
Geachte zorgaanbieder, 

Hierbij nodigen wij u uit voor de ontwikkeltafel (OT) Jeugd op vrijdag 6 april a.s. De OT vindt plaats in 

de oude raadzaal van het stadhuis van Maastricht, Markt 78. Betaalde parkeergelegenheid is er in de 

parkeergarage onder Mosae Forum. De OT’s die dit jaar plaatsvinden zijn gericht op de 

contractafspraken voor 2019. Voor dit jaar denken we aan 3 rondes genoeg te hebben, omdat het 

traject vooral gericht zal zijn op het beheer en de juiste toepassing van de eerdere afspraken en het 

oplossen van eventuele knelpunten. Geen grote vernieuwingen dus, maar een beleidsarme insteek.  

Wilt u, als u dat nog niet heeft gedaan, even aangeven wie namens uw organisatie aanwezig zal zijn? 

Dit kan via een mail naar inkoopteamSD@maastricht.nl. Er kan per organisatie slechts één 

afgevaardigde tot de OT worden toegelaten.   

Enkele organisaties zijn dit jaar voor het eerst voor de OT uitgenodigd. Voor zover u vragen hebt over 

doel en werkwijze van de OT kunt u met ondergetekende contact opnemen. Ook attenderen wij u op 

de samenwerkingsovereenkomst, waarin dit ook is uitgelegd. Daarnaast vind u op de site 

www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl nadere informatie over het inkoopproces. 

Deze eerste ronde van de OT’s staat vooral in het teken van informatievoorziening over het 

inkooptraject 2019. Daarnaast willen wij graag van u horen welke onderwerpen wat u betreft in de OT 

aan de orde zou moeten komen. Wij verzoeken u dan ook hierover al vast na te denken. 

Hieronder treft u de agenda en de indicatieve tijdsplanning aan. 

09.15-09.30 uur             1.Inloop 

09.30-09.45 uur             2. Welkom en mededelingen 

 Sanctieprotocol 

 Vertrek en vervanging Paul Megens 

 Resultaatsturing: toelichting Suzanne Rosenke  

 Pm 

 

09.45-10.15 uur             3. Integraal plan van aanpak zorginkoop 2019 (bijlagen 1,2&3) 

Toelichting door Ids Bierma aan de hand van een presentatie: onderscheid 

spoor 1 en spoor 2, verschillende werkwijzen, doorontwikkeling zorginkoop 

aan de hand van de opdrachten uit spoor 2, gevolgen richting contractering 

2019, toekomst bestuurlijk aanbesteden, ophalen suggesties tot verbetering.  

10.15-10.30 uur             4. Inventarisatie agendapunten OT 2018: 

                                                               Vanuit gemeenten: 

 Resultaatsturing en kwaliteit van zorg 

Toelichting: over dit onderwerp wordt door Suzanne Rosenke en/of 

Martijn Visser vanuit de werkgroep Resultaatsturing periodiek verslag 

gedaan van de resultaten die er rond de pilot te melden zijn en hoe 

deze resultaten kunnen worden doorvertaald naar de 

contractafspraken 2019.   
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 Knelpunten in de toepassing van de arrangementensystematiek 

(facultatief) 

Toelichting: hier kunnen vraagstukken in de feitelijke toepassing van 

de arrangementensystematiek aan de orde komen. Ter denken valt 

aan de grens tussen de subarrangementen, de opeenvolgende inzet 

van (sub)arrangementen en dergelijke. Vraagstukken in de sfeer van 

het beheer en de juiste toepassing van het systeem derhalve. Beleid en 

toegangsmedewerkers zijn hierbij aan zet.  

 Bekostigingsvraagstukken (vast agendapunt) 

Toelichting: dit agendapunt wordt telkens voorbereid door de vaste 

werkgroep bekostiging. Zaken die hier aan de orde komen zijn 

bijvoorbeeld de juistheid van de aannames/uitgangspunten voor de 

tariefvaststelling 2019 op basis van materiële controles of signalen 

vanuit de toegang en/of zorgaanbieders, het vraagstuk van de 

tariefvaststelling 2019 i.c.m. de vraag van al/niet indexeren. Komen 

we uit met het budget en het gehanteerde tarief, hoe lossen we 

knelpunten op. Dit is een aandachtspunt voor team Inkoop.  

 Administratieve vraagstukken: sturing, monitoring, materiële 

controles (vast agendapunt)  

Toelichting: onder dit agendapunt worden bedrijfsvoeringkwesties 

rond informatievoorziening, spiegelinformatie-uitvragen, werking en 

gebruik Zorgned, toepassing controleprotocol en dergelijke aan de 

orde gesteld voor zover noodzakelijk. Dit is een permanent 

aandachtspunt voor team Inkoop. 

 

10.30-10.45 uur             5. Pauze 

10.45-11.15 uur             6. Vervolg agendapunt 4 Inventarisatie agendapunten OT 2018: 

Vanuit zorgaanbieders:  

Nader op te geven of verbijzondering thema’s: 

 Pm 

 Pm 

 

11.15-11.30 uur             7. Waar staan we nu: resultaten 2017  opgave 2019 

Toelichting Marie-Jose Smeets  aan de hand van een korte presentatie: een 

meer financiële schets van het budgettair kader 2019 versus resultaten 2017 

en de ontwikkeling van de zorgvraag in Zuid Limburg. Wat betekent dit beeld 

voor deze serie OT’s en de doorontwikkeling van de zorginkoop uit spoor 2?   

11.30-11.45 uur             8. Samenvatting en vervolgafspraken 

 


