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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 6 april 2018, 9.15 – 11.45 uur 

OT, arrangementen Jeugd 
Locatie: Oude raadzaal, stadhuis Maastricht , Markt 78, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Pieterjan Schmeits  AmaCura/Amalexis 
 Connie Veelen  Anacare 
 Irma Goldenbeld  BJZ 
 Marianne Roeden  BJZ 
 Maarten Backus  Columbus 
 Hellen Mingels  Hai-5 
 Eveline Rademakers Koraalgroep 
 Bjorn Hensels  Kracht in Zorg 
 Stijn van Geleuken  Mondriaan 
 Michelle van Kleef  Parnassia/Lucertis 
 Nicole Stals   Psyzorg 
 Martijn Kerkhoff  Scoor 
 Jos Jurgens  Talent 
 Hedwig Mordang  Xonar 
 Yvonne Hanssen  Yvoor 
 Rene Boumans  Zorgverlening PGZ 
 Inge Jochem  Zuyderland GGZ 
  
 Gemeenten 
 Suzan Rosenke  gemeente Sittard-Geleen 
 Leo Raats   gemeente Kerkrade  
 Ruud Frenken  gemeente Maastricht 
 Marie-Jose Smeets  gemeente Maastricht 
 Vanessa de Rond  gemeente Maastricht  
 Peter Meulenberg  gemeente Schinnen 
   
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Ids Bierma   plv. voorzitter/inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Berry Rademacher  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Rob van Lieshout  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Monique Ahn  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
 
 

1. Inloop 
 

2. Welkom en mededelingen 
De plv. voorzitter heet de aanwezigen om 9.34 uur welkom bij deze eerste ontwikkeltafel van 
2018 in het oude stadhuis van Maastricht. De plv. voorzitter deelt mee dat de vaste voorzitter 
van de ontwikkeltafels, Annemarie Zweers, nog niet helemaal is hersteld. De plv. voorzitter 
verwacht dat zij de eerstvolgende OT weer aanwezig zal zijn. Verder deelt de plv. voorzitter 
mee dat deze ontwikkeltafel gericht is op de informatievoorziening over waar het inkoopbureau 
mee bezig is, over de inkoop voor 2019 en het vaststellen van de agenda voor de rest van het 
jaar. 
 
 Voorstelrondje 
 
De plv. voorzitter vraagt aan de nieuwe mensen om zich kort even voor te stellen. 
 
Marianne Roeden, Maarten Backus en Michelle van Kleef sluiten voor het eerst aan bij deze 
ontwikkeltafel en stellen zichzelf kort voor. 
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De plv. voorzitter deelt mee dat geluidsopnames gemaakt worden voor de uitgebreide 
verslaglegging. Het verslag zal op de website worden gepubliceerd voor de virtuele discussie. 
 
 Sanctieprotocol 
 
Verder deelt de plv. voorzitter mee dat een aantal mensen zich bezig heeft gehouden met de 
vertaling van de uitgangspunten van high trust, high penalty. Deze interne technische 
werkinstructie wordt gebruikt als zaken niet helemaal in de haak zijn en heeft betrekking op de 
onderzoeksfasen en het procesverloop. Dit sanctieprotocol is nog niet vastgesteld, maar zal 
waarschijnlijk rond de zomermaanden op de site worden gepubliceerd. Daarin staan een aantal 
uitgangspunten zoals hoor en wederhoor. Het is belangrijk om zo’n sanctieprotocol te hebben 
omdat men helaas toch ziet dat op bepaalde momenten onderzoek naar bepaalde situaties 
moet worden gepleegd. Het protocol geeft dan richtlijnen voor het handelen. 
 
 Vertrek en vervanging Paul Megens 
 
Daarnaast is het heel vervelend dat Paul Megens naar Rubicon is vertrokken. Paul Megens was 
de coördinator van het team inkoop en hij speelde een cruciale rol. De manager van het 
bedrijfsbureau mevrouw Hülya Yazar neemt zijn taken waar totdat een nieuwe coördinator is 
aangesteld.  
 
 Resultaatsturing: toelichting Suzanne Rosenke 
 
Mevrouw Rosenke deelt mee dat in het beleidsplan jeugd staat opgenomen dat resultaatsturing 
belangrijk is omdat men met arrangementen werkt. Daarbij is gezegd dat outcome-indicatoren 
hierbij ook worden gehanteerd. De uitwerking daarvan is in 2016 gestart in de werkgroep 
resultaatsturing met een pilot naar uitval en cliënttevredenheid. Daarnaast zijn in de werkgroep 
ook een aantal beleidsdoelen geformuleerd. Die zijn destijds uitgevraagd bij een deel van de 
aanbieders en deze zijn ook in de kwartaalgesprekken met deze aanbieders besproken. Het is 
belangrijk dat over de beleidsdoelen het gesprek wordt gevoerd. In 2017 is de werkgroep 
resultaatsturing hiermee verder gegaan en toen is onder andere ook bekeken hoe aan 
doelrealisatie vorm kan worden gegeven. De werkgroep hoopt in de volgende ontwikkeltafel 
met een uitwerking voor 2019 terug te komen. 
Verder loopt ook een kleine pilot op cliëntniveau – bij zowel Wmo als Jeugd – omdat men ziet 
dat men toch wat hulpmiddelen nodig heeft. Dit komt ook in het najaar terug. Het gaat daarbij 
om de resultaten en de zorg die daarvoor moet worden ingezet. AmaCura en Hai-5 zitten in 
deze pilot. Mevrouw Rosenke vraagt aan de aanbieders die in deze pilot zitten om hun 
ervaringen hier kort te delen. 
 
Mevrouw Mingels (Hai-5) vindt de eerste bevindingen van de pilot heel positief. Bij de start van 
zorg hebben de betrokkenen één gezin, één plan opgesteld. Dit is een blauwdruk waaraan de 
juiste resultaten worden gekoppeld. Ouders reageren daarop heel positief, maar ook heel 
emotioneel, omdat daarin ook staat dat het hoogst haalbare is om terug te gaan naar een 
reguliere voorziening. Men werkt dus toe naar de uitstroom. De vraag is wel hoe het met de 
resultaten over drie tot zes maanden zal gaan. De jeugdzorg is niet oneindig en dat is heel 
verhelderend voor partijen.  
 
Mevrouw Rosenke deelt desgevraagd mee dat in de reguliere uitvraag een aantal zaken 
worden opgenomen over cliënttevredenheid en uitval. Daarbij wordt zo veel als mogelijk 
aangesloten bij wat al wordt uitgevraagd. Het hulpverleningsplan wordt daarnaast ook meer 
gekaderd door de SMART-doelen die erin staan. Dit vormt een hulpmiddel. De verwachting is – 
gezien de eerste resultaten – dat dit in 2019 geïmplementeerd kan worden. 
Mevrouw Mordang voegt toe dat de toegangsteams van drie gemeenten ook meedoen aan 
deze pilot. 
 
De heer Schmeits geeft vervolgens aan dat AmaCura de pilot in de gemeente Schinnen doet. 
Omdat deze cliënten pas in zorg zijn is het moeilijk om nu al conclusies te trekken. AmaCura 
verwacht in de komende maanden meer concrete resultaten. Een groot deel van deze cliënten 
komt namelijk via de huisarts en dan komt de betrokkenheid van de gemeente pas later aan de 
orde. 
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Mevrouw Rosenke geeft vervolgens aan dat het gebruik van het hulpverleningsplan een heel 
belangrijke basisvoorwaarde is. Men moet op een integrale manier naar het gezin kijken en 
men moet de zorg samen goed afstemmen. Het plan is daarvoor een hulpmiddel. 
 
 Mededelingen vanuit team inkoop 
 
De heer Rademacher deelt vervolgens mee dat het team inkoop nog een aantal opmerkingen 
en vragen heeft. De heer Rademacher geeft aan dat weer gedeclareerd kan worden vanuit 
ZorgNed. De meeste fouten worden met de 305- en de 307-berichten gemaakt. Zonder een 305 
– aanvang zorg – kan men niet declareren. Men kan dan geen 303-bericht insturen. Dan krijgt 
men dus uitval. Verder moet men goed erop letten dat er een maand zit tussen de aanvang 
zorg en de declaratie. Een aantal aanbieders hanteren die termijn niet goed. Dit geldt ook voor 
de 307-berichten en vooral bij de arrangementen. 
Achter de uitval zit een codering en er komt nog een link naar de landelijke website waar deze 
codering wordt uitgelegd. Het lukt namelijk niet altijd om het tekstvak in te vullen. Het is dus 
belangrijk dat er daadwerkelijk dertig kalenderdagen – een maand – tussen de start zorg en de 
declaratie zitten. Voor meer informatie over ZorgNed verwijst de heer Rademacher naar de 
contractmanagers. 
 
De heer Van Geleuken merkt op dat het 316-bericht niet door de gemeente wordt gestuurd. 
De heer Rademacher antwoordt dat dit juist is. Dit hangt af van de inrichting van de 315-
berichten wat nog niet overal is gebeurd en daarom wordt nog niet standaard een 316-bericht 
verstuurd. Hiernaar moet nog worden gekeken. Daarnaast is er ook nog een verschil tussen 
jeugd en Wmo. 
 
De heer Rademacher deelt vervolgens mee dat de aanbieders in de kwartaalgesprekken is 
gevraagd naar doorontwikkelingspunten voor het declaratieprotocol. De signalen gaan met 
name over ‘duidelijke tekst, dubbele uitleg, niet SMART geformuleerd’. De bedoeling is om dit in 
2018 door te ontwikkelen naar 2019. De heer Rademacher legt deze vraag nu ook aan de 
aanwezigen voor. Iedereen kan – ook virtueel – suggesties aanreiken via het emailadres: 
inkoopteamsd@maastricht.nl. Een werkgroep zal zich hierover gaan buigen. 
De plv. voorzitter stelt voor om die vragen te bundelen, te publiceren en op de website te 
plaatsen. Aldus wordt afgesproken. 
Mevrouw Ahn voegt toe dat op de website ook alle e-mailadressen van de contractmanagers 
staan. Verder kan in het overleg op 24 april 2018 met de toegangen ook besproken worden of 
ook de e-mailadressen van de toegangen op de website geplaatst kunnen worden. 
 
De heer Rademacher deelt vervolgens mee dat Power BI een nieuw programma is dat aan 
ZorgNed gekoppeld zal worden. Power BI zal op 31 mei 2018 operationeel zijn. Daarmee kan 
real life van de productie van de aanbieder, het product, et cetera een uitdraai worden gemaakt 
met draaitabellen. Men kan dan op ieder moment de laatste stand van zaken opvragen. Team 
inkoop, maar ook de aanbieders kunnen dan dus zelf deze informatie opvragen. Hai-5 heeft 
hiermee een proef gedraaid. 
Mevrouw Mingels deelt mee dat Power BI een heel dynamisch programma is. Alle rapporten 
zijn daarmee visueel zichtbaar. Er is nu een projectgroep en de bedoeling is dat iedere 
aanbieder daarin gaat participeren. Hieraan zijn ook licentiekosten verbonden, circa 10 euro per 
maand. De invulling daarvan moet nog worden bekeken. 
De heer Rademacher deelt mee dat Bjorn een aantal aanbieders gaat uitnodigen voor de 
testen. Het ontbreken van 301-berichten kan bijvoorbeeld eruit worden gehaald en dan kan men 
dus heel snel herstelacties samen met de toegang inzetten. Het is dus heel belangrijk om 
daaraan mee te doen. Desgevraagd geeft de heer Rademacher aan dat men de reden waarom 
de 301 ontbreekt echter niet kan zien. De heer Rademacher zal deze suggestie wel meenemen. 
De software is vanaf 31 mei 2018 beschikbaar. 
De plv. voorzitter concludeert dat Power BI wordt vervolgd. Een aantal zorgaanbieders worden 
hierbij betrokken en de toegang wordt ook uitgenodigd om mee te denken. 
 
De heer Rademacher geeft verder aan dat de contractering van Negometrix heel goed is 
verlopen. Wel worden de termijnen strikter gehanteerd. Daar hoort ook het sanctieprotocol bij. 
Men gaat nu de contractmodule inrichten en hierover worden onder andere ook afspraken met 
de gemeente Sittard-Geleen gemaakt zodat men op één lijn zit. In juni 2018 wordt hiermee 
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gestart en kunnen de aanbieders hun eigen contractmodule in Negometrix inzien. De bedoeling 
is om dit verder door te ontwikkelen. Er zal dus steeds meer informatie in Negometrix worden 
weggezet. 
 

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. 
 
De plv. voorzitter hoopt dat veel mensen het plan van aanpak al hebben kunnen lezen. Het is 
verheugend dat op de schaal van Zuid-Limburg voldoende basis is om de samenwerking met 
de achttien gemeenten voort te zetten. Alle gemeenten kiezen in ieder geval voor het 
zogenaamde basispakket (crisis, verblijf) voor de inkoop via de centrumgemeente. Voor de 
gemeente Sittard-Geleen is een uitzondering gemaakt voor dyslexie. Dit jaar wordt via twee 
lijnen de inkoop voor 2019 voorbereid. Aan de hand van het F-Fort-rapport zijn een aantal 
thema’s benoemd – zowel voor Wmo als voor Jeugd – waarbij men naar andere vormen van 
inkoop dan bestuurlijk aanbesteden kijkt. Het F-Fort-rapport gaat ook over de onderliggende 
samenwerking tussen gemeenten. Dit heeft ook geleid tot de discussie over hoe men samen 
verder gaat. Het F-Fort-rapport wordt nog op de website geplaatst. Aldus wordt afgesproken. 
 
Presentatie ontwikkeltafel 6 april  
Plan van aanpak Zorginkoop 2019 
 
Waar gaat het plan van aanpak over? 
1) Zorginkoop Jeugd 2019 schaal Zuid-Limburg 
2) Zorginkoop Wmo schaal Maastricht-Heuvelland 
3) Zorginkoop Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek 2019/ 

Zorginkoop Beschermd Wonen MH 2020 
 
Hoe organiseren? 
 één integrale en centrale procesregie; 
 bestuurlijk opdrachtgevers: stuurgroep jeugd voor inkoop jeugdhulp 2019/PHO Maastricht-

Heuvelland voor inkoop Wmo en Beschermd Wonen; 
 bestuurlijk opdrachtnemer/ambtelijk opdrachtgever directeur Sociaal Domein gemeente 

Maastricht; 
 uitvoering: procesmanager, kernteam inkoop en projectleiders voor afzonderlijke 

opdrachten. 
 
De plv. voorzitter merkt op dat de gemeenteraadsverkiezingen met de nieuwe colleges en de 
nieuwe gezichten in allerlei gremia ook zorgen voor een spanning op de planning van het 
gehele inkoopproces. De samenwerking valt of staat met het maken van de nieuwe 
centrumregeling. In het Service Level Agreement (SLA) moeten de rollen en 
verantwoordelijkheden, maar ook de kosten van de uitvoering van de samenwerking een plek 
krijgen. De nieuwe colleges moeten hierover ook nog een formeel besluit nemen. Pas als dit is 
gebeurd, is er een absolute zekerheid. De wil om door te gaan is er. De plv. voorzitter zal 
samen met mevrouw Zweers – zodra zij helemaal hersteld is – proberen om dit proces in banen 
te geleiden. 
 
Spoor 1 plan van aanpak: proces bestuurlijk aanbesteden: 
 proces bestuurlijk aanbesteden middels OT’s voor alle arrangementen die niet onder 

spoor 2 vallen; 
 fysieke en virtuele OT’s waarin kaders voor contracten tussen gemeenten en aanbieders 

worden besproken; 
 voorbereiding in werkgroepen resulterend in aangereikte conceptdocumenten/voorstellen; 
 na goedkeuring door gemeenten resultaten vastleggen in overeenkomsten; 
 spelregels vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst + DVO (voor 2019 actualiseren); 
 uitgangspunten voor 2019: zo beleidsarm mogelijk, alleen repareren wat niet goed werkt 

en actualiseren (tarieven!); 
 slechts drie rondes Wmo/BW en Jeugd: april/oktober/november. 
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Mevrouw Mordang vraagt meer uitleg over verblijf. 
De plv. voorzitter komt hierop zo terug. De plv. voorzitter vindt het belangrijk voor de 
aanbieders om in het traject voor spoor 1 – zo beleidsarm mogelijk – zo min mogelijk overhoop 
te halen behoudens de benodigde reparaties. De plv. voorzitter vraagt de aanbieders om een 
reactie. 
 
Vanuit de zorgaanbieders wordt erop gewezen dat spoor 1 en spoor 2 wel samenhangen. De 
aanbieders kunnen dit nu niet goed beoordelen. 
De heer Van Geleuken ziet ook een versnippering bij de verschillende gemeenten. Is er een 
vergezicht wat men gezamenlijk deelt? 
De plv. voorzitter wijst op de samenwerking tussen de gemeenten en Maastricht als 
centrumgemeente. Maastricht wil de samenwerking graag ondersteunen, maar vraagt daarbij 
wel om een langdurig commitment van de gemeenten. Er zal nu een centrumregeling komen 
voor onbepaalde tijd. Bestuurders hebben met dit uitgangspunt al ingestemd. Daarnaast komt 
er een basispakket en een keuzepakket. Het keuzepakket wordt voor vier jaar vastgelegd en 
het basispakket is een vast bestanddeel van de samenwerking vanaf 2019. Dit alles geeft vier 
jaar rust. 
 
Spoor 1: Welke arrangementen vallen hier onder: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanuit een van de zorgaanbieders wordt opgemerkt dat het niet geheel duidelijk is hoe de 
arrangementen zich ten opzichte van het gemeentelijke beleid verhouden. Het zou heel goed 
zijn om deze beleidsarme ontwikkeltafels te gebruiken om een koppeling te maken. De 
producten van de Wmo worden immers nu anders gefinancierd dan die van jeugd. Door een 
koppeling zou ook meer begrip kunnen ontstaan. 
De plv. voorzitter antwoordt dat de inkoop voor een belangrijk deel vastligt in de Jeugdwet. 
Daarin zit echter ook een nuancering van wat daaronder moet vallen. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat de inkoop ook maar een klein stukje invult. De rest gebeurt bij 
de samenwerkingsverbanden, bij de toegang. De gemeenten zullen inderdaad ook nog veel 
stappen moeten zetten, bijvoorbeeld bij 18- en de 18+ en de Wmo. Bij één gezin, één plan is 
ook geprobeerd om een eenduidig verhaal neer te zetten. Men werkt echter met heel veel 
toegangen (17/18) en heel veel aanbieders. 2018 wordt nu gebruikt om zaken meer te 
uniformeren. Dit staat echter los van de inkoop van bepaalde producten. 
De plv. voorzitter legt uit dat daarbij wel voor een centrale regie is gekozen. Er moeten immers 
vergelijkbare keuzes – bijvoorbeeld bij begeleiding jeugd en begeleiding Wmo-groep – worden 
gemaakt en dan is het belangrijk om te weten wat de argumenten zijn om voor een bepaalde 
inkoopstrategie te kiezen. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat dit ook afhankelijk is van de betreffende wethouders. 
Sommige wethouders zijn heel expliciet in wat zij willen. Dat heeft ook impact. Spoor 2 heeft nu 
echt prioriteit. 
Mevrouw Smeets deelt mee dat ook naar een koppeling wordt gekeken. 

Jeugd:     
      
 Behandeling groep  
 Behandeling individueel 
 Logeren/Respijtzorg 
 BOR gerechtelijk 
 BOR vrijwillig 
 Regie 
 Dyslexie diagnose 
 Dyslexie behandeling 
 Consultatie 
 Detachering 
 Casemanagement 

 

Wmo / Beschermd Wonen: 
 

 Begeleiding groep (maar …) 
 Kortdurend verblijf 
 Consultatie 
 Detachering 
 Casemanagement 
 Beschermd Wonen (maar …) 
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Vanuit een van de zorgaanbieders wordt opgemerkt dat de BOR heel erg onduidelijk is. Er is 
een heel groot verschil in wat er gevraagd wordt en wat in het arrangement zit. 
De plv. voorzitter antwoordt dat een arrangement gerepareerd moet worden als de 
omschrijving niet aansluit bij de praktijk. 
Mevrouw De Rond deelt mee dat de BOR een arrangement blijft. De tekst kan echter wel 
aangepast worden. 
De plv. voorzitter zal intern bekijken of hiervoor misschien een werkgroep moet worden 
ingesteld. Allerlei opmerkingen kunnen via e-mail worden aangereikt. Mevrouw Ahn verzamelt 
dit en dit wordt vervolgens doorgeleid naar de betreffende beleidsmedewerkers. 
Mevrouw De Rond geeft aan dat er ook lang gediscussieerd is over welke producten 
doorontwikkeld moeten worden. De BOR is bijvoorbeeld opgesplitst in twee arrangementen. 
Men wil zich nu eerst focussen op de heel grote arrangementen om ruimte te creëren. Daarna 
kan naar de kleine arrangementen worden gekeken. 
 
Vanuit een van de zorgaanbieders wordt uitleg gevraagd over de argumentatie om 
behandeling en begeleiding uit elkaar te trekken. Men zou het arrangement begeleiding immers 
ook anders kunnen inrichten. Nu wordt dit bijna medisch benaderd. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat dit twee arrangementen zijn. Deze keuze is gemaakt omdat in 
het F-Fort rapport wordt opgemerkt dat naar het risico van begeleiding moet worden gekeken. 
Het is immers heel gemakkelijk om een begeleidingsorganisatie op te richten. Dit in 
tegenstelling tot het oprichten van een GGZ-organisatie. Er zijn ook heel veel aanbieders die 
begeleiding aanbieden. Dat is dus niet efficiënt. Het is daarom belangrijk om bij begeleiding een 
efficiencyslag te maken. Men heeft echter ook geconcludeerd dat men in één jaar niet alles kan 
doen. Men moet ook de rust bewaren en daarom wordt 2018 beperkt tot drie thema’s. 
 
De plv. voorzitter geeft aan dat een terugkoppeling wordt gegeven voor zover dit kan. Men 
moet echter ook opletten dat de eisen van de aanbestedingsprocedures niet met bestuurlijk 
aanbesteden worden vermengd. In de volgende ontwikkeltafel van oktober moet een duidelijk 
zicht bestaan welke kant dit opgaat. 
Vanuit een van de zorgaanbieders wordt opgemerkt dat het goed is dat de rust wordt bewaakt. 
Deze aanbieder hoopt echter wel dat men in de tussentijd de aanbieders blijft vragen om input. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat over en weer communiceren bij bestuurlijk aanbesteden een 
natuurlijk traject is. Bij een Europese aanbesteding mag men vanaf een bepaald punt echter 
niet meer met de aanbieders communiceren. 
De plv. voorzitter voegt toe dat suggesties inzake aanbestedingen niet in deze opzet passen. 
 
Mevrouw Goldenbeld ziet een duidelijke ambtelijke projectstructuur. Hoe gaat men de 
aanbieders daarbij consulteren? Kloppen de aannames wel met de werkelijkheid? Verder heeft 
mevrouw Goldenbeld ook vraagtekens bij de timing. 
De plv. voorzitter antwoordt dat daarvoor aparte ‘dingen’ worden georganiseerd. De plv. 
voorzitter geeft verder aan dat hij nog op de timing terugkomt. De tarieven van de zorg van 
spoor 1 worden voor 2019 ongetwijfeld nog aangepast. Dit zal in de ontwikkeltafel in oktober 
aan de orde komen. 
 
Spoor 2 Plan van aanpak: vervolg op F-Fort evaluatie 2017: 
 op basis van gerichte ontwikkelopdrachten; 
 met afzonderlijke mijlpalen en periodieke rapportages; 
 ontwikkelen projectleiders en projectteam voor de desbetreffende arrangementen een 

alternatieve verwerving-strategie (Aanbesteden? Subsidiëren? Bestuurlijk aanbesteden in 
gewijzigde vorm?); 

 en voeren die uit, zo mogelijk voor 01-01-2019. 
 
Voor de volgende thema’s Jeugd: 
 Crisis 
 Verblijf (inclusief Pleegzorg en Gezinshuizen) 
 Begeleiding 
 Doelgroep arrangement onderwijs jeugdhulp 
 Inkoop jeugdbescherming/jeugdreclassering (GI’s) 
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Mevrouw De Rond voegt toe dat er ook een discussie zal komen met de bestuurders over de 
gigantische tekorten bij jeugd. De bestuurders/nieuwe wethouders zullen gaan vragen om op de 
tarieven te gaan korten. De jurisprudentie geeft echter aan dat reële tarieven moeten worden 
betaald. De kostprijs is nu reëel opgebouwd en een korting van bijvoorbeeld 10% past hierbij 
niet. Men zal de bestuurders dan ook moeten gaan overtuigen dat een korting niet de juiste weg 
is. 
 
Mevrouw Mingels vindt de spiegelinformatie helemaal niet transparant. De spiegelinformatie 
vormt echter de basis voor de tarieven. Mevrouw Mingels vraagt om een kader rondom de 
spiegelinformatie aan te reiken. Er komt ook geen terugkoppeling over de spiegelinformatie. Dit 
is echter wel het sturingsmechanisme voor de tarieven. Mevrouw Mingels vindt dat dit veel 
transparanter en opener mag zijn. Verder mag ook schriftelijk worden bevestigd dat wat een 
aanbieder ‘doet’ in orde is. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat de spiegelinformatie een cumulatie van alle aanbieders is 
waaruit gemiddelden worden gehaald. Dit kan dan ook moeilijk naar een individuele aanbieder 
worden teruggekoppeld. 
De plv. voorzitter voegt toe dat dit wel in de kwartaalgesprekken besproken kan worden. 
Mevrouw Mordang merkt op dat er geen bijlagen zijn over het aantal uren. De uren zijn dan 
lastig om in de kwartaalgesprekken aan de orde te stellen. Aanbieders willen dit ook intern in de 
organisatie graag kunnen toetsen. 
De heer Rademacher herkent dit. Aanbieders zijn op zoek naar een stuk zekerheid. 
De plv. voorzitter geeft aan dat het wel de verantwoordelijkheid is van de aanbieders om 
samen met de cliënt te bepalen wat nodig is. Dat is inherent aan de arrangementen. 
Mevrouw Mingels merkt op dat de tarieven hierop wel worden afgestemd. Er wordt gestuurd 
met de spiegelinformatie. 
Mevrouw Ahn deelt mee dat de heer Van Lieshout alle spiegelinformatie beoordeelt. Daarnaast 
is inkoop ook nog steeds bezig om van alle aanbieders de spiegelinformatie te krijgen. Daarbij 
gaat het om juistheid en tijdigheid. 
De plv. voorzitter deelt mee dat dergelijke vragen in de werkgroep bekostiging kunnen worden 
ingebracht. De arrangementensystematiek brengt echter ook met zich mee dat de gemeente 
niet wil voorschrijven wat een aanbieder moet gaan doen. 
 
Vanuit een de zorgaanbieders wordt opgemerkt dat vaak over ‘veel uren’ wordt gesproken. 
Verder zingt momenteel ook rond dat de indirecte tijd niet mag meetellen bij de keuze voor een 
arrangement. 
Mevrouw Smeets zal deze opmerkingen meenemen. 
De plv. voorzitter deelt nogmaals mee dat de werkgroep bekostiging hiermee aan de slag 
gaat. Dit leidt hopelijk tot nieuwe inzichten in oktober. 
 
Spoor 2 Plan van aanpak: Vervolg op F-Fort evaluatie 2017 
 
En voor Wmo/Beschermd Wonen de volgende thema’s: 
 Begeleiding Groep 
 Analyse doelmatigheid huidige contracten (‘prijsbarometer’) 
 Doorontwikkeling Beschermd Wonen o.b.v. Regioplan Beschermd Thuis 2020 
 Kortdurend verblijf (2019) 
 
Via dezelfde werkwijze als bij Jeugd 
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Spoor 2: Welke arrangementen vallen hier onder: 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
Mevrouw Mordang vraagt wat onder verblijf valt.  
Mevrouw Rosenke antwoordt dat bij verblijf vooralsnog gezinshuizen en pleegzorg bij spoor 2 
worden meegenomen. Logeren valt onder spoor 1. Begeleiding en behandeling die bij het 
verblijf horen, worden integraal bij verblijf meegenomen. In 2019 zal dit echter niet allemaal 
haalbaar zijn. Het zou dus kunnen dat delen toch terugkomen in het bestuurlijk aanbesteden. 
Mevrouw Rosenke hoopt dat eind mei hierover duidelijkheid zal komen. 
De plv. voorzitter voegt toe dat dit alles dus onder het voorbehoud van haalbaarheid is voor 
1 januari 2019. 
Mevrouw De Rond geeft aan dat de uitkomst – de definitieve lijst – eind mei/juni naar alle 
aanbieders schriftelijk teruggekoppeld moet worden. De website is daarvoor het juiste portaal 
Aldus wordt afgesproken. 
 
Mevrouw Mordang vraagt nogmaals aandacht voor verblijf. 
Mevrouw Rosenke legt uit dat binnenkort hierover ook een marktconsultatie wordt gehouden. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat alles wat niet haalbaar is voor 2019 terugvalt in spoor 1. 
 
Aparte opdrachten voor: 
1) Ontwikkeling samenwerkingsovereenkomst 2019 
2) Ontwikkeling nieuwe centrumregeling inkoop jeugdhulp 2019 e.v. Zuid-Limburg 
3) Ontwikkeling SLA als bijlage bij de nieuwe centrumregeling 
4) Ontwikkeling centrumregeling inkoop Wmo en Beschermd Wonen Maastricht-Heuvelland 
 
Aandachtspunten: 
 Plan B als alternatieve inkoopvormen uit spoor 2 niet voor 01-01-2019 gerealiseerd kunnen 

worden en wanneer weten we dat? 
 Wat als nieuwe centrumregeling nog niet vastgesteld is voordat centrumgemeente het 

inkoopproces 2019 moet starten? 
 
De plv. voorzitter legt de vraag voor wat er gebeurt als men de aanbesteding niet gaat halen. 
Een knip in het jaar is iets wat niemand wil. Men zou kunnen besluiten om dit meteen goed te 
doen en om dit dan een jaar later in te voeren. Hiermee moet men serieus rekening houden. 
Het is nu nog wel te vroeg om hierover al iets zinnigs te zeggen. 
Mevrouw De Rond legt uit dat het ook afhangt van wat men wil gaan veranderen. 
 
Vanuit de zorgaanbieders wordt opgemerkt dat dit alles veel spanning oplevert. Wat wil men 
hiermee bereiken? 
Mevrouw De Rond legt uit dat men bij crisis bijvoorbeeld niet kan wachten. Daarnaast is bij 
begeleiding de doelstelling dat men efficiënter wil gaan werken.  
Mevrouw Smeets voegt toe dat men elk jaar samen zal blijven doorontwikkelen. 
De plv. voorzitter verwijst naar de toekomstagenda. 
 
Pauze 11.00 –11.20 uur. 
 

4. 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?  

Jeugd: 
 
 Verblijf (inclusief Pleegzorg en 

Gezinshuizen) 
 Crisishulp ambulant  
 Crisishulp verblijf/opvang 
 Begeleiding groep  
 Begeleiding individueel 
 Gecertificeerde instellingen 

Wmo/Beschermd Wonen: 
 
 Begeleiding groep 
 Beschermd wonen 
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Mevrouw Smeets deelt mee dat er grote tekorten bij de gemeenten zijn. De gemeenten 
bevinden zich in heel zwaar weer. De jaarrekeningen 2017 zijn nu in concept gereed. 
 
Presentatie Financiële ontwikkeling Jeugdhulp Zuid-Limburg 
 
Agenda: 
 financieel beeld 3 jaar na decentralisatie, 
 ontwikkeling zorgvraag, 
 bijsturen noodzakelijk, 
 aandachtspunt: cijfers nog niet definitief, maar trend zichtbaar. 

 
Budget Jeugd Zuid-Limburg; 
 geen regiobudget, maar elke gemeente eigen budget; 
 in 2015 werden middelen landelijk verdeeld op basis van historische kosten, met ingang van 

2016 ingroei naar verdeling op basis van objectieve maatstaven; 
 gevolgen van deze herverdeling voor veel gemeenten in regio negatief (per gemeente 

verschillend); 
 hierdoor is de financiële opgave in onze regio groter dan landelijk. 

 
Decentralisatie jeugdhulp = financieel grotere opgave in regio Zuid-Limburg 

 
–4% 

 

 
   –14% 
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Ontwikkeling kosten t.o.v. budget 
 

 
 
Mevrouw Smeets legt uit dat dit de trend weergeeft, maar niet alle kosten. De kosten van de 
gemeenten komen hier immers nog bovenop. De gemeenten kunnen de tarieven niet verder 
verlagen, maar wel bezien hoe de cliënten op een andere manier geholpen kunnen worden. 
 
Ontwikkeling aantal cliënten (onder voorbehoud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De heer Van Geleuken merkt op dat in de gemeente Heerlen in de afgelopen jaren de kosten 
helemaal niet zijn gestegen. Maastricht heeft in dezelfde periode Heerlen meer dan ingehaald 
bij beschermd wonen. 
Mevrouw Smeets antwoordt dat sommige regio’s inderdaad budgetplafonds instellen waardoor 
kinderen op de wachtlijst komen te staan. Bij beschermd wonen is dit weer een ander verhaal 
omdat men daar ook een verschuiving ziet naar Wmo met begeleiding. Dit speelt in deze regio 
ook. 
 
Vanuit een van de zorgaanbieders wordt opgemerkt dat het objectieve verdeelmodel 
subjectieve verschillen tussen regio’s/tekorten veroorzaakt. Voert de regio hierover een 
discussie met de landelijke overheid? 
Mevrouw Smeets antwoordt dat het objectieve verdeelmodel het beste model was wat zij op 
dat moment konden maken zodat het overal dekkend zou zijn. Deze discussie wordt met het 
Rijk gevoerd. Het Rijk heeft dit ook erkend. Gezondheid zit bijvoorbeeld niet in dit objectieve 
verdeelmodel en de Zuid-Limburgse bevolking is aantoonbaar ongezonder dan de bevolking 
van de rest van het land. Daarnaast zijn er ook subjectieve oorzaken – bijvoorbeeld 
basisvoorzieningen die niet goed op orde zijn – waaraan gemeenten zelf iets kunnen doen. Het 
verdeelmodel zoekt echter altijd naar meetbare maatstaven en een wetenschappelijke 
onderbouwing. 
 
Desgevraagd geeft mevrouw Smeets aan dat vanochtend een artikel in de krant stond over de 
extra gelden vanuit het Gemeentefonds. Dit heeft hiermee echter minder te maken. Er is ook 
100 miljoen euro extra voor het sociale domein vanuit de stroppenpot voor gemeenten die te 
maken hebben met een stapeling van stroppen. 
 
Analyse op: 
- verschuiving tussen arrangementen 

regio Zuid-Limburg

2016 2017

aantal jongeren 0-17 jaar 94.695 93.284

aantal jongeren met een of meerdere 

vormen van jeugdhulp

12.860 13.421

aandeel 13,6% 14,4%
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- verschuiving zorgzwaarte zwaar => lichter 
- verschuiving verblijf => ambulant 
 
De heer Van Geleuken stelt vast dat de kosten moeilijk te beheersen zijn. Dit heeft hiermee 
ook te maken. 
Mevrouw Smeets antwoordt bevestigd. 
De plv. voorzitter voegt toe dat bestuurlijk ook met argusogen naar spoor 1 en 2 wordt 
gekeken. 
 

5. 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. 
 
 Knelpunten in de toepassing van de arrangementensystematiek (facultatief) 
Toelichting: Hier kunnen vraagstukken in de feitelijke toepassing van de 
arrangementensystematiek aan de orde komen. Te 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. 
 
Vanuit zorgaanbieders: 
Nader op te geven of verbijzondering thema’s: 
 Pm 
 
De plv. voorzitter wil graag nog thema’s ophalen bij de aanbieders, hoewel de ontwikkeltafels 
beleidsarm worden ingestoken. De plv. voorzitter vraagt of de genoemde thema’s nog vragen 
opleveren. De werkgroep bekostiging gaat in april weer van start. 
De heer Van Lieshout zal de vraag over het aantal contactmomenten – deze vraag is gesteld – 
in de werkgroep meenemen. Dit wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd. 
 
Verder wordt het vraagstuk vervoer vaak genoemd. De plv. voorzitter vindt dat goed helder 
moet worden gemaakt – ook naar de toegang – hoe men hiermee omgaat. 
Mevrouw Mordang deelt de mening dat over vervoer heel veel ruis bestaat. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat eens per maand overleg is met alle toegangsteams. Dit 
punt kan daarbij worden meegenomen. Opmerkingen over structurele zaken moeten bij de 
inkopers worden aangegeven. Eenmalige zaken kunnen bij de toegang worden neergelegd. 
 
Vanuit de zorgaanbieders wordt verder opgemerkt dat de facilitering van één gezin, één plan 
een thema kan zijn. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat een beleidsmatige werkgroep hiermee bezig is. Eind van het 
jaar worden hierover waarschijnlijk leerbijeenkomsten georganiseerd. Dit staat echter los van 
spoor 1 en spoor 2. 
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De plv. voorzitter geeft aan dat de heer Van Geleuken een voorstel heeft aangereikt. 
De heer Van Geleuken legt uit dat de toegangen en inkoop heel verschillend opereren. Er is al 
een bedrijfsvoeringsoverleg, maar het zou heel goed zijn om bij de knelpunten nog een slag te 
maken. Men zou bijvoorbeeld richtlijnen kunnen opstellen. 
De plv. voorzitter antwoordt dat er al heel veel richtlijnen zijn. Men heeft echter geen grip op 
de uitvoering. Een centrale regie is echter ook niet wat men wil. 
De heer Frenken herkent dit. De heer Frenken heeft ook als wens bij de coördinatoren 
aangegeven om dit in een overleg samen op te pakken. 
Een van de aanbieders legt uit dat medewerkers vaak ook zaken op een eigen manier 
uitleggen. 
Mevrouw Rosenke geeft aan dat de vermindering van de administratieve lasten ook een 
belangrijk punt is. De gemeenten willen hierin ook zeker investeren. Een werkgroep is hiermee 
gestart en dit punt kan daarbij worden meegenomen. 
 
De heer Van Geleuken stelt vast uit dat behandeling nu bij verblijf (spoor 2) komt. De heer Van 
Geleuken vraagt uitleg over de situatie in Voerendaal, Heerlen en Landgraaf. 
Mevrouw Rosenke antwoordt dat Voerendaal, Heerlen, Brunssum en Landgraaf gewoon 
meegaan in het integrale voorstel voor de achttien gemeenten; behandeling plus verblijf. 
 
De plv. voorzitter stelt vast dat de respons vanuit de aanbieders mager is. Afgesproken wordt 
dat nog vragen en suggesties kunnen worden aangereikt via de virtuele ronde. Op basis 
daarvan wordt de agendaplanning voor de rest van het jaar gemaakt. 
Mevrouw Mordang merkt op dat de punten breed zijn geformuleerd. 
 

6. Samenvatting en vervolgafspraken 
 
De plv. voorzitter stelt vast dat de werkgroep bekostiging met name aandacht zal besteden 
aan het vraagstuk van de spiegelinformatie en de transparantie daarover. Daarnaast moet zo 
snel mogelijk worden gecommuniceerd over de afbakening van spoor 1 en 2 en de definitieve 
lijst. Eventueel zal men terugvallen op plan B. De plv. voorzitter zal hierover vóór de zomer 
informeren. In oktober is dan de eerstvolgende ontwikkeltafel. Zodra de aanbesteding duidelijk 
is, zal inkoop de zorgaanbieders hiervan in kennis stellen. Wat niet meegaat met spoor 2, gaat 
voorlopig naar spoor 1. 
 
Vanuit de zorgaanbieders wordt gevraagd om aan te geven wanneer belangrijke besluiten bij 
de gemeenten worden genomen. Aanbieders moeten immers ook zaken inplannen. 
De plv. voorzitter antwoordt dat dit in de mijlpalenplanning van de afzonderlijke 
opdrachten/projecten staat. Dit wordt aangereikt via de website, voor zover dit mogelijk is. Over 
een aanbestedingsprocedure kan immers niet alle informatie worden gedeeld. Aldus wordt 
afgesproken. 
 
Mevrouw Mordang deelt mee dat in het document zelf ook iets mis is gegaan. 
Mevrouw Ahn zal dit samen met mevrouw Mordang bekijken. 
 
Mevrouw Ahn deelt mee dat Talent, Kracht in Zorg en de toegang van Maastricht graag willen 
meedoen aan de pilot Power BI. 
Mevrouw Mordang geeft aan dat Xonar ook graag wil meedoen. 
 
De plv. voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 
11.55 uur de bijeenkomst. 
 
 
 
Maastricht, 6 april 2018 


