mensen begrijpen de maatschappij niet en de maatschappij begrijpt hen ook 
niet. Wat gaat men met deze groep doen? 
Mevrouw Sollet antwoordt dat de maatschappelijke zorg hierop nog niet is toegerust. Vanuit 
het inkoopperspectief moet worden gekeken waar de kanttekeningen voor de inkoop zitten. 
Mevrouw Westenberg geeft aan dat de commissie-Dannenberg ervan uitgaat dat dit in de wijk 
kan plaatsvinden. Spreekster vindt dat zorgelijk. In de Eerste Kamer ligt nu een wetsvoorstel 
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voor ten aanzien van selectieve woningtoewijzing binnen de gemeenten en dit ondermijnt weer 
het advies van de commissie-Dannenberg. 
Mevrouw Heuvelmans merkt op dat de woningcorporaties deze mensen vaak ook weigeren. 
 
De voorzitter vraagt welke eerste stap gezet moet worden. 
De heer Keulen antwoordt dat een goed vangnet heel belangrijk is om de omslag te kunnen 
maken van beschermd wonen naar begeleid zelfstandig wonen met 24-uurs bereikbaarheid en 
niet alleen voor het onderdeel begeleiding maar ook voor het onderdeel psychiater, crisisdienst, 
woningbouwvereniging en politie. Dit moet (boven)regionaal goed worden georganiseerd. 
Daarnaast kunnen de organisaties dit zelf ook effectiever aanpakken. 
Mevrouw Heuvelmans vindt het vangnet een onderdeel van het product. Moet men echter niet 
eerst een goede omschrijving van het product hebben? 
De heer Keulen antwoordt bevestigend. De minimale voorwaarden van beschermd wonen 
moeten goed worden omschreven. Eerder is ook gepleit voor beschermd wonen zonder verblijf. 
Spreker vindt het jammer dat nu wordt teruggegrepen op de oude NZa-omschrijvingen. Spreker 
vraagt om nieuwe normen die ook veel zwaarder mogen zijn. Men mag immers meer 
verwachten van beschermd wonen zonder verblijf. 
Desgevraagd geeft spreker aan dat de opdracht aan de werkgroep kan zijn te zorgen voor de 
randvoorwaarden. En daarnaast: ‘geef goed handen en voeten aan wat wordt verwacht’. De 
gemeenten hebben immers de regie. Spreker wil de lat graag hoog leggen. Dus geef goed vorm 
aan de kwaliteitseisen en het resultaat. 
De heer Bierma vraagt wat door wie geregeld moet zijn. Dit gaat immers over de contracten van 
2017. 
Mevrouw Sollet begrijpt dat gevraagd wordt om een beschrijving van het arrangement. 
De heer Vliegen antwoordt bevestigend. 
De heer Meerten denkt daarbij aan een functionele specificatie van een opdracht waarin wordt 
aangegeven welk resultaat moet worden behaald. 
De heer Keulen wil graag weten wat de gemeente verwacht. 
Mevrouw Westenberg merkt op dat de vraag is of men allemaal dezelfde taal spreekt. Daarom 
moet dit beter worden uitgewerkt. 
De heer Visser voegt toe dat het team inkoop ook hiertegen aanloopt. 
De voorzitter stelt vast dat over de definiëring dit jaar een afspraak moet worden gemaakt. 
 
De heer Dorrestein kent de oude systematiek en de doelgroep heel goed. Hoe wil men tot een 
eenduidig resultaat komen? Hoe wil men dat in één financieringsmodel gieten? Men doet dit 
door het in een gemiddelde vorm te gieten. 
Mevrouw Sollet antwoordt dat bij beschermd wonen zonder verblijf momenteel geen 
omschrijving bestaat. Daar wordt teruggegrepen op het oude Volledig pakket thuis (Vpt) waarin 
goede zaken zitten die een-op-een vertaalbaar zijn. Men kan echter niet telkens een individuele 
situatie in een resultaatsbeschrijving gieten die voor iedereen geldig moet zijn. 
De heer Keulen vindt dat men voor de doelgroep met een zeer beperkt perspectief ook iets 
moet inrichten om het eenvoudiger te maken. 
De heer Vliegen merkt op dat daarvoor de resultaatbeschrijving kan worden opgenomen: ‘Het 
voorkomen van achteruitgang. Voor deze doelgroep is herstel niet mogelijk.’ 
Mevrouw Sollet voegt toe dat momenteel de mogelijkheid bestaat om voor drie jaar 
beschikkingen af te geven. 
 
De heer Keulen merkt op dat nu heel terughoudend wordt omgegaan met het nieuwe 
arrangement beschermd wonen zonder verblijf. Spreker denkt dat dit te maken heeft met 
koudwatervrees en met het feit dat sowieso geen besluiten worden genomen. 
De heer Nafzger denkt dat het ook een kwestie is van aanloop. 



  Pagina 13 van 16 
 

 

Mevrouw Sollet stelt vast dat men bij beschermd wonen zonder verblijf vorig jaar een voorloper 
was.  
De heer Visser ziet bij de diverse ontwikkelingen rondom beschermd wonen dat men financieel 
achter de feiten gaat aan lopen. Als de instroom hetzelfde blijft, zal aan het eind van het jaar 
waarschijnlijk een discussie tussen gemeenten en de beschermdwonenaanbieders plaatsvinden. 
Mevrouw Sollet merkt op dat de gemeenten het ook hebben laten gebeuren dat de 
bezuinigingen in andere sectoren bij de gemeenten terecht zijn gekomen. De cliënten zijn 
immers zonder budget naar de gemeenten overgekomen. Dat gaat knellen. 
De heer Dorrestein merkt op dat beschermd wonen een middel kan zijn. Maar als alles naar de 
ambulante begeleiding gaat, kan dit ook flink in de papieren lopen. 
Mevrouw Westenberg merkt op dat het dan ook nog op een andere manier bij de gemeenten 
terechtkomt, zoals via de huursubsidies en de sociale lasten. Spreekster vraagt zich af of ‘alles in 
de wijk’ echt goedkoper is. 
De heer Dorrestein antwoordt dat de gemeente naar het geheel moet kijken. Wonen in de wijk 
kan. Men ziet daar ook goede resultaten. Er is echter een gigantische stijging aan de gang. 
Mevrouw Slijpen vindt dat de eerste grondslag op een gegeven moment ook niet meer duidelijk 
is. Sevragram heeft daarbij zowel met de gemeente als met de Wlz te kampen. 
De heer Dorrestein vindt dat men eigenlijk een financieringsvorm moet vinden waarbij aan het 
begin de kosten hoger kunnen liggen en deze aan het einde afnemen zodat men recht doet aan 
alle partijen. Dat is echter heel lastig. 
Mevrouw Sollet merkt op dat hierover vorig jaar ook is gesproken. De zorgaanbieders hebben 
toen geopperd om een splitsing te maken tussen de longstaygroep en de herstelgroep bij 
beschermd wonen. Dit zou ook een mogelijkheid kunnen zijn, maar voor de middengroep is dit 
moeilijk om te bepalen. 
De voorzitter vraagt of het zinvol is om dit nu wel te organiseren. 
De heer Visser meent zich te herinneren dat de conclusie was dat een splitsing moeilijk is om te 
maken. 
De voorzitter zal dit laten uitzoeken en meenemen. 
De heer Nafzger merkt op dat het ook een landelijk probleem is. 
Mevrouw Westenberg voegt toe dat vooral de somatische aspecten een rol spelen bij de 
instroom in de Wlz. 
De heer Vliegen merkt op dat Levanto samen in een gebouw zit met Envida. Envida doet daar 
hetzelfde voor de helft van het geld. 
 
Mevrouw Sollet vraagt of het gebrek aan uitstroom te wijten is aan de populatie. 
Mevrouw Geuskens antwoordt bevestigend. De populatie van beschermd wonen met verblijf is 
heel stabiel.  
De voorzitter stelt vast dat de algemene vraag is of een beweging naar ambulant mogelijk is. 
De heer Smeets geeft desgevraagd aan dat het Leger des Heils beschermd wonen met en 
beschermd wonen zonder verblijf naast de gradatie individuele begeleiding heeft. Het afschalen 
van de beschermdwonenproducten en de individuele begeleiding verloopt echter niet helemaal 
soepel. Dat zou men eigenlijk sneller willen doen. Indien een afschaling mislukt, moet men ook 
snel de terugkeerbeweging kunnen maken. Spreker begrijpt waarom de schotten zijn ontstaan, 
maar deze worden nu ook in stand gehouden. Dat belemmert het op- en afschalen. Men zou 
naar gradaties kunnen kijken. Spreker heeft voldoende aan circa vier staffels die duidelijk zijn 
gedefinieerd waartussen men kan bewegen. Een zorgaanbieder moet echter niet worden 
belemmerd door het systeem. De heer Smeets is voorstander van zo min mogelijk schotten. 
De voorzitter stelt vast dat dit punt vandaag een aantal keren naar voren is gekomen. 
De heer Dorrestein vraagt welk arrangementidee men zou moeten hebben zodat men kan op- 
en afschalen binnen het arrangement. Spreker denkt daarbij vanuit de zorgvraag. 
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Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat een bepaalde bandbreedte nodig is samen met goede 
afspraken met de ketenpartners, bijvoorbeeld een persoonsvolgend budget met een bepaalde 
bandbreedte. 
De heer Dorrestein vraagt hoe dit goed ingericht kan worden. 
Mevrouw Westenberg denkt niet dat een eenduidige oplossing bestaat. Spreekster stelt voor 
dat een instelling een ‘pot’ heeft voor het op- en afschalen van zorg. Daarnaast veroorzaken de 
schotten ook problemen omdat een behandelaar een ‘ingeschreven’ cliënt nodig heeft volgens 
de Zvw. 
De heer Dorrestein antwoordt dat men voor deze pot wel tijdsregistraties moet gaan doen. 
Mevrouw Westenberg denkt dat het ook op basis van vertrouwen kan. 
Mevrouw Heuvelmans geeft aan dat het huidige systeem veel perverse prikkels heeft en zij 
verwijst naar de Radar-uitzending over de marktwerking in de zorg. Misschien zou een 
(combinatie met) lumpsumfinanciering ook goed kunnen werken? 
Mevrouw Sollet vraagt zich af of het echt zit in meer flexibiliteit/ontschotting tussen de 
arrangementen. Of verhinderen de tarieven het op- en afschalen? Is er een te gering 
gedifferentieerd palet aan voorzieningen? De vraag is waarin het echte probleem zit. 
De heer Keulen merkt op dat de uitvoering heel lastig is. Het punt is dat men ieder jaar hetzelfde 
moet kunnen vergelijken. 
De heer Vliegen voegt toe dat er langetermijneffecten zijn. Er is sprake van middeling, ware het 
niet dat de ‘oude’ somatische populatie binnen de categorie verblijf niet meer binnen het 
huidige budget bediend kan worden. Dat is een weeffout. 
De heer Keulen denkt dat naast de aanbieders ook de gemeenten hiervan veel last hebben. Het 
kan namelijk ook zijn dat de gemeenten voor cliënten waarvoor de zorgzwaarte is afgenomen, 
onnodig een te hoog tarief vergoeden. Het is dus een wisselwerking. 
Mevrouw Sollet antwoordt dat het mooie van een arrangementssysteem is dat een aanbieder 
de maximale ruimte heeft om vanuit een gemiddelde te betalen. Maar dan moeten de tarieven 
wel passend zijn. 
De heer Keulen vindt dat de systematiek prima voldoet. Men moet dit echter dan wel overal 
volgen en niet soms de tarieven van 2013 hanteren, terwijl de zorg wel in beweging is. 
Mevrouw Heuvelmans heeft vooral last van de schotten. Partijen die niet kunnen middelen, 
hebben een probleem. 
Mevrouw Westenberg heeft last van het tarief en de systematiek van de arrangementen. De 
gemeente rekent immers af op unieke cliënten. 
De heer Bierma merkt op dat bij het op- en afschalen tussen de arrangementen het 
toegangsproces een rol blijft spelen. 
De heer Keulen antwoordt dat dit probleem niet heel groot is. Het is ook geen probleem als de 
tarieven meebewegen. 
De heer Vliegen stelt vast dat nu sprake is van one size fits all. Dit is vanuit een praktisch 
oogpunt ontstaan. Nu zal men echter ergens in het midden moeten uitkomen. 
Dit laatste wordt door de aanwezigen onderschreven. 
 
De heer Keulen vraagt welk jaar in 2017 wordt gehanteerd. Spreker weet het niet. Dat is echter 
wel de meest prangende vraag voor de begroting en belangrijk voor de kwaliteit. De hele 
arrangementssystematiek staat of valt met het meewegen met de zorgzwaarte (op en af). Indien 
men echter blijft teruggrijpen op 2013, wordt dat heel lastig. 
De heer Bierma antwoordt dat dit vraagstuk bij de werkgroep Bekostiging aan de orde komt. 
Daarmee zijn de eventuele kortingen echter nog niet duidelijk. 
Mevrouw Sollet geeft aan dat een nieuwe aanbieder ook altijd een nieuwkomer blijft. Deze 
komen in een laag tarief binnen. Hoe lang blijft men een nieuwkomer? 
De heer Keulen antwoordt dat de nieuwkomertarieven enerzijds zijn aangepast maar dat 
anderzijds de oude tarieven niet zijn aangepast. Soms bedraagt dit tariefverschil 50%. Dat kan 
niet heel lang goed gaan. 
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De voorzitter stelt vast dat dit punten voor de werkgroep Bekostiging zijn. 
 
De heer Dorrestein zit in de werkgroep Bekostiging. Nu hanteert men overal verschillende 
tarieven. De bedoeling is echter te komen tot een uniform tarievenstelsel. Spreker hoort dat nu 
gevraagd wordt om differentiatie en speelruimte om op- en af te schalen. Momenteel kan men 
het jaar 2015 al bekijken. Hoe moet men hiermee omgaan? 
De heer Keulen vindt de arrangementssystematiek een verbetering. Wel moet echter een 
afspraak voor een aantal jaren worden gemaakt en het referentiejaar worden afgesproken. 
Spreker pleit voor duidelijkheid. Het jaar 2017 is bijvoorbeeld het jaar 2016 of het jaar 2015. Nu 
volgt men niet de zorgzwaarte en daarom vraagt men ook uit. 
De heer Dorrestein hoort de heer Keulen zeggen dat toch sprake is van een differentiatie van de 
zorgzwaarte. 
De voorzitter voegt toe dat nu de uitvraag naar 2012-2013 is gedaan. De voorzitter stelt vast dat 
de heer Keulen dit te lang geleden vindt en het niet meer passend vindt. 
De heer Keulen antwoordt bevestigend. 
De heer Meerten vindt dat daarmee meer produceren in principe wel wordt beloond. 
Mevrouw Sollet merkt op dat bijzonder aan deze sector is dat heel veel cliënten over de muur 
worden ‘gegooid’. 
De heer Keulen gelooft ook niet zo zeer in deze perverse prikkel. 
 
De heer Meerten vindt heel opvallend dat wordt gezegd dat bij beschermd wonen met verblijf 
naar ambulant, het op- en afschalen niet problematisch is. Het lijkt dus alsof het huidige 
systeem met arrangementen een beetje wringt. 
Mevrouw Sollet antwoordt dat het een administratief back-officeprobleem is. 
Mevrouw Heuvelmans deelt mee dat de toegang heel goed werkt. 
De voorzitter neemt dit punt mee. 
 
Mevrouw Sollet denkt ten aanzien van de notitie dat men voldoende punten uit het verslag kan 
halen. Vervolgens noemt zij nogmaals de punten uit de notitie: 

 bredere doelgroep, 

 doelstelling: sociaal inclusie, 

 stabiele woonplek in de wijk, 

 spaarzaam gebruik van beschermde woonvoorziening, 

 herstel en participatie. 
 

Op de andere lijst staan veel zaken die niet altijd aan het inkooptraject gekoppeld kunnen 
worden: 

 versterken van zelfmanagement, ervaringsdeskundigheid en informele zorg; 

 garanderen van langdurige begeleiding met flexibele intensiteit (dus op- en afschalen); 

 ondersteuningscontinuüm voor herstel en participatie; 

 een breed arsenaal van woonvarianten en betaalbare wooneenheden; 

 duurzaam samenwerken tussen gemeenten en zorgverzekeraars; 

 borgen van kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning; 

 aanvullende voorwaarden. 
 
Mevrouw Sollet heeft ook gehoord dat een van de aanbevelingen van de commissie-
Dannenberg niet wordt onderstreept; de deconcentratie. De kans bestaat dat de gemeenten het 
dan zelf zullen gaan regelen. Mogelijk komt er dan een splitsing tussen Maastricht-Heuvelland 
en de Westelijke Mijnstreek. 
Mevrouw Westenberg ziet de deconcentratie ook als een bedreiging, zeker als het wetsvoorstel 
wordt aangenomen. 
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Samenvatting/conclusies en vervolgafspraken richting derde OT 
Desgevraagd geeft mevrouw Sollet vervolgens aan dat de heer Reiters al drie 
werkgroepbijeenkomsten heeft belegd tot eind juni. De uitnodigingen daarvoor zijn nog niet 
verstuurd. Het idee was om zo veel mogelijk mensen vanuit deze ontwikkeltafel in de werkgroep 
te hebben zodat geen extra ontwikkeltafel nodig is. 
De heer Meertens voegt toe dat de mensen die hier aan tafel zitten bijna allemaal in de 
werkgroep zitten. Een extra ontwikkeltafel is dan overbodig. 
Mevrouw Sollet ziet ook een grote overlap. 
Mevrouw Slijpen deelt mee dat Sevagram op een locatie in Heerlen een beschermde woonvorm 
voor ouderen heeft. Spreekster ziet daarbij een toename van de instroom vanuit Maastricht-
Heuvelland. Spreekster vindt een extra ontwikkeltafel niet nodig als Envida bij de werkgroep 
aanwezig is voor deze ouderengroep. 
Mevrouw Sollet merkt op dat men ook altijd nog virtueel kan reageren. 
De voorzitter stelt vast dat geen extra ontwikkeltafel voor beschermd wonen wordt 
georganiseerd (afspraak). Verder wordt intern nog gesproken over hoe wordt omgegaan met de 
afspraak over de andere onderwerpen. 
 

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


