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Verslag ontwikkeltafel (OT) Heerlen d.d. 2 september 2016, 13.15 uur - 16.00 uur 

4e OT, arrangementen resultaatsturing 
Locatie: Cultuurhuis, Sittarderweg 145, 6412 CD Heerlen 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Andrea Scheepers  Artidé 
 Frans Mouthaan  Relim 
 Saskia Bottenberg  CoachSter 
 John Caubergh  Limburgse Zorgboeren 
 Eric Nafzger  Kracht in Zorg 
 Jos Jurgens  Talent 
 Chantal Laheij  Gasthof/Koraal Groep 
 Chris Quanjel  Lionarons 
 Rob Werts   Het Robertshuis 
 Roger Huijnen  Scoor 
 
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Leo Raets   gemeente Kerkrade  
 Tamara Arets   gemeente Voerendaal  
 Benigna Deiana  gemeente Vaals 
 Sandra Raaymakers gemeente Stein 
 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten 
 Berry Rademacher  inkoopbureau / gemeente Maastricht 
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Annemarie Zweers  voorzitter OT  
 Ids Bierma   secretaris OT   
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 

 
 
Inloop van 13.15 - 13.30 uur 
 
Welkom, toelichting op het programma en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 13.30 uur welkom bij deze vijfde OT resultaatsturing. De 
voorzitter merkt op dat in juni de laatste ontwikkeltafel is gehouden. Tijdens die OT zijn de kaders 
samen afgestemd. In de zomer is de werkgroep resultaatsturing vervolgens aan de slag gegaan 
om deze kaders verder uit te werken. De meegestuurde notitie is daarvan het resultaat. Vandaag 
wordt deze notitie aan de hand van een presentatie samen besproken. Vorige week heeft de OT 
jeugd en de OT Wmo plaats gevonden. Beide OT’s zijn gecombineerd met de OT bekostiging. De 
heer Bierma zal starten met een korte terugblik hierop zodat iedereen weet heeft van de richting 
en de punten die toen zijn besproken. Daarna zal mevrouw Deiana verder gaan met de 
toelichting van de notitie resultaatsturing. 
Verder is ook een collegenota gemaakt van de kaders die in juli aan alle betreffende colleges is 
voorgelegd en vastgesteld. De colleges hebben groen licht gegeven om de kaders verder uit te 
werken. Verder zijn de kaders ook in de stuurgroep jeugd en het Portefeuillehoudersoverleg 
Maastricht-Heuvelland  gepresenteerd. Daar is ook veel waardering uitgesproken. De wethouders 
waren zeer tevreden over de kaderstelling en hebben verzocht om dit jaar door te pakken zodat 
in 2017 veel zaken ingevoerd kunnen worden. Nu heeft men nog maar vier maanden tijd om dit 
verder uit te werken. Vandaag zal dan ook aan de orde komen hoe men verder wil gaan. 
De voorzitter deelt mee dat een verslag wordt gemaakt dat voor de virtuele ronde op de website 
wordt geplaatst. De voorzitter deelt mee dat de stukken van de andere ontwikkeltafels ook op de 
website staan. De verslagen zullen de volgende week op de website komen te staan. De 
voorzitter vraagt nadrukkelijk om ook virtueel te reageren. Vandaag zal ook weer voor het verslag 
een geluidsopname worden gemaakt. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
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Start behandeling resultaatsturing 
De voorzitter deelt mee dat de heer Bierma start met de presentatie. 
 
Presentatie resultaatsturing  
 
Terugblik OT’s 26 augustus 2016  
Aanbevelingen OT juni 
 
• OT arrangementen jeugd/bekostiging 
• OT arrangementen beschermd wonen/bekostiging 
• OT arrangementen Wmo/bekostiging 

 
OT arrangementen jeugd/bekostiging aandachtspunten: 
• consultfunctie nader uitwerken (opdrachtformulier/ factsheet voor toegang), 
• casusregie: aanscherpen criteria voor toepassing en doel, wanneer inzetten, kwaliteitseisen 

regisseur, 
• verfijning arrangementen op basis van complexiteit (combinatie van intensiteit en niveau) en 

duur, 
• sextant bij verblijf: bij enkele aanbieders voorkeur voor afrekenen op etmaalbasis, afwijking 

van voorgestelde arrangementen pro’s en contra’s in werkgroep afwegen. 
 
Vanuit aanbiederszijde wordt gevraagd of het scheiden van wonen en zorg bij de sextant verblijf 
wordt overwogen. 
De heer Bierma antwoordt bevestigd. Het is nu echter nog te prematuur om nu al een standpunt 
hierover in te nemen. 
 

 
 
De voorzitter deelt mee dat de uitwerking van de arrangementen in de notitie van jeugd staat. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat er in het oude arrangement een prijs per 
aanbieder was. Daardoor bestond een groot verschil in de tarieven voor vergelijkbare zorg, dat 
door deze sextantenindeling en daaraan gekoppelde uniforme prijzen wordt weggenomen. Nu 
kan men een aanbieder in een van de zes categorieën (zes nieuwe prijzen) plaatsen. De vraag is 
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of goed genoeg geduid kan worden welke zorgbehoefte in welke categorie  hoort en welke prijs 
daarbij past.. Dit laatste wordt de komende weken uitgewerkt. 
De heer Bierma voegt toe dat de vraag is hoe men de GGZ hierin goed kan inpassen. 
Arrangementen verblijf jeugd/bekostiging 
3 bekostigingstypen: 

 dagprijzen / uurprijzen, 

 arrangementen zonder een indeling in sub-arrangementen (bijvoorbeeld arrangement 
dyslexie), 

 arrangementen met een indeling in sub-arrangementen. 
 
Uniforme prijs per arrangement: hetzelfde arrangementstarief voor alle gecontracteerde 
aanbieders. 
 
Doelstelling: reële tarieven gebaseerd op: 

 inzet (uren, dagdelen of etmalen) gebaseerd op realisatie 2015, 
 specifieke berekening, én 
 spiegelinformatie, én 
 vergelijking andere regio’s. 

 
OT arrangementen jeugd/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. 

 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt gevraagd of de herindicaties van vorig jaar worden 
overgenomen. Zo is het immers niet uitvoerbaar voor de gemeentelijke toegangsteams. 
De heer Bierma antwoordt dat de eventuele herindicaties en de wijze waarop dit plaats vindt een 
onderdeel zijn van het implementatieplan. Deze toets moet nog worden gemaakt. 
Vanuit aanbiederszijde wordt opgemerkt dat het een bekende werkwijze is om na een jaar te 
evalueren. Men slaagt echter niet erin om deze evaluatiegesprekken tijdig te plannen. Een goede 
evaluatie moet immers samen met de ouders, de regisseur en de zorgaanbieder worden gedaan. 
De planning is echter een groot probleem in dezen. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat vorig jaar de piek in oktober, november zat. Dit 
voorstel is voor de gemeenten echter veel gunstiger, doordat er spreiding ontstaat. 
De voorzitter deelt mee dat vorige week dezelfde discussie bij de OT Wmo en de OT beschermd 
wonen is gevoerd. De opmerkingen zijn zeker gehoord en worden ook meegenomen. 
 
Vanuit aanbiederszijde wordt opgemerkt dat een zorgaanbieder momenteel een vast bedrag 
voor een arrangement krijgt. Vervolgens kan men op- en afschalen. Blijft het afgesproken 
arrangement bij een afschaling (minder middelen) gelijk of krijgt een zorgaanbieder dan sub-
arrangementen? Is het de bedoeling dat de cliënt bij een afschaling naar een andere aanbieder 
gaat of kan de aanbieder de ‘lagere’ zorg ook verlenen? 
De heer Bierma antwoordt dat dit dan om een nieuwe indicatie vraagt. De aanbieder krijgt dan 
minder geld, maar zal dan  ook minder kosten maken. De systematiek wordt door het sextant dus 
meer verfijnd. 
Vanuit aanbiederszijde wordt vastgesteld dat aanbieders kunnen inschrijven op alle niveaus. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
De heer Bierma voegt toe dat er straks dus zes vormen van individuele begeleiding komen. 
Hierbij hoort een uniform tarief voor alle aanbieders voor elke vorm. 
Vanuit aanbiederszijde wordt opgemerkt dat dan sprake is van een persoonsvolgende 
bekostiging. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
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De heer Bierma merkt op dat de in de zes segmenten ook nog een speelruimte/bandbreedte zit. 
De tarieven worden gebaseerd op een gemiddeld ingezette aantal uren binnen die bandbreedte. 
Het gemiddelde in het segment 0-2 uren per week is nu circa 1,8 uren. 
Vanuit aanbiederszijde wordt opgemerkt dat men dan vooraf goed moet weten waar het naartoe 
gaat bij een cliënt. Dat is echter niet altijd helder en kan dus meer regeldruk veroorzaken. 
De heer Bierma antwoordt dat een aanbieder bij de noodzaak tot op- en afschalen contact moet 
opnemen met de toegang. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat de toegang nu relatief weinig zicht heeft op de 
prijzen van de arrangementen en wat voor het bedrag gedaan wordt. De bedoeling is dat de 
aanbieders met de toegang spreken over welk vakje van de sextant passend is. 
 
Vanuit aanbiederszijde wordt vastgesteld dat momenteel drie partijen kunnen indiceren. Hoe 
wordt bij jeugd de indicering met de toegang afgestemd? 
De heer Bierma antwoordt dat dit nu niet met toegang wordt afgestemd. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat in de DVO komt te staan dat dit in nauw 
overleg met de gemeentelijke toegang moet gebeuren zodat men in gezamenlijkheid tot een 
afspraak komt. De samenwerking moet ook voor de GI’s meer worden versterkt. 
 
OT arrangementen beschermd wonen/bekostiging 
 
Opdracht:  
• differentiatie van arrangementen,  
• scherpere definiëring van de BW-arrangementen, 
• uniforme prijzen per arrangement, 
• mogelijkheid van eenvoudig op- en afschalen, 
• jaargrensproblematiek. 
 
Uitwerking: 
 

 
Aandachtspunten hierbij: 
• scherp onderscheid definiëren tussen BW licht en BW basis, 
• relatie dagbesteding/complexe individuele problematiek: nog uit te werken, 
• budgetbeheer, waarvoor 3 opties: 

 tariefverlaging, 
 budgetplafonds, 
 degressief tarief. 
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De heer Bierma deelt mee dat de gemeenten hoogstwaarschijnlijk niet zullen uitkomen met de 
beschikbare middelen voor beschermd wonen. Waarschijnlijk zal daarom worden voorgesteld om 
daar met een degressief tarief te gaan werken. Daarnaast is het ook de bedoeling om bij 
beschermd wonen een prikkel in te bouwen om toe te gaan naar de voorliggende voorzieningen. 
 
 
OT arrangementen Wmo/bekostiging 
 
Kaders en opdracht: 
• verfijning van de huidige arrangementen Wmo is wenselijk, 
• bewegingsruimte moet bestaan blijven voor het invullen van de zorgvraag, 
• nieuwe indeling uitwerken in en beschrijven naar verschillende niveaus gebaseerd op 

complexiteit en intensiteit, 
• uniforme prijzen per arrangement vaststellen, 
• opheffen van de jaargrensproblematiek. 

 
Vanuit aanbiederszijde wordt opgemerkt dat met name ook aan de achterkant goed ingeregeld 
moet worden en hoe men kan op- en afschalen. De voorkant loopt al goed. 
De heer Bierma antwoordt dat de uitstroom naar extramuraal zeker aandacht krijgt. De vraag is 
ook of voldoende woningen daarvoor beschikbaar zijn. Dit wordt bij de opdracht van de 
werkgroep betrokken. Recent is bij de hulp bij het huishouden door de rechter bepaald dat men 
niet mag werken met heel globale indicaties, maar dat gewerkt moet worden met een heel 
objectief afwegingskader. Voorgesteld wordt om dit ook bij de Wmo toe te passen. 

 
Uitwerking: 
• verfijning huidige arrangement begeleiding individueel en groep, 
• helder kader voor indeling (CIZ indicatiewijzer), 
• vaste tarieven voor een duidelijk product. 
• Relatie tussen intensiteit en complexiteit? 
• Intensiteit zien wij als de ingezette uren, 
• complexiteit is het specialisme van de ingezette uren. 

 
Begeleiding individueel 
 

 
 
Verschil met arrangementen jeugd: de duur is beperkt tot af te rekenen in maanden ongeacht het 
tijdstip van aanvang zorg in die maand discussiepunt, evenals urenindeling. 
 
De heer Bierma deelt mee dat vorige week in de OT is opgemerkt dat de categorie 4-13 uren te 
grofmazig is. Vanmorgen is na een intensieve discussie in de werkgroep afgesproken om nog 
een kolom toe te voegen. Het wordt dan 4-8 uren, 8-13 uren en >13 uren. Men verwacht dat dit 
beter hanteerbaar is. Daarnaast heeft het afrekenen per maand naar rato in de OT ook tot veel 
discussie geleid vanwege de administratieve rompslomp. Dit probleem is vanochtend in de 
werkgroep waarschijnlijk ook getackeld. 
 
Desgevraagd deelt de heer Bierma mede  dat de presentatie nog wordt aangereikt. 
 



  Pagina 6 van 14 
 

 

 
 
 
 
 
 
Begeleiding groep 
 

 
 
Verschil met arrangementen jeugd: de duur is beperkt tot af te rekenen in maanden ongeacht het 
tijdstip van aanvang zorg in die maand.  discussiepunt, evenals urenindeling en de vraag of dit 
per 01-01-2017 wordt ingevoerd (niet eerder besproken). 
 
Bekostigingsaspecten voorstellen: 
• een goede verdeling tussen (historisch) geleverde zorg en een reële bekostiging en CAK-

informatie, 
• zelfde tarieven voor vergelijkbare zorg die voor alle aanbieders gelden, 
• tarieven die vergelijkbaar zijn met landelijke gemiddelden, 
• afrekening op eenheden die voldoende speelruimte laten voor inzet van maatwerk. 
 
Mevrouw Deiana vervolgt met de presentatie resultaatsturing. 
 
Aanbevelingen resultaatsturing OT juni: 
• In kwartaalgesprekken kwantitatieve informatie en kwalitatieve informatie koppelen. 
• 2017: format, naar 2018 toe doorontwikkelen. 
• We zijn uitgegaan van 3 outcome-indicatoren, te meten en te bespreken na Q2 en Q4; 

– uitval, 
– cliëntervaring, 
– doelrealisatie (2017: hoe pakken organisaties in hun werkzaamheden de beleidsdoelen 

op). 
• Doel: inzicht krijgen en verbeteren (niet het vergelijken van organisaties). 
• Aanbieders in staat stellen toe te lichten (niet alleen resultaat maar ook inspanningen en 

omstandigheden). 
 
Uitwerking 
 
Proces: 
• werkgroep Wmo en werkgroep jeugd, 
• aanvankelijk apart, later inspanningen gebundeld, 
• aanbieders, beleid, toegang en inkoop. 

 
Inhoudelijk: 
• format ontwikkeld, wordt digitaal uitgevraagd (inlog), 
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• gedifferentieerde uitvraag, 
• termijnagenda. 
 
Format (1) uitval: 
• aparte upload voor jeugd – Wmo – beschermd wonen, 
• hierbinnen per gemeente, 
• criteria CBS/Jeugd (www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg); 

– beëindigd volgens plan (01), 
– voortijdig afgesloten: in overeenstemming (02), 
– voortijdig afgesloten: eenzijdig door de cliënt (03), 
– voortijdig afgesloten: eenzijdig door de aanbieder (04), 
– voortijdig afgesloten: wegens externe omstandigheden (05), 
– nog in zorg. 

• toelichting op (03) en (04), 
• daarnaast mogelijkheid andere zaken toe te lichten. 

 
Vanuit aanbiederszijde wordt meer uitleg gevraagd over de upload per gemeente. Wie wordt 
voor het uploaden geaccordeerd? Zijn hieraan eisen verbonden? 
Mevrouw Deiana: De bedoeling is om het zo eenvoudig mogelijk te doen. De aanbieder bepaalt 
dat zelf. Er worden aantallen geüpload en bijvoorbeeld geen BSN-nummers in verband met de 
privacy. Onder de link www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg staan ook beschrijvingen van de 
categorieën. 
 
Een aanbieder heeft in haar systeem ook de doorverwijzingen naar andere instellingen 
opgenomen. Dat kan interessante informatie zijn over de cliëntstromen. 
Mevrouw Deiana vraagt of soms meer informatie moet worden uitgevraagd. 
Vanuit aanbiederszijde wordt geantwoord dat dit afhankelijk is van wat de gemeente wil doen 
met de informatie over de cliëntstromen. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn als informatie over 
de ketenzorg. 
Mevrouw Deiana stelt vast dat er drie opties zijn: 

1. een categorie toevoegen, of 
2. past in ‘afgesloten in overeenstemming’, of 
3. een toelichting. 

Een andere aanbieder wil waken voor vervuiling en is voorstander van een toelichting of van het 
toevoegen van een categorie. 
 
Vanuit aanbiederszijde wordt vervolgens gevraagd waar de zorg verleend door gezinsvoogden 
bij een cliënt die overgaat naar een intramurale plaatsing moet worden geplaatst. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat dit onder de link www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg bij de 
beschrijvingen van de categorieën moet worden bekeken.  
De voorzitter spreekt af dat de aanbieders de link goed bekijken en dan eventueel vragen en 
opmerkingen per mail stellen. 
 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt een kanttekening gemaakt ten aanzien van de uitval en de 
cliëntervaringen. Er ligt immers al heel veel informatie bij de aanbieders en de gemeenten. Men 
moet dit integraal bekijken en geen dubbel werk doen.  
mevrouw Deiana antwoordt dat de bedoeling is algemene beelden te ontdekken over hoe zich de 
zorg in Zuid-Limburg ontwikkelt. 
Vanuit aanbiederszijde wordt opgemerkt dat men bij 05 dan toch een omschrijving van de 
externe omstandigheden wil weten; bijvoorbeeld over een cliënt die wegloopt. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat de toelichting hiervoor moet worden gebruikt. 
 
De voorzitter stelt vast dat er verder geen opmerkingen zijn. Dit kan dus verder worden 
uitgewerkt. 
 
Format (2) cliëntervaring: 
 
• Vragen 

– Klanttevredenheid onderzocht? 
– Hoe (externe toets?)? 

http://www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg
http://www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg
http://www.cbsvooruwbedrijf.nl/jeugdzorg
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– Op welke aandachtspunten actie ondernomen? 
– Reactie cliëntenraad? 
– Hoe cliëntenraad betrokken bij wijze onderzoek en bepalen vervolgacties? 
– Hoe cliënten mee laten bepalen welke kwaliteitsaspecten belangrijk zijn? 

 
• Rapport onderzoek uploaden. Tevens mogelijkheid voor upload andere documenten (bijv. 

documenten cliëntenraad). 
Vanuit aanbiederszijde wordt gevraagd hoe de gemeente in dit kader de cliënt in de jeugdsector 
ziet. Deze aanbieder vindt namelijk bij complexiteit de ervaringen van de ouders met de 
systemen ook heel belangrijk. Daarbij moet ook worden bekeken wie de wettelijke 
vertegenwoordiger is. 
Mevrouw Deiana stelt vast dat dus een definitie van een cliënt moet worden gegeven. 
Een andere aanbieder vindt dat dit in het format kan worden aangegeven. 
Verder wordt door mevrouw Deiana opgemerkt dat niet per gemeente wordt uitgevraagd; het 
klantervaringsonderzoek van de aanbieder wordt aangereikt. 
Een aanbieder vindt dat dit organisatiebreed moet worden uitgevraagd. Deze aanbieder laat 
bijvoorbeeld aankruisen welke financieringsstroom wordt gebruikt. Dan kan men vervolgens in de 
rapportage anoniem uitfilteren wat de verschillende beoordelingen zijn. Daarmee moet men 
echter vooraf in de uitvraag rekening houden en differentiëren zodat men dit in de database kan 
verwerken. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat het inderdaad gaat om de verschillende 
bekostigingssystemen. 
 
Vanuit aanbiederszijde wordt gevraagd wat de gemeente wil weten bij de kleine aantallen. Wat 
levert deze informatie op voor een gemeente? Wat doet de gemeente met deze informatie? Een 
gemeente heeft namelijk veel meer aan de informatie vanuit de voorkant. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt geantwoord dat het gaat om de kwaliteit van zorg. Bovendien 
wil men ook graag een verdiepingsslag maken. De gemeente wil dus ook graag weten wat de 
cliënten vinden. 
Mevrouw Deiana deelt mee dat geen extra cliëntervaringsonderzoek wordt gevraagd. De 
bedoeling is om gebruik te maken van de reguliere, al bestaande cyclus. 
Vanuit aanbiederszijde wordt opgemerkt dat in de gehandicaptenzorg en bij jeugd gevraagd 
wordt om structureel te meten. Deze informatie kan worden aangeleverd. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat het ook ligt aan het gekozen kwaliteitssysteem van een 
aanbieder. De antwoorden kunnen dus ook heel verschillend zijn. Deze consequentie heeft men 
echter ook aanvaard. Het gaat dus vooral om het inzicht. 
Een aanbieder werkt bijvoorbeeld al jaren met twee verschillende metingen die in 
Excelbestanden staan. Deze bestanden kunnen zo worden aangeleverd. Dit kan dan vervolgens 
in de kwartaalgesprekken worden besproken. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat dit ook de bedoeling is. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat wel nog iets extra’s wordt gevraagd; een 
toelichting in de vorm van beschrijvingen. Het is verstandig om bij een aantal zorgaanbieders en 
de toegang het oor te luisteren te leggen om te bezien wat al gedaan wordt en waar maximale 
winst behaald kan worden. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat dit inderdaad een punt is voor de termijnagenda. 
De voorzitter vindt het ook goed om dit opnieuw te bekijken.  
De aanbiederszijde wil echter ook waken voor een overkill aan vragenlijsten bij cliënten. De 
responspercentages dalen dan immers. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat bij een gebundelde uitvraag wel nuances kunnen worden 
aangebracht. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat inderdaad sprake is van een daling van de 
responspercentages bij de gedane uitvragen in de gemeente Stein. Een 
cliënttevredenheidsonderzoek en een cliëntervaringsonderzoek is echter ook niet hetzelfde. Deze 
termen worden nu door elkaar heen gebruikt. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat het inderdaad een cliëntervaringsonderzoek moet zijn. De notitie 
zal hierop worden aangepast. Aldus wordt afgesproken. 
 
De voorzitter stelt vast dat er verder geen opmerkingen meer zijn. 
 
Mevrouw Deiana vervolgt met de presentatie. 
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Format (3) realisatie beleidsdoelen 
 

 
 
Mevrouw Deiana deelt mee dat toegang de suggestie heeft gedaan om integraliteit toe te 
voegen. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat dit geoperationaliseerd en met elkaar gedeeld 
moet worden. Anders krijgt men heel veel tekst die geen informatie is. 
 
Gedifferentieerde uitvraag 
• Categorie 1: 
Organisaties waarmee de gemeenten frequenter in contact willen treden over resultaten. Zij 
leveren de informatie 2 maal per jaar aan. 
• Categorie 2: 
Aanbieders met minder dan 5 cliënten. Zij hoeven de informatie niet aan te leveren. 
• Categorie 3: 
De overige aanbieders. Voor hen geldt dat 2 maal per jaar een steekproef wordt gedaan waar zij 
deel van kunnen uitmaken. 
 
Voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar wordt uiterlijk 1 december bekendgemaakt welke 
aanbieders in de categorieën 1 en 2 vallen. 
 
De heer Bierma vraagt meer uitleg over de aanbieders met minder dan vijf cliënten die geen 
informatie hoeven aan te leveren. Het aanleveren van informatie over het 
cliëntervaringsonderzoek staat in de bijlage van de DVO immers als een verplichting opgenomen. 
Een aanbieder vindt dit ook vreemd. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat een gecertificeerde instelling altijd moet beschikken over een 
kwaliteitsmanagementsysteem. De intentie is dat bij aanbieders met minder dan vijf cliënten dit 
niet wordt uitgevraagd. De bedoeling is om op uiterlijk 1 december 2016 bekend te maken in 
welke categorie een aanbieder valt. 
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De voorzitter zal dit tekstueel laten nakijken. Dit is zo niet de bedoeling. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat categorie 3 betekent dat men wel moet 
deelnemen aan de steekproef. Daarom wordt vanuit gemeentelijke zijde nu voorgesteld om ‘waar 
zij deel van kunnen uitmaken’ weg te halen. 
 
Vanuit aanbiederszijde wordt vervolgens uitleg gevraagd over de criteria van categorie 1 en 
categorie 2. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat in categorie 2 het criterium het aantal cliënten is. Daarnaast zijn 
er ook organisaties waarmee de gemeente vaker contact wil hebben, bijvoorbeeld vanwege een 
enorm volume of bepaalde signalen. 
De voorzitter stelt voor om dit meer uit te schrijven. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat ook nog een brede discussie gevoerd moet 
worden over welke organisatie partner is. Daarvan zal dan ook nog een omschrijving moeten 
worden gemaakt. 
De voorzitter antwoordt dat hiermee inderdaad ook nog een link wordt gelegd. Dit moet nog 
verder worden uitgewerkt. 
 
De voorzitter stelt vast dat er verder geen opmerkingen meer zijn. 
 
Termijnagenda 
 
Doorontwikkeling doelrealisatie 
• Zowel 2017 als 2018 “doelrealisatie” op beleidsdoelen uitvragen. 
• In 2017-2018 toewerken naar uitvraag doelrealisatie; realisatie van inhoudelijke doelen van de 

arrangementen. 
• pilot met enkele aanbieders. Doel: uitvraag doelrealisatie met aanbieders doorontwikkelen; 

onderzoeken bekostigingsprikkels. 
• Voorstel: met aanbieders uit huidige werkgroepen, eventueel aangevuld met andere 

belangstellende aanbieders. 
• Per 2019 doorontwikkelde uitrollen. 

 
Cliëntervaring  
• Momenteel door zowel gemeenten als zorgaanbieders. 
• Kan dit anders/gezamenlijk? En hoe dan? 
 
Ontschotting 
• Nader te bepalen. 
 
Desgevraagd geeft mevrouw Laheij van de Koraal Groep aan graag te willen participeren in de 
pilot doelrealisatie. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat de heer Huub Smeets van de Koraal Groep ook aan de 
werkgroep heeft deelgenomen. Daarbij moet wel worden bekeken of de ‘juiste’ persoon 
deelneemt. 
Mevrouw Quanjel van Leonarons zal een eventuele aansluiting nog een keer met Virenze 
bespreken. 
 
De heer Bierma deelt mee  uit dat in de huidige DVO (bijlage kwaliteit) inderdaad staat dat voor 
zorgaanbieders met niet meer dan vijf cliënten een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem 
niet verplicht is. De heer Bierma vraagt of dat alsnog als een verplichting moet worden 
opgenomen zonder dat daarop gerapporteerd hoeft te worden. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt aangegeven dat dit niet voor niets zo staat beschreven. Een 
gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem is immers buitenproportioneel veel werk voor een 
kleine aanbieder. 
Een aanbieder vindt dat een kleine organisatie hierover wel moet nadenken. 
De voorzitter vindt dit ook te zwaar. Het is ook geen issue geweest om dit aan te passen. De 
formuleringen moeten echter wel nog een keer goed worden bekeken. 
Mevrouw Deiana geeft aan dat vorig jaar is gezegd dat een BIG-registratie al een vorm van een 
kwaliteitsmanagementsysteem is. De juiste formuleringen moeten inderdaad nog worden 
bekeken. 
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Desgevraagd geeft mevrouw Deiana vervolgens aan dat bij bekostigingsprikkels bijvoorbeeld aan 
no cure, no pay of no cure, less pay of een bonus wordt gedacht. Dit is bij de re-integratie een tijd 
gebruikelijk geweest. Dat is nu echter nog niet aan de orde. Het voorstel is dus om de huidige 
werkgroep in stand te houden en eventueel met nieuwe mensen aan te vullen. 
Vanuit aanbiederszijde wordt opgemerkt dat dit wel relatief snel is om hiermee al te willen 
starten. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat dit een ontwikkelpunt is voor de komende twee jaar. Daarmee 
moet men echter wel nu al beginnen. 
De voorzitter voegt toe dat men ook tijd nodig heeft voor dit onderwerp. 
Een aanbieder vindt de cliëntervaring dan wel erg belangrijk. 
De heer Mouthaan van Relim heeft ervaring met re-integratie en hij wil graag deelnemen aan 
deze werkgroep. 
 
Mevrouw Deiana geeft vervolgens aan dat ontschotting al een tijd op de agenda staat. Hierover 
verschillen de meningen echter enorm. Men weet dus nog niet goed wat hiermee wordt bedoeld. 
Dit overstijgt dan ook echt deze werkgroep. Daarbij moet ook nog worden bepaald hoe men 
daarmee aan de slag gaat. Het is echter wel een belangrijk thema. 
 
Kwaliteitsborging 
 
Naleving kwaliteitseisen DVO: 
• kwaliteitsmanagementsysteem, 
• eisen aan personeel en vrijwilligers. 
• ….. 
 
Zorginhoudelijk: 
• check op benodigde aanpassingen in DVO n.a.v. nieuwe arrangementsindelingen, 
• ondersteuningsplan bij externe verwijzer. 
 
Calamiteiten: 
• passages toegevoegd over informatieverstrekking calamiteiten, 
• Wmo: GGD, jeugd: inspectie 
 
Vanuit aanbiederszijde wordt gevraagd wie dit ondersteuningsplan opstelt. 
De voorzitter antwoordt dat de aanbieder dit opstelt. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat in de wet drie verschillende termen worden 
gebruikt. Momenteel wordt in Zuid-Limburg ambtelijk bekeken of men tot uniforme afspraken over 
de gebruikte definities kan komen. Daarvan kan dan een uitkomst zijn dat met dit 
ondersteuningsplan het familiegroepsplan wordt bedoeld. Afhankelijk van de uitkomst kan dit ook 
input voor de ontwikkeltafels zijn. 
De heer Bierma antwoordt dat het probleem is dat de derde verwijzers niet bij de DVO zijn 
aangesloten en dus buiten deze keten vallen. 
Een aanbieder stelt vast dat huisartsen ook direct voor Wmo-voorzieningen mogen 
doorverwijzen. Dat is immers het afgelopen jaar ook zo gebeurd. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat toegang hiervoor de beschikking afgeeft. Dat geldt voor de Wmo-
voorzieningen, maar niet voor jeugdhulp. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat voor jeugd de huisarts in de achttien 
gemeenten kan doorverwijzen. Wie dan het ondersteuningsplan moet maken, is echter nog niet 
duidelijk. Voor Wmo en beschermd wonen is het dus individueel per gemeente en voor de Wmo 
kan het alleen via de toegang. Dat is wettelijk vastgelegd. 
Vanuit aanbiederszijde wordt opgemerkt dat de huisartsen als erkende verwijzers de weg naar 
de GGZ graag willen ophouden. 
De voorzitter antwoordt dat voor jeugd dit inderdaad zonder de medewerking van toegang kan. 
Mevrouw Deiana zal dit opnieuw goed bekijken.  
 
Vanuit aanbiederszijde wordt verder gevraagd hoe de gemeente over een calamiteit moet 
worden geïnformeerd. Een aanbieder wijst in dit kader op de privacy. Bovendien doet de 
inspectie ook al een aantal zaken. Hierover staat in de notitie weinig beschreven. De vraag is of 
de gemeente ook alle ins en outs wil weten. 
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Vanuit gemeentelijke zijde wordt geantwoord dat een calamiteit ook bij de gemeente moet 
worden gemeld. 
Vanuit aanbiederszijde wordt gewezen op het verschil tussen een calamiteit en een incident. Bij 
een calamiteit moet immers iets anders gebeuren dan bij een incident. Dat weet men echter pas 
als de inspectie heeft gereageerd. Wacht de gemeente dit oordeel van de inspectie af? De 
aanbieders melden heel veel, maar uiteindelijk is heel veel voor de inspectie immers niet 
calamiteitenwaardig. Wat wil de gemeente weten en waarom? Wat wordt met die melding 
gedaan? 
De voorzitter stelt vast dat dit nog verder uitgediept moet worden. 
De heer Bierma geeft aan dat vorig jaar ook het beleidsdocument high trust, high penalty is 
vastgesteld. Daarbij moet nog wel een werkwijze worden afgesproken. Wat doet de gemeente als 
een incident zich voordoet? De heer Bierma geeft aan dat de gemeente dit op zijn minst moet 
weten. In de DVO moet daarom worden opgenomen dat een incident/calamiteit – naast de 
wettelijke verplichtingen – ook bij de toegang van het gemeentelijke inkoopbureau moet worden 
gemeld, zodat de gemeente het proces in gang kan zetten om met elkaar in gesprek te komen. 
De gemeente wil het meteen weten als zich een incident voordoet omdat de gemeente bestuurlijk 
verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg. Heeft men wel de juiste maatregelen genomen? Is 
eventueel sprake van sanctiewaardig gedrag dat vanuit de DVO een sanctie verdient? 
Vanuit aanbiederszijde maakt men zich zorgen over het feit dat de gemeente mogelijk op de 
stoel van de inspectie gaat zitten. Een incident is immers iets anders dan een calamiteit. 
Mevrouw Deiana wijst op het verschil tussen jeugd en Wmo. Het doorgeven van aantallen is 
echter niet voldoende. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat het niet de bedoeling is dat de gemeente nog 
een eigen onderzoek gaat doen. De gemeente wil alleen de resultaten van het onderzoek weten 
omdat het college politiek de eerstverantwoordelijke is. Journalisten staan bij een calamiteit 
immers ook meteen op de stoep bij de burgemeester. Hierover moeten dus afspraken worden 
gemaakt omdat dit nu niet uniform is geregeld. Daarnaast gaat de aanbieder met een calamiteit 
naar de inspectie. De vraag is dan wat de gemeente daarvan moet weten. Hierover moeten dus 
ook afspraken worden gemaakt. 
Vanuit aanbiederszijde wordt geantwoord dat dit niet het probleem is. Het inspectierapport is 
immers al openbaar. Wanneer wordt dit bij de GGD gemeld? 
De voorzitter antwoordt dat een Wmo-calamiteit bij de GGD wordt gemeld. De inspectie gaat 
echter over jeugd. De voorzitter stelt voor om dit uit te werken en nog een keer in de werkgroep 
te bespreken. 
Mevrouw Deiana vindt ook dat het huidige tekstvoorstel nog aangepast moet worden. 
Een van de aanbieders wil een Wmo-calamiteit graag bij de GGD blijven melden. Deze 
aanbieder stelt voor dat de GGD dit vervolgens aan de gemeente doorgeeft, want anders komt 
weer een kanaal erbij. Bovendien moet men ook waken voor privacy-issues. 
Mevrouw Deiana geeft aan dat de DVO (Wmo) alleen geldt voor de zes Maastricht-
Heuvellandgemeenten. Voor die zes gemeenten is de GGD aangewezen als toezichthoudend 
orgaan en daarom moet een Wmo-calamiteit bij de GGD worden gemeld. De gemeente heeft de 
afspraak met de GGD gemaakt dat een calamiteit ook bij de gemeente moet worden gemeld 
vanwege eventuele journalistieke vragen bij een calamiteit. De gemeente gaat dit echter niet 
onderzoeken. Mevrouw Deiana wil graag de vertragende factor eruit hebben. 
Een van de aanbieders wil graag een nuancering aanbrengen omdat soms later blijkt dat zaken 
verder niet meldingswaardig waren. Deze aanbieder wil dan niet dat de gemeente deze 
informatie ontvangt. Hieraan zitten immers een aantal haken en ogen. 
Mevrouw Deiana stelt vast dat de vraag is wanneer iets wordt gemeld. Hieraan zitten altijd voor- 
en nadelen en deze afweging moet worden gemaakt. 
Vanuit aanbiederszijde wordt vastgesteld dat de GGD én de gemeente beide toezichthouder 
zijn. Dat staat in de tekst van de DVO. Bij twee, drie verschillende adressen melden is redelijk 
ingewikkeld. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat de gemeente geen toezichthouder is. De gemeente wil echter 
wel geïnformeerd worden. 
De voorzitter antwoordt dat inderdaad bij twee instanties moet worden gemeld. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat geen onheuse informatie van de aanbieders 
wordt gevraagd. De gemeente is immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg door de 
zorgaanbieders. Dat was ook zo toen de aanbieders nog onder de AWBZ vielen. 
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Een aanbieder antwoordt dat dit in de praktijk niet zo werkt. Een calamiteit is immers niet altijd 
van de organisatie, maar kan ook van de cliënt zijn, bijvoorbeeld bij een zedendelict. Als het nog 
niet helder is of het een meldingswaardige calamiteit is, speelt een privacy-issue. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt voorgesteld om de suggestie mee te nemen om indien 
mogelijk bij alle calamiteiten (Wmo en jeugd) te komen tot een eenduidige regeling. 
De heer Bierma stelt voor om hiervoor een stroomschema te maken. 
De voorzitter stelt vast dat dit punt verder uitgewerkt moet worden. Aldus wordt afgesproken. 
 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt verder opgemerkt dat de werkgroep Beschermd wonen een 
hele tijd geleden de suggestie heeft gedaan om als aanvullende kwaliteitseis de intercollegiale 
toetsing te doen. Dit staat echter nergens in de stukken opgenomen. Dit onderwerp mag echter 
ook op de termijnagenda worden geplaatst. 
De voorzitter en mevrouw Deiana antwoorden beide bevestigend. Aldus wordt afgesproken. De 
voorzitter stelt vast dat het onderwerp calamiteit is afgerond. 
 
Aanpassingen bijlage 3 DVO 
 
E 1: 
• ondersteuningsplan door externe verwijzer, 
• dit moet ook in bijlage 4 landen. 
 
F8 en F9: 
• melden calamiteiten Wmo en jeugd. 
 
H4: 
• vermelding format, 
• vermelding categorieën gedifferentieerde uitvraag, 
• vermelding publicatie per 1-12 op website. 
 
Vraagstelling voor vandaag: 
• Format akkoord? 

(Werkbaar, implementeerbaar per 1-1-2017 en voorziet in informatiebehoefte). 
• Differentiatie in de uitvraag akkoord? 
• Deelname pilot doelrealisatie? 
• Voorgestelde aanpassingen DVO akkoord? 
• Termijnagenda akkoord? 
 
De heer Bierma vraagt wie meedoet aan de pilot doelrealisatie. 
De voorzitter antwoordt dat de deelnemers van de werkgroep hieraan deelnemen; de Koraal 
Groep, Radar, XONAR, Virenze Riagg, CoachSter en Active4you. 
 
De voorzitter deelt mee dat de laatste twee sheets over het vervolgproces tot januari 2017 door 
de heer Bierma worden toegelicht. 
 
Vervolgproces 
 
Contractueel: 
• portefeuillehouders Wmo Maastricht-Heuvelland, 
• oktober: tarieven berekenen, 
• oktober: vastleggen output OT’s in DVO 2017, 
• oktober/november: tekenen DVO’s. 

 
De voorzitter deelt mee dat voor de tariefberekening gegevens bij een aantal aanbieders worden 
uitgevraagd. Gisteren is afgesproken dat opnieuw een uitvraag wordt gedaan omdat de huidige 
qua informatie niet voldoende was. De voorzitter verzoekt de betreffende aanbieders om dit zo 
goed mogelijk en snel in te vullen. 
De heer Bierma verzoekt de aanbieders dringend om hieraan constructief mee te werken. 
Anders zullen de tarieven immers eenzijdig worden vastgesteld. Desgevraagd geeft spreker aan 
dat begin november de tarieven bekend worden gemaakt. 
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Vanuit aanbiederszijde wordt opgemerkt dat volgende week met de begrotingen wordt gestart. 
Op deze manier is het echter moeilijk om voor 2017 te sturen. Een aanbieder heeft in de Q’s van 
2015 ook veel last gehad, met name van de uitbetalingen in VECOZO. Toen zou worden 
afgerekend per maand, maar dat gebeurde vervolgens niet. 
 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat er gisteren een breed overleg was waarbij de 
betrokkenen hebben vastgesteld dat het gehaald kan worden. Daarnaast is echter ook 
afgesproken dat, indien half oktober een definitief go- of no-gobesluit komt, eventueel een ander 
besluit moet worden genomen. Gisteren was echter duidelijk dat iedereen ervoor wil gaan en dat 
nog heel goed gecommuniceerd moet worden. Het streven is dus nog altijd om per 1 januari 2017 
conform de nieuwe systematiek te gaan werken. Dan zal echter ook een besluit over de 
inpassing van de lopende /cliënten in de nieuwe systematiek moeten worden genomen. Het is 
duidelijk dat dit erg belangrijk is voor de aanbieders. 
 
Uitvoering: 
• nu: implementatie berichtenverkeer, 
• medio september: sessie met aanbieders, toegang, beleid, ICT en inkoopteam over 

uitvoeringstechnische aspecten => actieplan, 
• Zorg Lokaal, 
• medio september: sessie met managers toegang, 
• november: sessies met toegangsmedewerkers. 
 
Conclusies, vervolgafspraken en sluiting 
Een aanbieder maakt zich grote zorgen over Zorg Lokaal omdat de afrekeningen van 2015 nog 
altijd niet op orde zijn. Zorg Lokaal houdt immers een heel gecompliceerd declaratiesysteem in 
de lucht. Alle aanbieders hebben hiermee dezelfde problemen. 
Mevrouw Deiana antwoordt dat de afrekening 2015  wel klaar staat. 
De voorzitter zal bekijken of vanuit de gemeenten nog een signaal kan worden afgegeven. Aldus 
wordt afgesproken. De voorzitter stelt vast dat er verder geen vragen meer zijn. 
 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 15.47 
uur de bijeenkomst. 
 
 
 
Heerlen, 2 september 2016 


