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Verslag ontwikkeltafel (OT) Heerlen d.d. 27 mei 2016, 9.15 uur - 12.00 uur 

2e OT, resultaatsturing 
Locatie: Cultuurhuis, Sittarderweg 145, 6412 CD Heerlen 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Andrea Scheepers  Artidé 
 Frans Mouthaan  Relim 
 Saskia Bottenberg  CoachSter 
 Carla van Herten  Limburgse Zorgboeren 
 Eric Nafzger  Kracht in Zorg 
 Marco Keulen  Talent 
 Ramon Frissen  Koraal Groep 
 Chantal van Falier  Active4you 
 Chris Quanjel  Lionarons 
 Rob Werts   Het Robertshuis 
 
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Marjolein Nicolaes  gemeente Eijsden-Margraten 
 Tamara Arets   gemeente Voerendaal  
 Benigna Deiana  gemeente Vaals 
 Minette Wissink  gemeente Heerlen 
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Annemarie Zweers  voorzitter ontwikkeltafels Bestuurlijk aanbesteden 
 Martijn Visser  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Ids Bierma   projectsecretaris onwikkeltafels  
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 9.15 - 9.30 uur 
 
 
Opening, voorstelrondje en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 9.25 uur welkom bij deze tweede OT resultaatsturing van 
2016. De voorzitter deelt mee dat in de eerste ronde ontwikkeltafels van maart en april is 
geïnventariseerd welke onderdelen in het vervolgtraject aan de orde moeten komen. Daarvoor 
waren alle aanbieders uitgenodigd. Dit heeft geleid tot een aantal thema’s en prioriteiten die in 
de verstuurde bijlage staan. Op grond van deze inventarisatie en de inventarisatie van de 
bestuurders van de gemeenten 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 

 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat de ontwikkeltafels jeugd en Wmo twee weken geleden 
zijn gehouden. Nu is men bezig met de kaderstelling voor de contractafspraken voor 2017. De 
voorzitter wil vandaag graag afsluiten met een zo concreet mogelijke lijst met onderwerpen op 
het gebied van resultaatsturing en kwaliteitsmonitoring voor de  contractafspraken 2017. De 
werkgroepen werken deze  vervolgens uit. Dat zal in juli leiden tot de eerste ronde van 
besluitvorming bij de betrokken  gemeenten. In de zomer en daarna worden de kaders 
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uitgewerkt in concrete afspraken. Eind september zijn dan weer ontwikkeltafels gepland waarna 
opnieuw de besluitvorming in de colleges van de gemeenten plaatsvindt. Daarna zullen de 
nieuwe contracten worden opgesteld en afgesloten in oktober/november van dit jaar. 
Verder stelt de voorzitter vast dat een aantal nieuwe mensen bij deze ontwikkeltafels zijn 
aangesloten. Zo dadelijk zal de heer Visser nog stilstaan bij de spelregels van het bestuurlijk 
aanbesteden. Nieuw dit jaar is dat nadrukkelijk de transformatie en de inhoudelijke 
beleidsdoelen worden meegenomen. Men werkt nu twee jaar met deze systematiek en dit jaar 
worden de vastgestelde manco’s ook meegenomen. Daarbij  is de aansluiting tussen de 
verschillende ontwikkeltafels en de verschillende thema’s ook heel belangrijk. Vandaag wordt 
ook nog kort stilgestaan bij hetgeen uit de ontwikkeltafels arrangementen jeugd en 
arrangementen Wmo is gekomen. 
Verder is mevrouw Zweers dit jaar nieuw als voorzitter. De voormalige voorzitter, de heer Roel 
Kramer, is vanaf 1 april 2017 directeur sociaal bij de gemeente Maastricht geworden. Mevrouw 
Zweers is vanaf het begin betrokken bij het bestuurlijk aanbestedingstraject, de ontwikkeltafels 
en de inkoop in haar rol als procescoördinator van het sociaal domein van de Maastricht- 
Heuvelland gemeenten. Mevrouw Zweers wil graag een objectieve rol spelen en alle belangen, 
ook van diegenen die hier niet aan tafel zitten zo veel mogelijk meenemen. 
 
De heer Bierma geeft aan dat mevrouw Zweers ook niet in dienst is van de gemeente Maastricht 
maar als zelfstandige verbonden aan de regionale samenwerking. Vandaar dat mevrouw Zweers 
goed in staat is om de rol van voorzitter op zich te nemen en het samenspel tussen 
opdrachtgevers en opdrachtnemers onafhankelijk voor te zitten. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
De voorzitter meldt vervolgens dat een uitgebreid verslag van deze ontwikkeltafelbijeenkomst 
en een managementsamenvatting wordt gemaakt voor de virtuele ronde. Op de website staan 
verder ook de verslagen van de ontwikkeltafels arrangementen jeugd en arrangementen Wmo. 
Desgevraagd geeft de voorzitter aan dat helaas te weinig wordt gereageerd op de virtuele tafel. 
De voorzitter zou graag meer reacties zien. 
De heer Bierma voegt toe dat als de stukken op de site worden geplaatst ook een mailing naar 
alle zorgaanbieders wordt verstuurd zodat men weet dat men via de virtuele ronde kan 
reageren. 
Mevrouw Quanjel geeft aan dat zij vaak niet toekomt om op de virtuele tafel te reageren. 
Spreekster vindt dat gevoed worden door andere instellingen misschien ook wel beter werkt. 
De voorzitter hoort dit vaker terug. De opkomst in de eerste ronde ontwikkeltafels was echter 
wel heel goed. De website vormt echter blijkbaar toch een drempel. 
 
Mevrouw Scheepers vraagt waar de cliënten vandaan komen. Zij denkt voornamelijk vanuit de 
Wlz. 
Mevrouw Arets antwoordt dat wel een beweging wordt gemaakt. 
 
Mevrouw Van Herten mist de ouderenzorg hier aan tafel. 
De heer Visser antwoordt dat een aantal aanwezige partijen zich bezighouden met de Wmo. Bij 
de ontwikkeltafels wordt geprobeerd om bij elk thema een correcte afspiegeling van alle 
aanbieders te maken om zo veel mogelijk aanbieders een kans te bieden om mee te doen. 
Daarnaast kan men ook altijd via de website reageren. Het is immers een bouwsteen van 
bestuurlijk aanbesteden om zo transparant mogelijk de samenwerking aan te gaan. 
De voorzitter merkt op dat iedereen ook over dezelfde informatie moet kunnen beschikken. 
Mevrouw Deiana voegt toe dat bij de selectie van aanbieders voor deze ontwikkeltafels naar 
een breed pallet van dienstverlening is gekeken. 
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De heer Frissen vraagt of de extra ontwikkeltafel op 17 juni 2016 voor alle ontwikkeltafels is 
bedoeld. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. Vorige week is naar aanleiding van de ontwikkeltafels 
arrangementen jeugd en arrangementen Wmo afgesproken dat de uitkomsten van de 
werkgroepen in een extra ontwikkeltafel op 17 juni 2016 worden besproken. Dat is een 
gecombineerde ronde voor de totale kaderstelling. 
De heer Bierma meldt verder dat de notulist geluidsopnames van deze bijeenkomst maakt voor 
eigen gebruik (het verslag). Verder deelt spreker mee dat een aantal organisaties zich helaas 
voor deze ontwikkeltafel heeft   afgemeld. 
 
Werkwijze OT's (bijgevoegd schema plus toelichting) 
De heer Visser deelt mee dat naast de transparantie de samenwerking ook heel belangrijk is. 
Alle partijen die hiervoor in aanmerking kwamen hebben een samenwerkingsovereenkomst 
getekend met daarin de spelregels van bestuurlijk aanbesteden. De samenwerking gebeurt in de 
ontwikkeltafels. In principe zijn alle vertegenwoordigers die nu aan tafel zitten voor alle 
ontwikkeltafels van 2016 uitgenodigd. Dit geldt echter niet voor de werkgroepen waar de 
samenstelling anders kan zijn vanwege de gevraagde inhoudelijke expertise. Naast de 
samenwerkingsovereenkomst is er een dienstverleningsovereenkomst (DVO) die een 
doorlooptijd kent van 3 jaar en die geldt tot 1 januari 2018. Voor het ambulante stuk in jeugd 
geldt echter een uitzondering. Dit staat in het addendum. Daar bedraagt de looptijd 12 
maanden. Voor alle overige producten in de Wmo en de verblijfsproducten bij jeugd geldt een 
doorlooptijd van 3 jaar. Daarnaast is  er een aantal bijlagen met een looptijd van 1 jaar. Alle 
afspraken landen of in de bijlage of in de hoofdovereenkomst. Mogelijk kan immers ook de 
hoofdovereenkomst worden gewijzigd. Dit wordt telkens teruggekoppeld. Dit is ook de 
boodschap vanuit bestuurlijk aanbesteden. 
Verder geeft spreker aan dat de aanwezige aanbieders ook de niet aanwezige zorgaanbieders 
vertegenwoordigen. Spreker vraagt om dit goed op het netvlies te houden. 
Vervolgens deelt spreker mee dat bij de uitnodiging ook een schema is meegestuurd. Daarin 
staat het functioneren van het bestuurlijk aanbesteden voor de gehele regio uitgeschreven. De 
heer Visser legt het schema vervolgens uit. In de eerste ontwikkeltafels zijn de thema’s voor de 
vier ontwikkeltafels vastgesteld. Naast de ontwikkeltafel werkgroepen is er ook een klein 
kernteam (mevrouw Zweers, de heer Bierma, de heer Visser en de ambtelijke trekkers van de 
vier werkgroepen) waarin de voortgang  wordt afgestemd. Daarnaast is er een breder 
samengesteld ambtelijk kernteam waar ook ad hoc 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. 
 
De voorzitter zal nu eerst een korte terugkoppeling gegeven over wat in de ontwikkeltafels 
arrangementen is afgesproken.  
 
Arrangementen jeugd – OT2 
In de ontwikkeltafel arrangementen jeugd is aangegeven dat de transformatieopgave dit jaar 
een nadrukkelijker thema is, ook op verzoek van de bestuurders. De innovatieslag moet worden 
gemaakt bij de extramuralisering, de lichte vormen in de wijk, zorg dicht bij de burger en met 
zoveel mogelijk samenhang tussen de verschillende domeinen. De resultaatbeschrijvingen 
vormen ook een heel belangrijk onderdeel bij het werken met de arrangementen. Vorige week 
is ook besproken hoe belangrijk de beschrijvingen van de resultaten zijn. Dat is ook de link met 
deze ontwikkeltafel. Daarnaast zijn de kwaliteitsafspraken een andere link met deze 
ontwikkeltafel. De doelen van de arrangementen moeten heel duidelijk zijn. 
Als voorbeeld en denkrichting is toen het model van de regio Amsterdam besproken. Daar wordt 
met circa tien cliëntprofielen gewerkt met daarnaast een onderverdeling in intensiteit van licht, 
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midden en zwaar. Dit alles leidt tot circa veertig varianten. De aanwezigen hebben dit positief 
ontvangen. Men zag heel veel voordelen. 
 
Over de uitwerking zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 

 beschrijving zorgdoelen (context gezin), 

 ‘foto’ voor aanvang zorg (inclusief onderzoek), 

 uitwerken regierol, 

 uitwerken hoofdaannemerschap, 

 samenwerking, 

 preventie. 
 
De heer Bierma merkt op dat het niet de bedoeling is om het Amsterdamse model een-op-een 
te kopiëren. Zuid-Limburg werkt met arrangementen en het is de bedoeling om het 
Amsterdamse model te gebruiken om dit te verfijnen. De gehele systematiek wordt dus niet op 
de schop genomen. 
De voorzitter voegt toe dat bekeken moet worden wat haalbaar is. Daarbij moet sprake zijn van 
een balans. 
De heer Mouthaan vraagt of de afzonderlijke gemeenten nog nuances aanbrengen. Dat is voor 
de zorgaanbieders immers heel moeilijk. 
De voorzitter antwoordt dat voor de jeugdzorg afspraken worden gemaakt voor 18 gemeenten. 
In de praktijk ziet men echter wel verschillende werkwijzen bij de uitvoeringsteams/sociale 
teams. Dat zal ook ongetwijfeld zo blijven. De afspraken voor de Wmo worden voor 2017 ook 
alleen voor de Maastricht-Heuvelland gemeenten gemaakt en de afspraken voor beschermd 
wonen gelden voor de regio Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek (10 
gemeenten). 
De heer Nafzger stelt vast dat Maastricht wel de centrumgemeente is. Bij de Wmo individuele 
begeleiding zitten wel verschillen. 
De heer Keulen is blij dat de jeugdzorg bij de 17 gemeenten blijft (Brunssum valt immers 
gedeeltelijkweg). 
De heer Bierma deelt mee dat het model voor alle gemeenten hetzelfde blijft. De uitvoering 
gebeurt echter lokaal. Maastricht kan als centrumgemeente daarop niet heel veel sturen. 
De voorzitter voegt toe dat in de eerste ronde van de ontwikkeltafels de bureaucratie en de 
ingewikkelde regels ten aanzien van de aanlevering van informatie met stip op 1 stond. Terecht 
werd ook gevraagd wat daarmee vervolgens wordt gedaan. Daarin zijn in ieder geval slagen te 
maken. 
De heer Frissen merkt op dat het inderdaad een zoektocht is.  
 
Mevrouw Quanjel heeft een vraag over het hoofdaannemerschap en de afsplitsing van de 
gemeente Brunssum. De hoofdaannemer betrekt immers de andere zorgaanbieders. Dit zou ook 
op TenderNed moeten staan. Is dat juist of zijn dit maar geruchten? 
De voorzitter antwoordt dat het hoofdaannemerschap nog moet worden uitgewerkt. Er is alleen 
gesproken over de voordelen daarvan. De gemeente Brunssum gaat alleen over de ambulante 
Jeugdzorg en niet de gespecialiseerde zorg en dat onderdeel gaat buiten deze ontwikkeltafel 
om. Desgevraagd geeft de voorzitter aan dat de regie nadrukkelijk bij het gezin komt te liggen. 
Het is ook belangrijk dat de definities goed worden uitgewerkt. 
De heer Visser antwoordt dat nu niet helemaal duidelijk is wie de regie moet nemen over de 
cliënt. 
De heer Frissen merkt op dat Brunssum dit tijdig bekend heeft gemaakt. 
De heer Bierma voegt toe dat de gemeente Brunssum de inkoop van de ambulante Jeugdzorg 
klassiek gaat aanbesteden. Bestuurlijk aanbesteden is echter een heel ander traject met andere 
regels ten aanzien van de publicatie op TenderNed. 
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Mevrouw Van Falier voegt toe dat de cliëntprofielen in de andere regio’s ook al verder zijn 
uitgewerkt. Spreekster kan hierover informatie verstrekken. 
De voorzitter zal dit aanbod meenemen. 
 
Arrangementen Wmo – OT2 
De voorzitter deelt mee dat hierin drie transformatielijnen zitten die dit jaar worden opgepakt: 

1. van individuele begeleiding naar (integrale) thuisondersteuning, 
2. van begeleiding groep naar algemeen toegankelijke dagbesteding/ontmoeting, 
3. van beschermd wonen naar (begeleid) zelfstandig wonen. 

 
De voorzitter merkt ten aanzien van punt 1 op dat is vastgesteld dat het individuele begeleiding 
arrangement te grof is. Gekeken wordt naar een betere indeling. Vorig jaar is ook over licht, 
midden en zwaar gesproken. 
Mevrouw Deiana merkt op dat bij punt 1 ook een link zit naar de oude Wmo-taken. 
De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad ook bekeken moet worden. Bekeken moet worden 
welke quick wins in 2017 behaald kunnen worden. Verder is ook nog over de technologische 
ontwikkelingen gesproken, zoals werken met iPads en begeleiding op afstand. Daar zal ook 
worden bekeken hoe dit in de arrangementen een beter plek kan krijgen. 
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat de tweede lijn niet voor alle doelgroepen haalbaar is. Er 
is gesproken over het voordeel van het mixen van groepen. De vraag is welke vormen algemeen 
toegankelijk kunnen zijn en welke niet. Het geven van scherpe definities is ook heel belangrijk. 
Hierbij moet ook opnieuw naar de indeling worden gekeken. 
 
Ten aanzien van het derde punt merkt de voorzitter op dat flexibiliteit heel erg noodzakelijk is. 
Hoe kan men eerder op- of afschalen indien nodig? Welke ambulante vormen van beschermd 
wonen kunnen worden ontwikkeld? De vraag is ook of de huidige arrangementenindeling 
voldoet. Van beschermd wonen zonder verblijf wordt in de praktijk bijvoorbeeld heel weinig 
gebruik gemaakt. Wat is hiervan de oorzaak? Het geven van een scherpe omschrijving van de 
doelgroepen is ook hier heel belangrijk. 
 
De voorzitter verwijst voor meer informatie naar het uitgebreide verslag en de 
managementsamenvatting op de website. 
 
Start behandeling startnotitie Resultaatsturing o.l.v. Benigna Deiana (gemeente Vaals) 
De voorzitter deelt mee dat ambtelijk een startnotitie is voorbereid waarin ook deels de 
uitkomsten van de ontwikkeltafels van vorig jaar zijn meegenomen. 
Mevrouw Deiana deelt mee dat de startnotitie grotendeel is gebaseerd op wat vorig jaar in de 
ontwikkeltafel kwaliteit is besproken. Hierop moet dit jaar worden doorgepakt. Daarnaast vormt 
ook een aantal ontwikkelingen input voor deze notitie. Maastricht heeft dit jaar de GGD als 
Toezichthoudend Ambtenaar. Daarnaast geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
(Wkkgz) niet voor de Wmo en de Jeugdwet, maar wel voor een aantal andere zorgwetten. De 
aanbieders hebben met deze Wkkgz te maken indien men zorg vanuit andere wetten levert. 
Verder zijn de input en de benoemde thema’s vanuit de eerste ontwikkeltafel van dit jaar ook 
meegenomen. Daarnaast hebben de wethouders jeugd en de wethouders Wmo van de 
Maastricht-Heuvelland gemeenten ook al een  prioritering aangegeven, vooral ten aanzien van 
kwaliteit, vrije toegankelijkheid, prijs, uniforme tarieven en maatwerk. Een aantal van die 
prioriteiten landen ook in de ontwikkeltafels. 
Spreekster merkt op dat men bij deze ontwikkeltafel een drieluik ziet; 

1. resultaatsturing, 
2. ontschotting, 
3. kwaliteitsmonitoring. 
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De ontschotting komt in deze notitie niet terug omdat dit nog erg veel discussie oplevert. 
Spreekster wil graag weten wat daarmee wordt bedoeld zodat men weet waar dit thuishoort. 
De financiële ontschotting hoort immers bij een andere ontwikkeltafel. 
De kwaliteitsmonitoring ziet men voornamelijk terug in deelvraag 3 van de startnotitie (pagina 
4): 
 
Hoe gaan we afspraken over kwaliteit verder borgen en naleven? 
 
Verder zijn vorig jaar een aantal afspraken gemaakt. Bekeken moet worden wat daarmee nog 
verder moet gebeuren. Hiermee moet ook een werkgroep aan de slag gaan. Het voorstel is dat 
de werkgroep eerst ambtelijk wordt bemand om te bekijken wat nog nodig is. Als dit leidt tot 
zaken die in de DVO nog aangepast moeten worden dan komt dat in deze ontwikkeltafel terug 
en anders niet. 
Verder stelt spreekster vast dat resultaatsturing het grootste onderdeel van deze notitie is. 
Spreekster wil graag de benoemde deelvragen (pagina 4) afpellen. Waar moet in 2017 de 
prioriteit liggen? In de werkgroepen (sub werkgroep resultaatsturing jeugd en sub werkgroep 
resultaatsturing Wmo) moet worden bekeken wat al gemeten wordt. Een belangrijk 
uitgangspunt is dat dit gedaan moet worden met zo min mogelijk administratieve lasten. 
 
De heer Frissen vraagt meer uitleg over de werkgroepen. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat vorig jaar is geconstateerd dat als een aanbieder zowel Wmo 
en jeugd aanbiedt een volledig verschillende set van indicatoren niet praktisch is. Tegelijkertijd is 
ook geconstateerd dat het constant mengen in de werkgroepen niet praktisch is. Dan krijgt men 
immers onvoldoende diepgang. Daarom wil men wel met twee verschillende werkgroepen aan 
de slag, maar er moet wel sprake zijn van een constante wisselwerking. Er moet een voorzitter 
komen die dit ook bewaakt. Mevrouw Deiana zal daarom het voorzitterschap op zich nemen en 
voor één lijn zorgen. 
De uitnodigingen voor deze werkgroepen zijn inmiddels ook al verstuurd. Spreekster verwijst 
vervolgens naar het kwadrant in de startnotitie. Bij het meten van kwaliteit moet ook naar een 
aantal andere zaken worden gekeken en niet alleen naar de aanbieders: 

 cliënt en omgeving, 

 gemeentelijke toegang, 

 aanbieders van hulp en ondersteuning, 

 samenwerkingspartners en maatschappelijk middenveld. 
 
Deze brede vertegenwoordiging ziet men ook terug bij de samenstelling van de werkgroepen 
zodat men vanuit het gehele kwadrant input krijgt. De komende weken zijn 3 
werkgroepbijeenkomsten gepland. Spreekster hoopt op input voor de kaders van de contracten 
van 2017. 
 
De voorzitter vraagt of er vragen/opmerkingen zijn over de notitie. 
De heer Frissen vraagt naar de definiëring. Hoe verhouden zich de drie constructen tot het 
resultaat? Dit moet zo SMART mogelijk worden gedefinieerd. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat inderdaad geen definitie van resultaatsturing is opgenomen. 
Op pagina 3 staan echter wel de outcome-indicatoren genoemd: 

1. uitval 
2. cliënttevredenheid 
3. doelrealisatie 

 
Hieraan zou men het resultaat moeten kunnen afmeten. 
Mevrouw Quanjel vindt alle prestatie indicatoren van even groot belang. 
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De heer Nafzger verwijst naar de overlapping tussen de Wlz en de Wmo. Veel van de cliënten 
zouden immers ook in Wlz kunnen passen. Hoe gaat men dan de resultaten meten? Nu worden 
de zorgplannen jaarlijks geupdatet en bij de Wmo worden de resultaten samen met de 
gemeente afgestemd. 
De heer Werts deelt mee dat voor de Wlz afspraken worden gemaakt met de 
brancheorganisaties zoals de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Zij hebben pijlers 
beschikbaar gesteld waaruit men moet kiezen, want anders geldt het niet als een 
cliënttevredenheidsonderzoek. Dat geldt dan als meting. De zorgkantoren gebruiken deze 
metingen weer om bij de inkoopafspraken op kwaliteit te sturen. 
De heer Frissen deelt mee dat de Koraal Groep zich aan heel veel KPI’s moet houden die 
allemaal gelinkt zijn aan resultaat. Spreker stelt desgevraagd voor om voor 2017 alle kaders 
naast elkaar te leggen en de overeenkomsten en verschillen te zoeken zodat een eenduidig 
kader volstaat. 
Mevrouw Van Falier vindt het wenselijk dat dit ook voor zoveel mogelijk gemeenten geldt. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat de input wel beperkt is. Voor jeugd zit men hier aan tafel voor 
18/17 gemeenten en voor de Wmo voor 6 gemeenten. Dat kan dus ook alleen voor deze 
gemeenten worden geregeld. 
De heer Keulen vindt het risico heel groot dat men appels en peren vergelijkt. Iedere organisatie 
meet immers op zijn eigen manier. Wat is dan de waarde van de uitkomst? Men zou centraal 
moeten meten. 
De voorzitter vindt dit een belangrijk punt. 
Mevrouw Quanjel deelt mee dat de GGZ een landelijke benchmark heeft. Dat is een goed kader. 
 
De heer Mouthaan vraagt naar een concreet voorbeeld.  
Mevrouw Deiana geeft aan dat drie zaken zijn genoemd: 

1. uitval 
2. cliënttevredenheid 
3. doelrealisatie 

De heer Mouthaan merkt op dat de aanbieders allemaal eigen cliëntonderzoeken doen. Is dat 
niet voldoende? Relim heeft ook een heel specifieke doelgroep en Relim kan als organisatie iets 
met deze resultaten. Dat kan echter heel anders zijn bij een andere zorgaanbieder. Gaat het 
bijvoorbeeld om zelfredzaamheid? 
Mevrouw Deiana wil hierop graag terugkomen. Spreekster antwoordt dat de doelrealisatie ook 
staat genoemd. 
Mevrouw Scheepers vraagt om dit bij de toegang neer te leggen. 
Mevrouw Arets antwoordt dat hierover ook is gesproken. Maar men wil dit niet alleen op 
casusniveau doen. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat het bij de outcome sturing erom gaat of de cliënt tevreden is. 
Het doel is niet alleen dat het probleem is opgelost. Dat is voor sommige mensen niet haalbaar 
en niet reëel. Een realistische doelformulering is heel belangrijk bij de arrangementen en 
misschien wel een randvoorwaarde voor deze ontwikkeltafel. 
De heer Werts ziet veel raakvlakken met de ontwikkeltafel arrangementen. De foto moet goed 
zijn om daarna op de resultaten te kunnen sturen. 
 
De voorzitter vraagt wat moet gebeuren als de foto goed is gemaakt. Hoe gaat men dan sturen? 
Wat spreekt men dan af? 
De heer Werts antwoordt dat behalve de foto ook de regie goed moet worden uitgezocht, naast 
het realistisch formuleren van de doelen. Dit moet goed gebeuren. In het gezinsplan zit ook 
zelfredzaamheidsmatrix. In hoeverre is dat goed geïmplementeerd? Weet iedereen van het 
bestaan daarvan? Dat moet allemaal aan de basis staan van hetgeen moet gebeuren. 
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Mevrouw Van Falier hoort regelmatig van de cliëntenbureaus, dat het lang duurt voordat het 
gezinsplan daadwerkelijk komt. Vaak is men dan al drie maanden verder. 
De heer Frissen antwoordt dat de Koraal Groep dit soms zelf opmaakt. Belangrijk is echter de 
visie achter de resultaatssturing. Spreker wil liever naar procesmatige activiteiten kijken in 
plaats van outcome. Outcome zegt immers weinig over de manier waarop men het resultaat 
bereikt. Spreker wil graag weten hoe snel en hoe zorgvuldig het gebeurt. Dat is in het belang van 
de burger. Daar valt meer te behalen dan puur op outcome. 
De heer Bierma vraagt of  de heer Frissen dus meer op de prestaties wil sturen dan op het 
resultaat. Spreker ziet in zijn redenering  geen relatie met het beoogde eindresultaat. 
De heer Frissen antwoordt ontkennend. 
Mevrouw Deiana stelt vast dat dus ook gekeken moet worden hoe het resultaat is bereikt. 
De heer Werts wil graag sturen op doelmatigheid. Er kan immers een reden zijn waarom er geen 
resultaat is. Dat moet men dan uitleggen. 
 
Mevrouw Quanjel vindt de foto aan het begin heel belangrijk. De eerste stap is dat men kijkt of 
het cure of care is. Dat is een heel groot verschil en ook een andere meting. Bij care gaat het om 
stabiel houden. In ziekenhuizen wordt bijvoorbeeld naast outcome/resultaat ook op bejegening 
gemeten, maar ook op de patiënten die terugkomen. Die patiënt is dan wel snelmaar niet goed 
geholpen. 
 
De voorzitter stelt vast dat dit heel breed is. Wat is de eerste stap voor volgend jaar bij de 
resultaatsturing? Met welke van de genoemde parameters kan de eerste stap worden gezet? 

1. uitval 
2. cliënttevredenheid 
3. doelrealisatie 

 
Mevrouw Van Falier wil graag eerst inzichtelijk hebben wat iedereen onder kwaliteit verstaat. 
Men moet immers dezelfde taal spreken. 
De heer Bierma antwoordt dat de werkgroepen hiervoor zijn ingesteld. De bedoeling is om in de 
werkgroepen tot definities te komen die herkenbaar voor alle zorgaanbieders zijn. Het is heel 
belangrijk dat vandaag goede afspraken worden gemaakt over wat die werkgroep gaat 
opleveren. 
 
Mevrouw Quanjel vindt dat de meting bij de cliënten moet plaatsvinden. 
De heer Keulen antwoordt dat het en-en is. De vraag is echter of de cliënt in staat is om dit 
professioneel te beoordelen. 
De voorzitter voegt toe dat dit ook niet bij elke cliëntgroep mogelijk is. 
De heer Keulen vindt dat gekeken moet worden naar de bestaande 
kwaliteitsmeetinstrumenten. Dit moet men eerst afpellen want anders meet men op drie 
plekken min of meer hetzelfde. De vraag is ook hoe zich dit tot high trust, high penalty verhoudt. 
Dat moet ook worden meegenomen. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 
De heer Werts vindt de vraag wat voor 2017 reëel is. Men zou heel veel dingen kunnen doen, 
maar men moet kiezen. In het gezinsplan staat bijvoorbeeld al dat doelen SMART geformuleerd 
moet worden. Spreker vindt dat dit beter geïmplementeerd moet worden. Vervolgens zou men 
een SMART doel kunnen evalueren. 
De heer Bierma stelt vast dat de opdracht aan de werkgroep kan zijn; wat is specifiek de S van 
SMART? Welk aspect wil men meten? Voor 2017 kan worden afgesproken om daarmee 
concreet te beginnen. 
De heer Werts antwoordt bevestigend. 
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Mevrouw Deiana stelt vast dat dit betekent dat de doelformuleringen die bij de arrangementen 
Wmo en Jeugd worden opgeleverd een randvoorwaarde zijn. De doelrealisatie moet niet alleen 
over het eindresultaat gaan, maar ook over wat is gedaan om dat te bereiken en de 
doorlooptijd. 
Mevrouw Van Falier vindt de termijn waarop men is gestart ook heel belangrijk. Dat is de T van 
tijd. Duurt het drie maanden voordat iemand kan starten of bijvoorbeeld maar twee weken? 
De heer Werts vindt de M van Meetbaar heel belangrijk. 
Mevrouw Quanjel merkt op dat veel instellingen al meetinstrumenten hebben. Het gezinsplan 
blijft bovendien altijd een beetje subjectief. Het is van belang dat men een basis- en een 
eindmeting heeft. Dan kan men immers over het grotere geheel iets zeggen. 
 
De voorzitter wil de opdracht van de werkgroep nu graag samenvatten: 

 bekijken wat de aanbieders al gebruiken,  

 het SMART maken van de gezinsplannen die er al zijn (een goede definiëring en 
instructies voor de uitvoeringsteams). 

 
De heer Frissen staat geheel achter de werkwijze van 1Gezin1Plan. Daar worden de juiste 
afspraken gemaakt die ook heel SMART zijn. Het punt is echter dat dit nog niet goed is 
geïmplementeerd. 
De voorzitter vraagt of het goed opleveren van 1Gezin1Plan uitgewerkt moet worden. 
De heer Frissen antwoordt bevestigend. 
De heer Werts antwoordt dat de sub werkgroep vanuit de ontwikkeltafel arrangementen jeugd 
al kijkt naar het gezinsplan. Daar rijzen ook vragen over hoe iets moet. Bijvoorbeeld wat gebeurt 
er als de huisarts als verwijzer zoals een medisch traject start? Dat wordt immers vaak zonder de 
toewijzing gestart. De vraag is hoe men met deze andere route omgaat. Men zou dan 
bijvoorbeeld alsnog een gezinsplan kunnen maken. 
De heer Frissen antwoordt dat in de DVO staat dat dan een terugmelding naar de gemeente 
moet worden gemaakt. 
 
Mevrouw Scheepers wil graag op casusniveau metingen doen. Waarom heeft men dan nog veel 
meer nodig? Een organisatie heeft immers ook haar kwaliteitseisen. Waarom moet zoveel 
worden opgetuigd? 
Mevrouw Van Herten antwoordt dat in Noord-Limburg dezelfde discussie wordt gevoerd. Het 
enige interessante is immers hoe de cliënt de kwaliteit van leven ervaart. Dat moet het 
uitgangspunt zijn. De vraag is ook wat de gemeente wil weten en wat daarmee vervolgens wordt 
gedaan. Wordt een aanbieder erop afgerekend omdat men vindt dat een 8 moet zijn, terwijl de 
cliënt tevreden is met een 6? 
Mevrouw Deiana antwoordt dat dit niet de bedoeling is. Een rapportcijfer zegt ook heel weinig. 
Wel is het interessant voor de gemeente om te weten welke organisaties dit goed kunnen en 
welke organisaties een stuk minder. 
De heer Nafzger antwoordt dat dit ook met de doelgroep te maken heeft. Dit kan men niet 
generaliseren. Bij de doelgroep van Kracht in Zorg is weinig resultaat te behalen. Het gaat om 
stabiliseren en bijvoorbeeld geen overlast veroorzaken. 
De heer Werts vindt dat men naast de ervaring van de cliënt ook de ingeschatte dagdelen goed 
kan evalueren als het gezinsplan goed is opgesteld. Dat wordt nu veelal niet gedaan. 
De heer Nafzger antwoordt dat het resultaat ook van de bekostiging afhangt. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
De heer Frissen vindt dat men naar de activiteiten moet kijken gekoppeld aan het resultaat. 
 
De heer Mouthaan stelt voor om individueel per organisatie de monitoring af te spreken. Nu 
gaat immers heel veel geld naar de accountantskantoren. Dat geld zou aan de zorg besteed 
moeten worden. 
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De heer Bierma antwoordt dat daarmee de administratieve lasten naar de gemeente worden 
verplaatst. 
De voorzitter merkt op dat daarom moet worden gekeken naar wat er al ligt.  
Mevrouw Deiana stelt vast dat de zorgorganisaties aangeven heel goed zijn in het kijken naar de 
cliënt en het monitoren van de cliënt. De aanbieders kunnen de resultaten en hoe men dit heeft 
bereikt ook heel goed inzichtelijk maken. De gemeente wil daarnaast echter ook een aantal 
andere zaken weten zoals de maatschappelijke effecten. Wat is de kwaliteit van een 
organisatie? Daarover moet het gesprek worden gevoerd. Het cliëntniveau kan daarbij heel 
goed als input worden gebruikt. 
 
Mevrouw Scheepers merkt op dat alle maatregelen bedoeld zijn om de zorg dichter bij de cliënt 
te leggen. Nu wordt alles echter groter en ingewikkelder gemaakt. De voorkant heeft echter 
heel goed in de gaten hoe het werkt. 
De voorzitter stelt vast dat mevrouw Scheepers pleit voor eenvoud. 
Mevrouw Arets wil graag naar een hoger niveau kijken. Dat kan bij heel veel doelgroepen. 
 
Pauze 10.50-11.09 uur 
 
De voorzitter deelt mee dat de heer Visser eerder aangaf dat de resultaatssturing ook een link 
heeft met de financiering en de ontwikkeltafel bekostiging. 
 
De heer Visser merkt op dat de resultaatsturing gevolgen zal hebben voor de toegangsteams. 
Daarnaast moeten ook de financiële prikkels worden onderzocht. Spreker ziet echter ook een 
belangrijke relatie met de ontwikkeltafel bekostiging. Als men organisaties beoordeeld op 
resultaten moet financieel gezien ook sprake zijn van een level playing field. Dat is nu niet het 
geval. Nu zijn de tarieven organisatie gebonden en niet cliënt gebonden. Spreker noemt 
vervolgens een aantal voorbeelden. Een organisatie die een lager tarief heeft, heeft dus niet de 
gelijke uitgangspunten. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie. Spreker vindt dat daar waar de 
tarieven geüniformeerd kunnen worden, dit ook moet worden gedaan. Dan creëert men een 
gezonde basis. 
De heer Keulen vindt transparantie van belang. Voor Talent is het heel lastig om samen te 
werken als men de tarieven van de andere organisatie niet kent. 
De heer Visser antwoordt dat de heer Keulen de spijker op de kop laat. De discussie gaat dan 
immers over de prijs en niet over het resultaat. 
De heer Keulen antwoordt bevestigend. 
De voorzitter geeft aan dat het werken met cliëntprofielen daarvoor een oplossing kan bieden. 
De heer Keulen weet de oplossing niet. 
De heer Werts geeft aan dat als men weet welke foto men moet maken, men voor een lichte 
casus ook geen zwaar arrangement zal inzetten. 
De heer Bierma stelt vast dat de arrangementen nu nog zo grofmazig zijn dat daarin een grote 
variëteit van gevallen zit. Spreker vindt dat aan de aansluiting tussen de verschillende 
arrangementen en de eventuele verfijning ervan en de resultaatsturing gewerkt moet worden. 
Mevrouw Van Herten stelt voor om voor 2017 nog niet het resultaat aan de aanbieders te 
koppelen, maar om de kwaliteit van leven van een cliënt goed in beeld te brengen. 
 
De voorzitter heeft tijdens de pauze samen met mevrouw Deiana een lijst voor de werkgroep 
opgesteld. De voorzitter wil nu graag bekijken wat de ontwikkeltafel daarvan vindt. 
Mevrouw Deiana merkt op dat de aanbieders met name heel sterk zijn in het weergeven van de 
doelrealisatie met de cliënt. Daarvoor is een goede doelformulering van belang. Mevrouw 
Deiana stelt voor om de organisaties in hun kracht te zetten bij de doelrealisatie met de cliënt. 
De gemeenten moeten daarnaast nadenken wat dit zegt over de organisaties en wat dit zegt 
over de maatschappelijke effecten. 
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De heer Mouthaan vindt dat men moet uitgaan van de cliënt. Daar ligt immers de zorgvraag. 
Vervolgens moet de werkwijze en de begeleiding daaraan worden aangepast. 
De heer Frissen vindt dat de gemeente ook als klant moet worden beschouwd. De burger/cliënt 
moet inderdaad in de positie worden gebracht, maar deze cliënt betaalt de zorg niet zelf. Als de 
systematiek goed werkt, krijgt de cliënt wat hij/zij nodig heeft. Spreker maakt een analogie ter 
verduidelijking. Heeft de burger een iPhone nodig of een LG? Met beide toestellen kan men 
immers telefoneren. De doelformulering moet gebeuren in dialoog met de zorgprofessional. Dat 
is de foto. 
De heer Mouthaan deelt de opvatting van de heer Frissen. Het prijskaartje kan inderdaad 
verschillend zijn. 
De heer Werts merkt op dat men bij de foto en het beoordelen van het gezinsplan ook uitkomt 
bij het gezag. Wie voert het gezag? Zijn dat beide ouders? Is dat de voogd? Het formulier is dan 
niet altijd even duidelijk. Bij een heel complexe gezagsituatie zou men bijvoorbeeld met beide 
ouders moeten evalueren. De foto moet dan worden gemaakt samen met partijen die het niet 
met elkaar eens zijn. Dat levert een heel vertekend vertrekpunt op. Dit moet bij de start goed 
helder worden gemaakt. 
 
De voorzitter vraagt naar concrete punten. 
Mevrouw Deiana wil graag uitwerken wat er al ligt en dit als uitgangspunt nemen. De werkgroep 
moet bekijken hoe men komt tot het beschrijven van de resultaten. Wat moet men daarvoor 
allemaal meenemen? 
De heer Mouthaan vindt dat de gemeenten dit moeten doen. De gemeente geeft aan welke 
doelen moeten worden bereikt. 
Mevrouw Deiana antwoordt bevestigend. Dat is inderdaad een belangrijke randvoorwaarde. 
De voorzitter stelt voor om dit te beperken tot de drie genoemde indicatoren en dat wordt 
aangesloten bij wat er al ligt. Er wordt dus niets extra’s gedaan aan uitvragen. In 2017 moet men 
zich beperken tot het individuele casusniveau en nog niet naar het instellingsniveau kijken. 
Mevrouw Van Herten merkt op dat het ondersteuningsplan ook nog verbeterd kan worden. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
De heer Bierma geeft aan dat dit de foto is bij het ondersteuningsplan. In dit plan staat het doel 
geformuleerd. 
De heer Scheepers merkt op dat de foto wel maar een momentopname is. Dit verandert vaak. 
Dit moet naar de toegang worden teruggekoppeld. 
 
De voorzitter antwoordt dat deze opmerking in de ontwikkeltafel arrangementen uitgebreid is 
besproken. Het is inderdaad geen statisch geheel. 
De voorzitter stelt vast dat de juiste punten voor 2017 zijn benoemd. Het onderdeel 
resultaatsturing wordt hiermee afgesloten. 
 
Aldus wordt afgesproken. 
 
Kwaliteitsborging 
Mevrouw Deiana stelt vast dat de kwaliteit van een organisatie de randvoorwaarde is waarmee 
men de doelen realiseert. De werkgroep moet de afspraken ten aanzien van kwaliteit en de 
naleving hiervan borgen. Het gaat onder andere over de afspraken met de inspectie 
gezondheidszorg (jeugd) en de toezichthoudend ambtenaar Wmo. Deze werkgroep zal vooral 
een operationele zijn. Men moet goed bekijken wat er ligt en of dit goed op elkaar is afgestemd. 
Het voorstel luidt om dit in eerste instantie ambtelijk op te pakken en indien aanleiding bestaat 
voor noodzakelijke aanpassingen in de DVO dit eventueel op 17 juni 2016 te bespreken. 
 
De voorzitter vraagt of de aanwezigen met dit voorstel akkoord gaan. 
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Mevrouw Van Falier vindt het raar dat in de praktijk weinig wordt gezegd over de kwaliteit van 
de begeleiding vanuit de Wmo. 
De voorzitter antwoordt dat dit een aandachtspunt is. Dit moet worden meegenomen. 
De heer Frissen merkt op dat er diverse keurmerken zijn die wel degelijk de kwaliteit meten. De 
kwaliteit van een organisatie is ook aan een organisatie zelf. Daarvoor bestaan immers ook de 
keurmerken. 
Mevrouw Van Herten wijst op de kleine aanbieders. 
De heer Frissen antwoordt dat dit op een andere manier moet worden geregeld. 
 
De voorzitter vraagt of het aantal afspraken voldoende is. 
De heer Nafzger geeft aan dat een organisatie ook verplicht is om een bepaald keurmerk te 
behouden. Daarvoor moet men heel veel doen. 
Mevrouw Deiana vraagt of men het voldoende vindt als de gemeente daarnaar regelmatig 
vraagt. 
De heer Nafzger antwoordt bevestigend. 
De heer Bierma merkt op dat dezelfde discussie vorig jaar ook is gevoerd bij de ontwikkeltafel 
kwaliteit. Toen is afgesproken dat men geen nieuwe instrumentele zaken gaat optuigen indien 
dit al op een andere manier is geborgd. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat het de intentie van de werkgroep ook is om niets nieuws op te 
tuigen. De vraag is of dit voldoende is geborgd en geland in de afspraken. 
 
Mevrouw Van Falier merkt op dat men in Zuidoost-Brabant werkt men met licht, midden en 
zwaar. Zware zorg in de Wmo moet door een hbo-ervaren iemand worden verleend. 
Mevrouw Scheepers merkt op dat het ook gaat over de systematiek van de doelgroep 
omschrijvingen. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 
De heer Mouthaan vraagt om ook naar kwantiteit te kijken. Sommige instellingen zoals Relim 
zijn immers enorm in volume teruggegaan. Spreker vraagt om deze trend te bekijken. 
De heer Visser antwoordt dat geen volumeafspraken met de aanbieders zijn gemaakt. Iedere 
instelling is daarvoor zelf verantwoordelijk. Bij het bestuurlijk aanbesteden zijn veel nieuwe 
aanbieders gecontracteerd waardoor de toegang en de cliënten uit veel meer aanbieders 
kunnen kiezen. Spreker ziet ook de trend dat de oude AWBZ-instellingen veel aantallen moeten 
inleveren. Daarnaast ziet men echter ook een aantal aanbieders sterk opkomen. 
Mevrouw Arets vindt dat dit ook van de vraagstelling afhangt. 
Mevrouw Deiana denkt dat de alternatieve oplossingen en de verschuiving van zwaar naar licht 
ook een rol spelen. Uiteindelijk heeft de cliënt immers keuzevrijheid bij het kiezen van een 
organisatie. 
De heer Nafzger merkt op dat ook sprake is van verschuivingen naar de voorliggende 
voorzieningen. 
De voorzitter antwoordt dat men dat ook graag wil. 
De heer Visser merkt op dat de nieuwkomers de zorg ook vaak iets anders insteken met meer 
flexibiliteit. De heer Visser hoort dit vaak terug. De toegang experimenteert dan daarmee en 
wijkt af van de reguliere aanbieders. 
 
Ontschotting 
De voorzitter deelt mee dat ontschotting in de notitie staat omdat dit in de eerste 
ontwikkeltafels door verschillende aanbieders is genoemd. De voorzitter geeft aan dat aan dat 
veel zaken zijn genoemd en zij zoekt nu wat concreet dit jaar kan worden opgepakt. 
De heer Nafzger merkt op dat indien men uit de Wlz komt en van de Wmo wil gebruikmaken 
men eigenlijk gebrandmerkt is. 
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De heer Werts denkt dat al veel ontschotting heeft plaatsgevonden. Voor 2015 had men de 
Jeugdzorg en de AWBZ met heel veel schotten. Bij de gemeente kan men nu echter zowel 
behandeling als begeleiding krijgen en dat geldt ook voor de zorgkantoren. Meer is echter wel 
mogelijk. Er blijven echter ook nog zaken spelen die met de ontwikkelingen in de Eerste en 
Tweede Kamer te maken hebben. De Wlz is met name gericht op de profielen. Met de 
gehandicaptenzorg kan men wel de Wlz in maar de geestelijke gezondheidszorg gaat altijd naar 
de gemeente. Staatsecretaris Van Rijn van VWS dringt nu sterk erop aan dat niet alleen naar het 
profiel moet worden gekeken maar ook of iemand continue toezicht nodig heeft. Heeft iemand 
een fors verlies aan zelfregie? Is dat levenslang? Indien de zorg zo specialistisch is en levenslang, 
is de vraag waarom dit naar de Jeugdwet moet of waarom naar de Wmo en niet naar de Wet 
langdurige zorg. Dat is ontschotting op de grote lijnen, maar levert op dit niveau veel praktische 
problemen op. Bij de Wlz wordt nu alles herbeoordeeld voor 1 juni. Dat betekent dat iedereen 
met een IQ boven de 80 of heel jonge personen met nog een bepaalde leerbaarheid naar de 
gemeente gaan. De Wlz is immers voor een leven lang bedoeld. Er komen zo dadelijk mogelijk 
dus nog complexe casussen vanuit de Wlz in de richting van de gemeente. De vraag is of de 
gemeenten hierop zijn ingericht. 
De heer Keulen antwoordt dat dit landelijk is. Spreker stelt daarom voor om niet drie 
instrumenten op te tuigen. Spreker stelt voor om lokaal/regionaal ervoor te zorgen dat geen 
extra drempels worden opgeworpen. 
De voorzitter stelt vast dat dit tussen de verschillende werkgroepen zit. Dit wordt meegenomen. 
 
Mevrouw Van Herten ervaart ook een schot tussen participatie en de Wmo. Dat heeft ook met 
de eigen bijdrage te maken die alleen voor de Wmo geldt. Bij een arrangementsystematiek met 
cliëntprofielen moet het eigenlijk niets uitmaken uit welk potje het wordt bepaald. Dat moet 
alleen aan de achterkant worden bekeken. 
De heer Werts merkt op dat de achterliggende wetgeving ook schotten opwerpt zoals 
bijvoorbeeld de Onderwijswet met Passend Onderwijs.  
De heer Bierma antwoordt dat de ‘wereld buiten’ maar beperkt beïnvloedbaar is en dat het 
voor de contractering 2017 gaat om zaken die we zelf met elkaar kunnen afspreken. De vraag is 
of de ontschotting financieel of inhoudelijk moet worden aangevlogen. 
De heer Frissen vindt dit lastig om te beantwoorden. 
De voorzitter stelt vast dat tussen de arrangementen en de verschillende wetten waarmee de 
gemeente werkt zo veel als mogelijk moet worden ontschot. 
Mevrouw Deiana vindt dat in ieder geval ervoor moet worden gezorgd dat de eigen regelgeving 
niet voor schotten zorgen. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 
De heer Keulen merkt op dat de inkoop van de Wmo bij de verschillende gemeenten ook veel 
schotten opwerpt. Daar ligt dus een opdracht voor de gemeenten om met elkaar in gesprek te 
blijven. Het signaal vanuit de aanbieders is immers landelijk ten aanzien van de ontschotting en 
de administratieve last om van daaruit meer naar de kwaliteit en de zorg voor de cliënt te 
kunnen kijken. De aanbieders moeten dit signaal blijven afgeven. 
De voorzitter vindt dit een goed voorstel. Ambtelijk kan dit signaal ook bij de bestuurders 
worden neergelegd. 
 
Aldus wordt afgesproken. 
 
Mevrouw Deiana vraagt of bij ontschotting ook aan de integrale arrangementen wordt gedacht. 
Mevrouw Quanjel merkt op dat de zorgaanbieders ook gezamenlijk kunnen optrekken. Dan kan 
men ook gezamenlijk aan de ontschotting vormgeven. 
Mevrouw Scheepers antwoordt dat dit ook over de omschrijving gaat. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
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De heer Werts stelt voor om de werkgroep te vragen om bij de ontschotting en de foto nader te 
onderzoeken of in het gezinsplan iets over de ontschotting moet worden opgenomen. Kan men 
bijvoorbeeld al schatten of een cliënt in die periode 18+/18- wordt? Moet daarop worden 
geanticipeerd? Zit de cliënt nu in de Jeugdwet maar ziet men dat de cliënt ook zwaar achteruit 
gaat en dat misschien een Wlz-aanvraag moet worden gedaan? Misschien moet er een 
combinatie komen van de voorstellen waarbij men met de doelrealisatie rekening moet 
houden? Misschien werken twee aanbieders samen vanuit de andere schotten? Deze route 
moet worden uitgestippeld. 
De voorzitter zal deze goede suggestie meenemen. 
De heer Frissen merkt op dat men gedurende de levensloop van een cliënt ook een bepaalde 
ketensamenwerking tussen organisaties krijgt. Als de financiën daarop aangepast kunnen 
worden, zou dat voor de cliënt heel fijn zijn. 
De voorzitter deelt mee dat dit aan de werkgroep wordt overgebracht. 
 
Samenvatting/conclusies en vervolgafspraken richting 3e OT 
De voorzitter deelt mee dat op 17 juni 2016 twee ontwikkeltafels wordt gehouden waarin de 
uitkomsten van de werkgroepen worden teruggekoppeld. Het pakket is voor beide sessies 
hetzelfde. Alle kaders die dan zijn uitgewerkt worden aan de aanwezigen voorgelegd. Intern zal 
men zelf moeten overleggen wie waar aanwezig is. 
De heer Bierma geeft aan dat de stukken ook niet zoals gebruikelijk de week van tevoren 
toegestuurd kunnen worden. Spreker vraagt genoeg leestijd kort van te voren in te plannen en 
ook bij mevrouw Stéphanie Ummels te melden wie, waar aanwezig zal zijn. 
 
Mevrouw Deiana geeft vervolgens nog een samenvatting: 

 Bekijken wat in de gemeenten al wordt gemonitord om vanuit de bestaande informatie 
zicht te krijgen op de resultaten en de cliënttevredenheid conform de genoemde 
indicatoren.  

 Aan de werkgroepen vragen te onderzoeken welke randvoorwaarden nodig zijn, zoals 
de doelformulering en de ontschotting. Daarbij moet worden bekeken wat nodig is voor 
het maken van de startfoto.  

De werkgroep levert dus op wat gemeten wordt en maakt vervolgens een selectie voor 2017 en 
bekijkt de gevolgen voor de contractering. 
 
 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 11.49 
uur de bijeenkomst. 
 
 
 
Heerlen, 27 mei 2016 


