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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 26 augustus 2016, 9.15 uur - 12.15 uur 

4e OT, arrangementen jeugd - bekostiging 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Fenikshof 1, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Astrid Broers  AltraCura 
 Leonne van Santbrink Mondriaan 
 Arnold Wijngaarden  Radar 
 José Senden  XONAR 
 Hedwig Mordang  XONAR 
 Ron Beek   Virenze/Riagg 
 John Halmans  Care4kidz 
 Moniek de Haas  Adelante 
 Niels Reinders  Somnium 
 Manon Goertz  Zuyderland GGZ 
 Annemarie Hannen  Koraal Groep 
 Arno van Bommel  Koraal Groep 
 Ymie Klooster  Daelzicht 
 Pieterjan Schmeits  AmaCura 
 Ivo Slenter   Katharina Kasper 
 Rob Werts   Robertshuis 
 Ramses Jongewaard Uit de Steigers 
 Suzan Jacobs  Praktijk GiB 
 Roger Huijnen  Scoor 
 John Caubergh  Coöperatie Limburgse Zorgboeren 
   
 Werkgroepleden jeugd 
 Vanessa de Rond  gemeente Maastricht   
 Kimberley Schraven gemeente Schinnen 
 Suzan Rosenke  gemeente Sittard 
 Leo Raets   gemeente Kerkrade (Parkstad) 
 Marcel Simons  gemeente Sittard-Geleen 
  
 Werkgroepleden bekostiging 
 Louk Dorrestein  gemeente Maastricht 
 Ernst Spaanderman  gemeente Maastricht 
 Suzan Rosenke  gemeente Sittard 
 Minette Willems  gemeente Heerlen 
  
 Ambtelijke vertegenwoordiging 
 Berry Rademacher  inkoopbureau / gemeente Maastricht 
      
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Annemarie Zweers  voorzitter  Ontwikkeltafel 
 Ids Bierma   ambtelijk secretaris Ontwikkeltafel 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 09.15 - 09.30 uur 
 
Welkom, toelichting op het programma en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 09.30 uur welkom bij deze vierde OT arrangementen 
jeugd, gecombineerd met het thema bekostiging. De voorzitter merkt op dat eind juni de laatste 
ontwikkeltafel is gehouden. In de zomer zijn de werkgroepen actief aan de slag gegaan en de 
agendastukken zijn daarvan het resultaat. Vandaag wordt de uitkomst van de werkgroepen ten 
aanzien van de differentiatie van de arrangementen samen met de uitgangspunten voor de 
tariefsopbouw en de bekostiging besproken. 
De voorzitter vraagt om gezien de tijd en de hoeveelheid, de discussie op hoofdlijnen te voeren. 
Detailvragen kunnen ook nog telefonisch of per mail worden besproken. Vandaag zullen 
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mevrouw De Rond en de heer Spaanderman een presentatie over het voorliggende voorstel 
geven. Tijdens de presentatie kunnen op- en aanmerkingen worden gemaakt. De OT jeugd en de 
OT bekostiging worden nu opnieuw gecombineerd vanwege de geconstateerde samenhang en 
overlap. 
De voorzitter vraagt om duidelijk te spreken voor de verslaglegging en de geluidsopnames.  
Het verslag zal ook op de website komen te staan voor de virtuele ronde. Verder is ook een 
collegenota gemaakt die in juli in alle betreffende colleges is vastgesteld. De colleges hebben 
groen licht gegeven om de kaders, zoals die in de OT’s zijn ontwikkeld,  verder uit te werken. 
Verder zijn de kaders ook in de stuurgroep jeugd en het portefeuillehouderoverleg Wmo 
gepresenteerd. Daarover is ook veel waardering uitgesproken. De wethouders waren zeer 
tevreden over de kaderstelling met het verzoek om dit jaar door te pakken, zodat in 2017 veel 
zaken ook daadwerkelijk ingevoerd kunnen worden. Nu heeft men nog maar 4 maanden tijd om 
dit verder uit te werken. Vandaag zal ook aan de orde komen hoe men verder wil gaan. 
De voorzitter zal eerst starten met een voorstelrondje. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
Start behandeling arrangementen 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat mevrouw De Rond start met de presentatie. 
 
Mevrouw De Rond heeft samen met mevrouw Rosenke de werkgroepen geleid. De heer 
Spaanderman heeft daarnaast de werkgroep bekostiging getrokken. Mevrouw De Rond dankt 
voor alle input en ondersteuning in de afgelopen maanden. Spreekster stelt vast dat men heel ver 
is gekomen. De vraag is echter of dit in volle omvang al in 2017 implementeerbaar is. De 
bestuurders hechten daaraan wel heel veel belang. Spreekster stelt verder vast dat de 
aanbieders ook de zorg hebben uitgesproken dat het in dit korte tijdsbestek een enorme opgave 
is. Spreekster is met een aantal mensen ook in gesprek over de innovatie. Mocht een gehele 
realisatie niet mogelijk zijn, wordt dit gefaseerd ingevoerd. Mevrouw De Rond verwacht echter 
wel dat het goed implementeerbaar is, omdat de basis van het model goed is. Met de ICT’ers 
moet ook nog worden bekeken of het per 1 januari 2017 al implementeerbaar is. Daarbij moet 
ook nog de keuze worden gemaakt hoe dit moet gebeuren. 
De heer Bierma merkt op dat ook over een overgangsmodel moet worden nagedacht. 
 
Presentatie arrangementen Jeugd en Bekostiging  
 

 gelijke tarieven voor vergelijkbare zorg (uniformering), 

 uitgangspunt is uitvoering binnen budgettair kader, 

 resultaatsturing > resultaatbekostiging, 

 verschuiving naar vrij toegankelijke hulp, 

 toetredingseisen, 

 partnerschap. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat behalve aan de kant van de gemeenten ook 
aan de aanbiederskant nog een heel traject moet starten. Hierover is men niet gerust. Men geeft 
aan dat de werkgroepen ook nog niet klaar zijn met hun taken. Nu ligt er dus een half product. In 
de notitie moet verder ook nog worden genuanceerd dat het alleen de gemeentelijke bestuurders 
betreft. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat half september een afspraak met een aantal aanbieders is 
ingepland om te bekijken hoe dit implementeerbaar is. Spreekster deelt echter niet de mening dat 
het maar een half product is. Heel veel arrangementen gelden voor de 18 gemeenten. 
Desgevraagd geeft een gemeentelijke vertegenwoordiger aan dat in de gemeente Brunssum 
nog een heel aanbestedingstraject moet lopen. De keuze daarover ligt dus bij Brunssum. 
 
Kaders en opdracht: 

 laatste OT zijn kaders vastgesteld, 

 nieuwe indeling uitwerken in en beschrijven naar verschillende niveaus gebaseerd op 
complexiteit en intensiteit, 

 op basis uitkomst uniforme prijzen per arrangement vaststellen, 

 met deze voorstellen basis voor resultaatsturing en meer ruimte voor maatwerk door 
verfijning, 
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 aanvullende instrumenten: 
  ‘foto’ ten behoeve van opstellen familiegroepsplan/ondersteuningsplan, 
  apart arrangement voor (complexe) casusregie. 

 
Opdrachten die zijn meegegeven: 

 uitwerken intensiteit en complexiteit, 

 uitwerken jeugdarrangementen, 

 verbeteren regie, 

 uitwerken consult. 
 
Aanpak: 

 werkgroep jeugdarrangementen (aanbieders + gemeenten); 
  Subwerkgroepen regie, consult, residentieel, ambulant, 
  Subwerkgroep intensiteit/complexiteit. 

 input gebruikt van andere gemeenten, beschrijvingen van aanbieders zelf en vanuit de 
oude systematiek, 

 arbeidsintensief in korte (vakantie)periode, dankzij inzet werkgroep leden, 

 toch resultaten bereikt om trots op te zijn, 

 iedere bijeenkomst opnieuw de stukken verder aangescherpt, 

 regelmatige afstemming vanuit inhoud met toegang en bekostiging vanwege 
realiseerbaarheid en haalbaarheid. 

 Uit de berekening van de tarieven moet uiteindelijk blijken of de exercitie geslaagd is of 
dat inhoudelijke wijzigingen nodig zijn. De sextanten blijven daarbij het uitgangspunt. 

 
Een aanbieder vraagt wat gebeurt als het sextant niet passend is. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat dan eventueel nog een vakje kan worden toegevoegd. Het 
model is echter leidend. 
 
Vraagstukken: 

 Hoe ga je te werk om te komen tot een beschrijving?  

 Hoe kun je over de sectoren heen komen tot een integrale beschrijving zonder daarmee 
iets tekort te doen? 

 Hoe kom je tot beschrijvingen die helder zijn voor de toegang en input geven voor de 
bekostiging? 

 Relatie tussen intensiteit en complexiteit? 

 Hoe betrek je duur in het arrangement denken? 
 
Het model 
 

 
 
Regie, Consult, Ondersteuningsplan: 
 
Regie: 

 Zelfregie, 

 casusregie: arrangement regie voor complexe casusregie, 

 procesregie. 
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Vanuit aanbiederzijde wordt opgemerkt dat het begrip regie wel heel breed is omschreven. Dit is 
een containerbegrip. Voorgesteld wordt om dit meer te specificeren, nu dit arrangement maar 
voor een beperkt aantal situaties is bedoeld. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat deze opmerking wordt meegenomen. 
 
Een aanbieder vraagt wanneer het arrangement regie kan worden ingezet. Een aanbieder moet 
daarbij dus een afweging gaan maken en men kan dus ook iets totaal anders gaan doen dan de 
core business. 
Mevrouw Rosenke antwoordt dat de onafhankelijkheid moet worden gewaarborgd.  
De voorzitter voegt toe dat de toegang de keuze maakt. De deskundigheid geeft de doorslag. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat wel uitgelegd moet worden waarom een gezin 
eventueel zelf geen regie kan voeren. Men kan zich ook afvragen of daarvoor een 
toetsingscriterium moet worden opgesteld. Dit heeft immers een vergaande strekking. 
Mevrouw De Rond deelt mee dat in de werkgroep deze aanscherping moet worden opgepakt. 
Desgevraagd voegt mevrouw Rosenke toe dat met gecertificeerde instellingen en de Raad voor 
de Kinderbescherming samenwerkingsprotocollen zijn opgesteld waarin de relatie staat 
beschreven tussen de gezinsvoogd en de toegang. De inhoudelijke regie over het gezin ligt in het 
geval van een kinderbeschermingsmaatregel bij de gezinsvoogd, maar er zijn wel altijd contacten 
met de toegang/regisseur. De regisseur houdt het proces in de gaten en de toegang houdt 
bijvoorbeeld ook de nazorg in de gaten. Dan komt er dus geen arrangement regie bij. Spreekster 
geeft vervolgens aan dat niet bekend is om hoeveel gezinnen dit gaat, onder meer omdat de 
toegangen per gemeente anders zijn ingericht. Niet alle gemeenten zullen daarom een even 
groot beroep gaan doen op het regie-arrangement bij aanbieders. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat volgend jaar het arrangement regie moet worden uitgeprobeerd. 
Dit moet dan ook goed worden gemonitord. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat criteria opstellen dan eigenlijk niet kan. Bij de 
complexe gevallen valt juist winst te behalen. Ook het gezag bij regie is heel belangrijk. 
 
Consult: 

 definitie ten behoeve van DVO, 

 bekostiging. 
 
Een aanbieder merkt ten aanzien van consult op dat geen afspraken zijn gemaakt. Verder schort 
het aan een standaard opdrachtformulier. Het werkproces is niet helder. Consult kan worden 
ingeroepen ten aanzien van een bepaald ‘gebied’. 
De heer Bierma deelt mee dat de bijlage van de DVO moet worden aangepast en niet de DVO 
zelf die een looptijd heeft van 3 jaar. Spreker deelt mee dat consult in het leven is geroepen ter 
ondersteuning bij de indicatiestelling. Dat is dus een fase voor de indicatiestelling. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat in de DVO ook een stuk consult is verwerkt. 
 
Een aanbieder merkt verder op dat beschreven staat dat de afrekening alleen plaatsvindt op het 
moment dat men de cliënt niet in zorg neemt. Is dat wel handig? Bij de begeleiding kan bij consult 
immers eerst een soort light afweging worden gemaakt, terwijl dit veel kan opleveren qua 
preventie. Dit levert dan een prikkel op voor de aanbieders. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt geantwoord dat dit de standaardwerkwijze is bij alle 
organisaties. 
Mevrouw Rosenke vindt dat hierover moet worden nagedacht. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt verder opgemerkt dat consult mogelijkheden biedt om 
verbindingen te leggen. Dit heeft ook te maken met de foto. Daarnaast kan men een verbinding 
maken met de bekostiging. 
 
Ondersteuningsplan bij alternatieve verwijsroute in DVO. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat het ondersteuningsplan een echt 
aandachtspunt is. 
De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad een goed punt is om mee te nemen naar de 
toegangsteams. 
Een andere aanbieder merkt op dat het ondersteuningsplan ook vaak ontbreekt en dat is niet 
alleen bij de alternatieve verwijsroute. Dit is voor de aanbieders echter de basis om te starten. 
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De voorzitter zal deze opmerking ook meenemen. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt voorgesteld om ook een goede definitie te maken. 
De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad nog een aandachtspunt is. 
Een aanbieder vraagt hoe het met de privacywetgeving zit bij de alternatieve verwijsroute ten 
aanzien van het ondersteuningsplan. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat aan de cliënt moet worden gevraagd of de informatie van de 
alternatieve verwijsroute met de gemeente mag worden gedeeld. Indien de cliënt geen 
toestemming geeft, mag dat dus niet. Bij de materiële accountantscontroles vanuit de gemeente 
wordt dan alleen gecheckt of de plannen er zijn. Hiervoor is geen toestemming nodig. Deze 
wetgeving is immers gewijzigd. Voor de HKZ-kwaliteitscontroles moet echter wel toestemming 
worden gegeven. Alle administratieve processen zijn hiervan echter vrijgesteld. 
De heer Bierma voegt toe dat alle voorstellen ook door de gemeentelijke privacyfunctionaris 
worden getoetst om te bezien of de afspraken in overeenstemming zijn met de privacywetgeving. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat elke organisatie eigen behandelplannen maakt. 
Die zijn dus in ieder geval niet deelbaar. Het ondersteuningsplan is echter veel breder en gaat 
over de domeinen heen. Het is heel belangrijk om te weten wat van het ondersteuningsplan wordt 
verwacht, omdat bij het delen van het plan met de regisseur het privacy issue gaat spelen. Men 
moet ook de flexibiliteit hebben om dit plan maar heel beperkt op te stellen indien een uitgebreid 
plan niet echt noodzakelijk is. Men kan immers beter energie steken in gezinnen waar dit wel echt 
nodig is. Daar valt immers winst te behalen. Dit plan moet ook geen doel op zich zijn. Nu ziet men 
ook vaak dat het heel slecht gebeurt. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat de toegang bij het ondersteuningsplan kan worden betrokken. 
Bij de GGZ gaat dit grotendeels via de huisartsenroute. 
Een andere aanbieder merkt op dat het gezinsplan juist de verbindingen moet maken. 
De heer Dorrestein voegt toe dat er ook al veel overlap zit met het behandelplan. Op onderdelen 
kan het echter iets verder gaan. 
De voorzitter wil dit graag pragmatisch aanpakken. Het moet inderdaad geen doel op zich zijn. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt nog opgemerkt dat de gemeenten hiermee ook heel 
verschillend omgaan. Daarom moeten goede afspraken over de definities worden gemaakt. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt verder gevraagd of in het gezinsplan nog mogelijkheden zijn 
om de indeling in de sextanten, de bekostiging en hoog, midden, laag mee te nemen. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat deze koppeling er zeker moet zijn. 
 
Arrangementsbeschrijvingen: 

 dyslexie Diagnose 

 dyslexie Behandeling  

 begeleiding individueel 

 begeleiding groep 

 behandeling individueel 

 behandeling groep 

 begeleide omgangsregeling 

 logeren  

 pleegzorg 

 verblijf 

 crisis ambulant 

 crisis residentieel 

 regie 
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Arrangementen (1) 

 pleegzorg    etmalen 

 logeren    etmalen 

 BOR    midden/zwaar 

 dyslexie diagnose   1 tarief 

 dyslexie behandeling  1 tarief 

 crisis ambulant   1 tarief 

 crisis residentieel   1 tarief  

 regie    1 tarief 
 

Arrangementen (2) Begeleiding (individueel) 

 
Mevrouw De Rond deelt mee dat het sextant begeleiding groep dezelfde kenmerken heeft als het 
sextant begeleiding individueel. Dit overzicht is bedoeld voor de toekomst. Daarom staan hierin 
geen uren, maar wordt gesproken over contactmomenten. Dat is voor de toegang ook veel 
tastbaarder. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt gevraagd wat met de indirecte tijd gebeurt. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat dit bij de bekostiging wordt meegenomen. Deze sextant is 
echter voor de toegang. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt verder gevraagd of de toegang weet of mbo- of hbo-personeel 
wordt ingezet. 
Mevrouw De Rond antwoordt bevestigend. Toegangsmedewerkers hebben aangegeven dat dit 
werkbaar is. De bedoeling is om aan de hand van een aantal casussen dit te gaan uitproberen. 
Ook staat een aantal voorbeelden genoemd. 
 
Een aanbieder vraagt ten aanzien van arrangementen begeleiding individueel of een volledige 
leerplichtontheffing in hoog komt. Moet men dit al van tevoren regelen? Laat men de inschatting 
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over aan de toegang? Bij laag moet minimaal mbo worden ingezet. Wat gebeurt echter met de 
vrijwilligers? 
Mevrouw De Rond antwoordt dat een volledige leerplichtontheffing inderdaad in hoog 
terechtkomt. De inschaling moet samen worden besproken. Vrijwilligers kunnen ook bij laag 
worden ingezet, maar altijd onder de verantwoordelijkheid van een hbo’er. Dit heeft met de norm 
van de verantwoorde werktoedeling te maken. Dit is in de beschrijving ook benoemd. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt verder opgemerkt dat complexiteit en intensiteit zijn 
samengevoegd. Daarom is het verstandig om dat hier allebei te vermelden. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat het aantal contactmomenten de intensiteit is. 
De voorzitter zal deze opmerking meenemen. 
 
 
 
Arrangementen (3) Behandeling (individueel) 

 
 
Mevrouw De Rond deelt mee dat dit schema zo niet in de werkgroep is behandeld. De 
werkgroep bekostiging heeft echter geconcludeerd dat een sextant niet voldoet. Een apart vak 
voor behandeling kort moest worden toegevoegd, omdat men anders het tarief van de andere 
behandelingen te ver naar beneden zou trekken. 
 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt uitleg gevraagd over de medicatie controle. Dit gebeurt 
immers vaak langdurend. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat de medicatie controle dan onder een langere termijn zou 
moeten vallen. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt uitgelegd dat bij een behandeling door een psychiater wel 
sprake is van een beperkt aantal contactmomenten, maar dit duurt vaak langer dan 6 maanden. 
Voordat de medicatie controle in een stabiele fase verkeert, is immers eerst onderzoek, 
behandeling en medicatie instelling noodzakelijk. Dat is vaak een vrij intensief traject. Daarna 
volgt een stabiele fase. 
De heer Dorrestein stelt vast dat dit allemaal onder behandeling valt. Spreker wil dit 
arrangement behandeling graag breed toegankelijk inzetten voor alle partijen. Anders betekent dit 
immers een onevenredige prijsverdeling voor de rest van de zorgaanbieders. Huisartsen willen 
ook vaak geen psychofarmaca voorschrijven. De behandeling kort duurt ook gewoon 1 jaar. Dit 
kan daarna weer worden verlengd. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat het geen en-en hoeft te zijn maar een mix. 
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Vanuit gemeentelijke zijde wordt gevraagd of dit ook met het arrangement nazorg te maken 
heeft. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat in de vorige OT afgesproken is dat geen apart arrangement 
nazorg zal worden ingesteld. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt ook nog uitleg gevraagd over de overgang naar wo+. Het blijkt 
toch dat heel complexe zorg frequent wordt ingezet. De hoofdbehandelaar kan dan toch wo zijn, 
maar dit staat er niet bij. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat dit toch in hoog komt, omdat de contactmomenten zo hoog zijn. 
Dit staat wel in de beschrijving genoemd; ‘en/of’. 
 
 
 
 
 
Arrangementen (4) Verblijf 

 
 
Mevrouw Rosenke vervolgt de presentatie met het arrangement verblijf en zij legt uit dat dit 
vooral voor de toegang is bedoeld. Het verschil zit in de mate van de problematiek. Ook zijn weer 
voorbeelden opgenomen. De toegang heeft verder ook aangegeven met deze sextant te kunnen 
werken. Het merendeel van de verblijfstrajecten is vaak veel langer dan 12 maanden. Een 
beschikking kan dan ook voor meer dan 1 jaar worden afgegeven, afhankelijk van de 
gemeentelijke verordening. Dit arrangement gaat over het financieringsaspect en niet over de 
inhoudelijke duur die een cliënt kan volgen. Dit loopt dan ook niet geheel synchroon met de 
inhoud die de cliënt volgt. 
Een aanbieder vindt dit helemaal duidelijk. Krijgt men voor de eerste periode van 1 jaar het 
arrangement lang (8 t/m12 maanden) en voor het restant het arrangement kort? Aanbieder vindt 
dat de producten dan ook aan beide kanten moeten worden vermeld en dat is nu niet helder 
beschreven. 
Mevrouw Rosenke antwoordt dat dit afhangt van de inschatting die aan het begin samen wordt 
gemaakt. Men kan bijvoorbeeld ook nog een heroverweging maken. Allerlei combinaties tussen 
lang en kort zijn dus mogelijk. Dit moet met de toegang worden afgestemd. De opmerking over 
de producten wordt in de toelichting meegenomen. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat het uitgangspunt is dat vergelijkbare zorg 
dezelfde tarieven krijgt. Dat is hier niet gelukt. De zorg in de verschillende onderdelen van het  
sextant is ook absoluut niet vergelijkbaar. Dat is erg omdat dit ook een weerslag heeft op de 
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tarieven. Deze aanbieder gaat met dit sextant principieel niet akkoord. Het is niet dezelfde zorg 
en niet hetzelfde tarief. In de eerste OT is ook gezegd dat verblijf hiervoor niet geschikt is omdat 
dit te complex is. Deze aanbieder vindt dat de huidige tarieven gehandhaafd moeten blijven, 
omdat deze min of meer terecht en dekkend zijn. De aanbieder wil het onderscheid tussen de 
verschillende soorten zorg daarom ook bewaren. Indien men dit zo invoert, zal een groot 
financieel probleem ontstaan. Alleen kijken naar het opleidingsniveau van de medewerker is ook 
niet voldoende. Dat is ook in de werkgroep arrangementen behandeling gebleken. Verblijf is ook 
vrij eenvoudig om te bezien. Het is ook niet goed als nu de beschrijving wordt vastgesteld en pas 
later de bekostiging volgt. 
Een andere aanbieder onderschrijft dit, maar vindt het lastig om hierop te reageren omdat het 
staat of valt met het uiteindelijke tarief. 
Mevrouw Rosenke antwoordt dat de financiële opmerking bij het bekostigingsvraagstuk moet 
worden meegenomen. Ten aanzien van de inhoud merkt spreekster op dat de verschillende 
aanbieders inderdaad verschillende soorten zorg aanbieden. Daarachter zit echter wel het niveau 
van het personeel en de uren die daarvoor worden ingezet. De werkgroep heeft vastgesteld dat 
vergelijkbare zaken qua inzet voorkomen en daarom kan men dit toch vergelijken. 
De heer Dorrestein deelt mee dat de beschrijving nu niet wordt vastgesteld. Dit wordt nu alleen 
besproken en de gemaakte opmerkingen worden meegenomen. 
 
Een aanbieder vraagt wanneer dit dan wel wordt vastgesteld. De oude financiering was immers 
gebaseerd op een bekostigingssysteem waaraan jaren landelijk is gewerkt. Dit is ook getoetst. 
Nu wordt door mensen – met alle respect – die geen deskundigen zijn op dit terrein getracht dit te 
verbeteren. Dat is lastig. Bovendien moet dit onder hoge tijdsdruk gebeuren in een periode 
waarin heel veel mensen op vakantie zijn. 
Een andere aanbieder merkt op dat het aantal uren per dag in de sextant niet wordt 
meegenomen. 
De voorzitter deelt mee dat de opmerkingen worden meegenomen voor de verdere uitwerking 
en de tariefberekeningen. Dit is ook nog geen eindvoorstel. 
 
Pauze 10.50 - 11.05 uur 
 
Vervolg behandeling arrangementen 
De heer Spaanderman vervolgt de presentatie met het onderwerp bekostiging en hij geeft aan 
dat de werkgroep bekostiging in nauwe samenwerking met de werkgroep jeugd en de werkgroep 
Wmo naar de bekostiging van de arrangementstarieven heeft gekeken. Op basis van de data-
analyse en de verhalen vanuit de praktijk van toegang en jeugd is men tot een aantal 
bekostigingstypen gekomen die goed/beter passen dan de huidige bekostigingsmethodiek. Dit is 
een proces. Spreker denkt dat – als dit wordt uitgevoerd – hiermee een grote stap in de goede 
richting wordt gezet. In 2017 is niet meer alles standaard een arrangement zoals afgelopen jaar, 
maar wordt de stap gemaakt naar 3 verschillende bekostigingstypen. 
 
Bekostigingstypen 
Op basis van analyse van de zorginzet en anderhalf jaar ervaring met jaararrangementen worden 
de volgende verbeteringen voorgesteld, waarbij er een zuiverder verband is tussen de kosten van 
de zorg en de vergoeding die hier tegenover staat. 
 
3 bekostigingstypen: 

 dagprijzen / uurprijzen 

 arrangementen zonder een indeling in sub-arrangementen 

 arrangementen met een indeling in sub-arrangementen 
 
Dagprijzen 

 arrangementen: 
 pleegzorg 
 logeren 

Uniforme prijs per etmaal: hetzelfde etmaaltarief voor alle gecontracteerde aanbieders. 
 
Uurprijzen 

 arrangementen: 
 consult 
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Uniforme prijs per uur: hetzelfde uurtarief voor alle gecontracteerde aanbieders, onderverdeling in 
drie groepen (o.b.v. opleidingsniveau?).. 

 
Desgevraagd geeft de heer Spaanderman aan dat het de bedoeling is om bij consult tot een 
mixtarief te komen dat voor alle gecontracteerde aanbieders geldt. Het is de bedoeling om te 
komen tot zo veel als mogelijk uniforme tarieven met weinig differentiatie. Op basis van de data-
analyse denkt men dat twee tarieven zullen voldoen. 
De heer Dorrestein voegt toe dat het consultdeel wel drie groepen kent.  
Op deskundigheidniveau kan men consult inzetten indien dit nodig is. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt gevraagd waar de informatie voor het arrangement regie 
vandaan wordt gehaald. Dit is immers een nieuw arrangement. 
De heer Spaanderman antwoordt dat het tarief op basis van drie informatiebronnen tot stand is 
gekomen. De tarieven zijn gebaseerd op de specifieke berekening, de spiegelinformatie en de 
vergelijking met de andere regio’s. Hierbij zijn ook de toegangsteams betrokken. 
 
 
Begeleiding Individueel (6 sub-arrangementen): 

– Kort (t/m 6 maanden) 
• Laag Complex 
• Gemiddeld Complex 
• Hoog Complex 

– Lang (7 maanden en langer) 
• Laag Complex 
• Gemiddeld Complex 
• Hoog Complex 

 
Begeleiding Groep (6 sub-arrangementen): 

– Kort (t/m 4 maanden) 
• Laag Complex 
• Gemiddeld Complex 
• Hoog Complex 

– Lang (5 maanden en langer) 
• Laag Complex 
• Gemiddeld Complex 
• Hoog Complex 

 
Behandeling Individueel (7 sub-arrangementen): 

– Kort (t/m 6 maanden) 
• Behandeling Kort 
• Laag Complex 
• Gemiddeld Complex 
• Hoog Complex 

– Lang (7 maanden en langer) 
• Laag Complex 
• Gemiddeld Complex 
• Hoog Complex 

 
Behandeling Groep (6 sub-arrangementen): 

– Kort (t/m 6 maanden) 
• Laag Complex 
• Gemiddeld Complex 
• Hoog Complex 

– Lang (7 maanden en langer) 
• Laag Complex 
• Gemiddeld Complex 
• Hoog Complex 

 
Verblijf (6 sub-arrangementen): 

– Kort (t/m 8 maanden): 
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• Verblijf Zelfstandigheid 
• Verblijf Ontwikkelingsgericht Kort 
• Verblijf Intensief Specialistisch Kort 

– Lang (9 maanden en langer): 
• Verblijf Orthopedagogisch 
• Verblijf Ontwikkelingsgericht Lang 
• Verblijf Intensief Specialistisch Lang 

 
Crisis (2 sub-arrangementen): 

– Crisishulp Ambulant 
– Crisishulp Verblijf 

 
Begeleide Omgangsregeling (2 sub-arrangementen) 

– Middel 
– Zwaar 

 
De heer Spaanderman deelt mee dat bij behandeling kort een kleine aanpassing wordt gedaan. 
Dit wordt niet alleen kort, maar ook lang. 
 
Een aanbieder heeft een vraag over verblijf, de duur van de arrangementen en de keuze die is 
gemaakt om bepaald verblijf wel per dag af te rekenen en ander verblijf in het arrangement te 
houden. De aanbieder heeft begrepen dat de wethouders/bestuurders van de jaarprijs en de 
jaargrens af willen. De werkgroep bekostiging heeft ook geconstateerd dat als men een verblijf 
van een jaar in stand houdt, het probleem van de jaargrens niet oplost. Waarom kiest men niet 
voor een betere oplossing van de bekostiging van verblijf, bijvoorbeeld per dag? Dat is immers 
uitlegbaar. Een systeem met een afrekening van verblijf GGZ per dag zou het probleem van de 
jaargrens wel oplossen. Dan kan men immers een reële prijs berekenen. 
Deze aanbieder wil liever een afspraak maken over het resultaat van behandeling en de 
verblijfsdagen afrekenen. Dit was ook de conclusie van de werkgroep bekostiging. In Midden-
Limburg worden gemeenten bijvoorbeeld onderling gecompenseerd voor excessief hoge kosten. 
Het is linksom of rechtsom. Dit is in Zuid-Limburg helaas niet gelukt. 
De heer Spaanderman antwoordt dat de jaargrensproblematiek met deze voorstellen wel 
degelijk is opgelost. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat de gemeentelijke bestuurders uiteindelijk naar resultaatsturing 
willen gaan. Dit voorstel ligt in die lijn. 
De heer Dorrestein merkt op dat ook het gesprek met de aanbieder zal worden gevoerd als een 
kind bijvoorbeeld maar een week bij een aanbieder verblijft. 
Een andere aanbieder merkt op dat kinderen vanaf 12 jaar een grote mate van keuzevrijheid 
hebben om een opname al na bijvoorbeeld een week te stoppen. Dat is het gevolg van de 
wetgeving. Deze aanbieder is ook een voorstander van een goede dagprijs. Verder wordt 
opgemerkt dat er grote tariefverschillen bestaan. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat gemeenten dan ook niet meer moeten ‘zeuren’. 
De voorzitter merkt op dat dit in de vorige OT in juni ook ter sprake is gekomen. Het voorstel is 
toen gedaan om deze systematiek te volgen. Dit heeft ook tijd nodig voordat het werkt. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat het probleem hiermee niet wordt opgelost.  
De aanbieders blijven immers met hetzelfde probleem zitten bij het sturen van de facturen. 
De heer Spaanderman antwoordt dat het probleem bij resultaatsturing ook bestaat. De bedoeling 
is om het langetermijnperspectief te zien en om zo veel als mogelijk vast te houden aan de 
arrangementen. 
Desgevraagd geeft de heer Dorrestein aan dat in overleg met de aanbieder samen gekeken 
wordt naar het inzetten van verblijf kort of lang. 
 
Een aanbieder vindt het lastig als in een OT argumenten worden aangedragen die vervolgens 
wel of niet worden meegenomen. Wie bepaalt wat past? De optie van dagprijzen bij verblijf wordt 
nu bijvoorbeeld niet meer genoemd. In de stukken staat immers dat men bij verblijf naar 
arrangementen gaat. Misschien moet deze optie echter wel nog worden meegenomen? 
Desgevraagd geeft de heer Dorrestein aan dat ook virtueel is gereageerd. Men moet ook kijken 
of een argument voor alle aanbieders geldt. 
De voorzitter wil vooral naar de feiten en de analyses kijken. Dit is nog te weinig uitgewerkt om 
nu al te zeggen of het wel of niet past. 
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Vanuit gemeentelijke zijde wordt aangegeven dat samen met de aanbieders een heel 
principiële keuze is gemaakt. Men wilde af van het systeem van “uurtje-factuurtje”. Nu wordt 
geprobeerd om een aantal bijeffecten te minimaliseren met behoud van de 
arrangementsgedachte. Vandaag wordt echter opgeroepen om terug te keren naar uurtje-
factuurtje. Dat is echter beslist niet het gekozen uitgangspunt van de OT. In 2014 is ook gezegd 
dat de deskundigheid bij de aanbieders en niet bij de gemeenten zit. De spiegelinformatie is 
nodig om van elkaar te leren en niet om te controleren. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat de aanbieders wel in het oude systeem de 
informatie moeten aanleveren en daarop worden gemonitord. Ook wordt de spiegelinformatie niet 
in de kwartaalgesprekken besproken. Dit moet echter wel worden gedaan. Bovendien zit bij een 
specifieke aanbieder ook nog een grote fout in de aanlevering van de spiegelinformatie.  
De kwartaalgesprekken zijn tot nu toe geheel gebruikt voor het in werking zetten van het nieuwe 
systeem. Daarom was geen tijd om de spiegelinformatie te bespreken. Misschien ligt daar wel het 
probleem? 
Een kleine zorgaanbieder merkt op dat de kwartaalgesprekken opgeschort zijn tot oktober.  
Wie toetst wat? Wat zijn de definities? Wat is de kwaliteit? Het is belangrijk om goed naar basale 
zaken te kijken alvorens modellen weer te veranderen. 
De voorzitter vindt dit een belangrijk punt. De informatie moet inderdaad juist zijn en samen 
worden besproken. 
 
De heer Spaanderman vervolgt met de presentatie. 
 
 Waargenomen mate van differentiatie binnen deze arrangementen rechtvaardigt een verfijning 

naar complexiteit en duur. 
 
 Uniforme prijs per sub-arrangement: hetzelfde sub-arrangementstarief voor alle 

gecontracteerde aanbieders. 
 

Doelstelling: reële tarieven 
• inzet (uren, dagdelen of etmalen) gebaseerd op realisatie 2015, 
• tarieven gebaseerd op: 

– specifieke berekening én 
– spiegelinformatie én 
– vergelijking andere regio’s, 

• hardheidsclausule. 
 

Specifieke berekening: 
1. kosten bepaald op basis van uitvraag bij zorgaanbieders: 

• cao’s, 
• bijkomende kosten (overhead, werkgeverslasten, etc.) – representatieve steekproef, 

2. uitvraag inzet per arrangement – representatieve steekproef, 
3. berekening kostprijs per uur per arrangement, 
4. gemiddelde duur arrangement, 

• vergelijking met brancherapporten en gemiddelden in Nederland, 
5. berekening arrangementstarief. 

 
Spiegelinformatie: 
1. spiegelinformatie bevat codering van voor 2015, 
2. kosten berekenen op basis van deze codering op basis van toonaangevende instanties  

(bijv. NZa), 
3. zorgintensiteit uit spiegelinformatie, 
4. berekenen tarieven op basis oude systeem (gewogen gemiddelde tussen zorgaanbieders), 
5. berekening op basis van de geleverde zorg 2015 van arrangementstarieven op basis van; 

• doorlooptijden (duur), 
• behandelintensiteit (intensiteit), 
• uurtarieven en productomschrijvingen (complexiteit). 

 
Vergelijking andere regio’s: 
1. andere regio’s hebben al tarieven doorgerekend en afgesproken met zorgaanbieders, 
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2. berekening van arrangementstarieven op basis van de urenrealisatie vanuit de 
spiegelinformatie, 

3. tarieven dienen in lijn te liggen met de rest van Nederland. 
 

 De drie methodieken hebben hun eigen voor- en nadelen en risico’s. 
 Door combinatie van de drie methodieken kunnen de nadelen en risico’s beperkt worden. 
 Op deze wijze wordt tot reële tarieven gekomen. 

 
Desgevraagd geeft de heer Spaanderman aan dat vanuit de uren van de spiegelinformatie ook 
naar de uurtarieven van andere regio’s wordt gekeken. 
Vanuit aanbiederszijde wordt opgemerkt dat men dan net zo goed naar de oude NZa-tarieven 
kan kijken. De vergelijking met andere regio’s heeft geen echte toegevoegde waarde. Men kan 
immers geen arrangementen vergelijken. Verblijf kan men bovendien ook niet vergelijken. 
De heer Dorrestein voegt toe dat bij verblijf vanuit het oude tarievenstelsel een vergelijking wordt 
gemaakt. Vanuit de spiegelinformatie weet men wat een aanbieder heeft geleverd.  
De betrouwbaarheid van de spiegelinformatie ligt momenteel tussen de 70%-80%. Inhoudelijk 
kan echter nooit een materiële controle worden gedaan. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt voorgesteld om de uitvraag aan te leveren op basis van de 
beroepsgroep in plaats van op basis van wo+, wo, hbo vanwege de verschillende loonkosten en 
de verschillende inschalingen. Dan is de basis immers correcter. 
De heer Spaanderman zal dit voorstel meenemen en hierover nadenken. Desgevraagd geeft 
spreker aan dat de spiegelinformatie over de gehele breedte is opgehaald. De specifieke 
berekening is gedaan bij de deelnemers van de werkgroep bekostiging. 
De heer Dorrestein voegt toe dat beoordeeld wordt of de specifieke berekening representatief 
kan zijn. Zo niet, is dat verder uitgezet. Het is dus wel vergeleken, maar vanwege de tijdsdruk kon 
dit niet bij alle aanbieders worden uitgezet. 
 
Een aanbieder vraagt of vragen die per mail zijn gesteld komende week nog worden 
beantwoord. Nu is het immers heel moeilijk om te rekenen. 
De voorzitter geeft aan dat dit begin volgende week binnen het inkoopteam wordt besproken en 
wordt teruggekoppeld naar de aanbieders. 
 
Een aanbieder merkt op dat de oude cliënten allemaal nog naar de nieuwe arrangementen 
moeten worden ingedeeld. Moet dit allemaal per 1 januari 2017? Niet alle informatie is immers al 
beschikbaar. Misschien moet ook nog meer nagedacht worden over een behandelduur van meer 
dan 1 jaar? 
De heer Spaanderman antwoordt dat men op basis van de spiegelinformatie een heel eind kan 
komen. 
De heer Dorrestein voegt toe dat de spiegelinformatie dan wel juist moet zijn. Men gaat echter 
uit van een correcte aanlevering. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt voorgesteld om voor de toekomst een goede definitie van 
spiegelinformatie op te stellen. Deze informatie is immers heel belangrijk. Iedereen heeft immers 
toch eigen definities gemaakt. De vraag is ook hoeveel informatie men in de format kwijt kan. Een 
behandeling is vaak niet in een simpel format in totaliteit zichtbaar te maken. De geleverde zorg 
kan immers zeer complex zijn. 
De voorzitter spreekt af dat de werkgroep met een goede definitie van spiegelinformatie aan de 
slag gaat. Daarnaast spreekt de voorzitter voor de korte termijn af dat begin volgende week 
contact wordt opgenomen met de aanbieders waarbij de uitvraag is gedaan om te bekijken of de 
steekproef voldoende representatief is. Zo niet, wordt nog een aanvullende uitvraag gedaan. 
 
Desgevraagd geeft de heer Spaanderman aan dat de kleine inrekening inderdaad komt te 
vervallen. Het zijn straks namelijk geen maatwerktarieven meer, maar uniforme tarieven. 
 
Een aanbieder – die als enige verblijf maar ook ambulante hulp aanbiedt – merkt op dat het 
voorstel om de tarieven verblijf en behandeling samen te voegen enorm veel administratieve 
registratieproblemen oplevert. Het gaat immers om de behandeling (DBC) in totaliteit en verblijf is 
alleen toegevoegd als functie in het kader van de behandeling. Ook is afgesproken om zo veel 
mogelijk ambulant te doen en verblijf te beperken. Deze aanbieder wil dit dan ook graag 
terugdraaien. In de GGZ kan men hiermee niet uit de voeten. Dit heeft ook consequenties voor 
de registratie. 
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De voorzitter antwoordt dat deze opmerking wordt genoteerd. 
 
Jaareindeproblematiek: 
• beschikking kan langer dan een jaar zijn – dit bepaalt het recht op zorg, 
• hoe deze zorg wordt ingevuld, volgt uit de inzet van de (sub-) arrangementen, 

 
• ieder (sub-)arrangement krijgt een specifieke standaardduur per (sub-)arrangement, 
• standaardduur is de basis voor het (sub-)arrangementstarief, 
• maximale standaardduur is 365 dagen, 
• na afloop standaardduur: gemeente kan 

– stoppen of, 
– verlengen of, 
– opvolgen met een andere (sub-)arrangement. 

 
Desgevraagd geeft de heer Dorrestein aan dat het berichtenverkeer in de gehele methodiek als 
strak instrument wordt gebruikt. Daarin wordt ook VECOZO meegenomen. De aanvang van de 
zorg begint op die exacte datum. 
Een aanbieder heeft nog een technisch probleem met het berichtenverkeer. Een cliënt kan al uit 
zorg zijn, terwijl toch nog moet worden betaald. 
De heer Dorrestein antwoordt dat dit in het arrangementenmodel blijft doorlopen. Daarop is de 
prijs gebaseerd. Het is heel belangrijk dat een aanbieder regelmatig per maand geld ontvangt.  
De technische problemen moeten echter nog worden opgelost. 
Desgevraagd geeft de heer Spaanderman aan dat de uitvoering een gescheiden traject is. 
Een andere aanbieder ondervindt in 2016 nog de naweeën van 2015. Er is bijvoorbeeld nog 
geen eindafrekening. De vraag is of dit allemaal haalbaar is. Ligt er nog een plan B? 
De heer Spaanderman antwoordt dat de ambitie is om dit te gaan invoeren. Of dit in de praktijk 
haalbaar is, moet echter nog blijken. 
De heer Dorrestein denkt niet dat het haalbaar is. Er zijn inderdaad nog veel struikelblokken. 
 
De heer Bierma vraagt waarom voor een maximale standaardduur van 365 dagen is gekozen. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat het arrangement in de sextant moet passen. 
 
Een aanbieder is het principieel eens met het gemeentelijke pleidooi voor arrangementen.  
De gemeenten/toegang moeten dan echter wel bij de uitvoering consequent handelen en de 
systematiek consequent toepassen, zodat aanbieders niet afhankelijk zijn van een individuele 
opvatting van een toegangsmedewerker. Misschien moet men iets bedenken hoe men dit goed 
kan borgen? 
De voorzitter vindt dit een terecht punt. De Toegangsteams van de gemeenten zullen over de 
wijzigingen in de systematiek goed moeten worden geïnformeerd. 
 
Een andere aanbieder vraagt uitleg over pagina 4 van de notitie. Een huisarts zou de 
arrangementen kunnen verlengen? Dat klopt toch niet? De toewijzing – recht om te mogen 
declareren – wordt immers alleen toegekend door de gemeente/toegang. Dat is iets anders dan 
de beschikking. Het is heel belangrijk om dit gescheiden te houden. 
De voorzitter zal dit in de notitie laten aanpassen. 
 
Toetsingskader: 
 
Huidige toetsing: 
• facturatie, 
• controleverklaring, 
• kwartaal uitvraag. 
 
Vanaf 2017: 
• materiële controles, 
• uitwerking in de ontwikkeltafels November 2017. 

 
Vervolgproces 
• contractueel: 
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 na bespreking in OT’s: voorstellen definitief maken en voorleggen aan de stuurgroep 
jeugd (6 oktober) en 18 colleges (medio oktober), 

 uitvraag bij aanbieders vormt input voor tariefberekening, 
 oktober: tarieven berekenen, 
 oktober: vastleggen output OT’s in DVO 2017, 
 oktober/november: tekenen DVO’s. 

 
De voorzitter deelt mee dat de planning van het definitieve voorstel naar verwachting een maand 
opschuift. Het voorstel ligt dan in november in de colleges. Desgevraagd geeft de voorzitter aan 
dat de werkgroepen ook weer bij elkaar moeten komen. 
 
• uitvoering; 
 nu: implementatie berichtenverkeer, 
 medio september: sessie met aanbieders, toegang, beleid, ICT en inkoopteam over 

uitvoeringstechnische aspecten => actieplan, 
 medio september: sessie met managers toegang, 
 november: sessies met toegangsmedewerkers en GI’s en informeren huisartsen via 

koepels. 
 

Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat de toegangsteams nog geen goed zicht hebben 
op het opleidingsniveau van de medewerkers van de zorgaanbieders. 
De voorzitter antwoordt dat herhaaldelijk roadshows worden gehouden om de toegangsteams te 
informeren. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt vervolgens gevraagd welke tekstdocumenten in de roadshows 
worden gepresenteerd. Er is immers nog niets vastgesteld. 
De heer Spaanderman antwoordt dat gebruik wordt gemaakt van de informatie die dan 
beschikbaar is. Er zijn immers voldoende punten waarover nagedacht kan worden. 
De voorzitter wil niet nog langer wachten, ook al is nog niet alles helder. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat het voor de toegang relevant is om te bezien of men met dit 
model kan werken, alvorens men kan spreken over de implementatie. 
Een andere aanbieder vindt de achterliggende informatie en de beschrijvingen veel belangrijker. 
Dit kan men niet loskoppelen. De volgorde wordt dan ook heel vreemd en hiermee wordt een 
fase overgeslagen. Dit moet men beter handen en voeten geven samen met de financiële 
paragrafen. Deze implementatiestap gaat dus te snel.  
Vanuit aanbiederszijde wordt verder opgemerkt dat men deze signalen serieus moet nemen. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt aangegeven dat het wel de bedoeling is om met 
passende/reële tarieven te werken. 
De heer Spaanderman merkt op dat deze basisstappen nu wel gemaakt moeten worden. 
 
Conclusies, vervolgafspraken en sluiting 
De voorzitter stelt voor om de werkgroep in kaart te laten brengen wat al gedaan kan worden. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt toegevoegd dat het zetten van deze stap met de druk te 
maken heeft en niet dat men hiermee helemaal akkoord gaat. 
De voorzitter vindt dit helder. De opdracht is dus om te bekijken wat reëel is. De fasering van de 
implementatie wordt ook uitgewerkt en meegenomen in het besluit. Desgevraagd geeft de 
voorzitter aan dat de cliëntenraden hierbij ook worden meegenomen. 
Desgevraagd geeft mevrouw De Rond aan dat de werkgroep jeugd nog bekijkt welke stukken 
moeten worden aangepast. 
De heer Spaanderman zal volgende week het spoorboekje voor de komende 6 weken bepalen. 
 
De voorzitter zal iedereen per mail informeren. Volgende week staat de OT resultaatsturing op 
de agenda. De ochtendsessie zal dan waarschijnlijk komen te vervallen, tenzij de OT Wmo-
bekostiging van vanmiddag nog meer tijd nodig heeft. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt voorgesteld om een knip te maken indien men overgaat naar 
het nieuwe systeem en niet twee systemen door elkaar heen te laten lopen. Daarnaast vraagt 
een aanbieder uitleg over het onderhanden werk. 
De heer Dorrestein antwoordt dat een maandafrekening heel hard is. 
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De heer Spaanderman voegt toe dat het de bedoeling is om niet meer met onderhanden werk te 
werken. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt echter aangegeven dat een knip niet voor alle gemeenten de 
voorkeur heeft. Dat is nog een discussiepunt. 
 
 
 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om  
12.26 uur de bijeenkomst. 
 
 
 
Maastricht, 26 augustus 2016 


