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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 6 april 2018, 13.15 – 16.00 uur 

OT, arrangementen Wmo 
Locatie: Oude raadzaal, stadhuis Maastricht, Markt 78, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Egbert Bos   Agape Zorg 
 Annemie Heuvelmans AltraCura 
 Charlotte Brouwers  De Beyart – De Schark 
 Paula Pronk  Heuvelland Zorggroep 
 Maurice Vliegen  Levanto 
 Carla van Herten  Coöperatie Limburgse Zorgboeren 
 Eric Heitzer   Moveoo 
 Dylan van Hooren  Radar 
 Astrid Pistorius  Radar 
 Manon Lacroix  Sevagram 
 Paula Cuppen  SGL 
 Steven Vlaming  Shelsz 
 Richard Lustermans Thuiszorg Groot Limburg 
 Joyce Willms  Uit de Steigers 
 Karin Geuskens  WonenPlus 
  
 Gemeenten 
 Benigna Deiana  gemeente Vaals 
 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten 
 Herman Reiters  gemeente Maastricht 
 Helmy Lalieu  gemeente Maastricht 
 Linda Corvers  gemeente Sittard-Geleen 
   
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Ids Bierma   plv. voorzitter / 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 voorzitter heet de aanwezigen om 13.33 uur welkom bij deze ontwikkeltafel in het oude 
stadhuis van Maastricht. De voorzitter deelt mee dat de vaste voorzitter van de ontwikkeltafels, 
Annemarie Zweers, nog niet helemaal is hersteld. De voorzitter verwacht dat zij de volgende 
ontwikkeltafel weer aanwezig zal zijn. Verder deelt de voorzitter mee dat deze ontwikkeltafel 
gericht is op de informatievoorziening, het ophalen van onderwerpen voor het vervolg en het 
vaststellen van de agenda. 
 
 Sanctieprotocol 
 
Verder deelt de voorzitter mee dat een aantal mensen zich bezig heeft gehouden met het 
sanctieprotocol – een interne werkinstructie voor gemeenten en toegangen – gebaseerd op de 
notitie high trust, high penalty. Dit procesdocument heeft betrekking op de onderzoeksfasen en 
het technische verloop. Dit protocol is nog niet vastgesteld, maar zal zo snel mogelijk op de 
website worden gepubliceerd. Het is belangrijk om zo’n sanctieprotocol te hebben omdat men 
toch ziet dat op bepaalde momenten onderzoek moet worden gepleegd. Het protocol geeft dan 
richtlijnen voor het handelen met zaken als hoor en wederhoor. 
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 Vertrek en vervanging Paul Megens 
 
Daarnaast is het vervelend dat Paul Megens een andere functie heeft aanvaard en naar 
Rubicon is vertrokken. Paul Megens was de coördinator van het team inkoop. De manager van 
het bedrijfsbureau van de gemeente Maastricht, mevrouw Hulya Yazar, neemt voorlopig zijn 
taken waar totdat een nieuwe coördinator is aangesteld. De heren Rademacher en Van 
Lieshout zijn vandaag aanwezig om de OTvanuit team inkoop bij te staan. 
 
 Resultaatsturing: toelichting Benigna Deiana 

 
Mevrouw Deiana geeft aan dat de pilot resultaatsturing momenteel loopt. Vorig jaar is men 
hiermee gestart. in 2017 heeft een eerste uitvraag op het gebied van resultaatsturing plaats 
gevonden. Bij een kleinge groep aanbieders is uitval, de cliëntervaringsonderzoeken en 
doelrealisatie op het gebied van beleidsdoelen uitgevraagd. De werkgroep resultaatsturing stelt 
nu voor om doelrealisatie niet meer op deze wijze uit te vragen, maar om dit in de 
kwartaalgesprekken te bespreken. Verder wil de werkgroep de uitval en de 
cliëntervaringsonderzoeken laten doorlopen. In de pilot is doelrealisatie doorontwikkeld en 
worden nu de eerste ervaringen opgedaan waarbij vanuit de toegang bepaalde doelen aan de 
voorkant worden meegegeven. Deze pilot loopt sinds kort bij een beperkt aantal aanbieders en 
een beperkt aantal gemeenten. Verder wordt ook bekeken of bijsturing nodig is. Deze pilot loopt 
tot en met mei 2018 en de voorstellen komen later dit jaar terug. 
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat opnames gemaakt worden voor de uitgebreide 
verslaglegging. Het verslag wordt op de website gepubliceerd voor de virtuele discussie. 
 
 Voorstelrondje 

 
De voorzitter vraagt aan de nieuwe mensen om zich kort even voor te stellen. 
 
Steven Vlaming, Charlotte Brouwers, Dylan van Hooren, Astrid Pistorius, Joyce Willms, Paula 
Pronk en Linda Corvers sluiten voor het eerst aan bij deze ontwikkeltafel en stellen zichzelf kort 
voor. 
 
 Mededelingen vanuit team inkoop 
 
De heer Rademacher deelt vanuit het team inkoop mee dat er een aantal opmerkingen en 
vragen zijn. De heer Rademacher geeft allereerst aan dat er weer gedeclareerd kan worden 
vanuit ZorgNed. Men moet bij de 305-berichten – start zorg – en de 307-berichten goed 
opletten dat er echt een maand zit tussen de aanvang zorg en de declaratie. Hierop zit namelijk 
heel veel uitval. Dit geldt ook voor het einde zorg; het 307-bericht. Pas de maand erna kan men 
deel 2 van het arrangement declareren. Aanbieders vergeten immers vaak om het 307-bericht 
te sturen. Het is dus belangrijk dat er daadwerkelijk dertig kalenderdagen tussen zitten. 
 
Mevrouw Heuvelmans vindt het vervelend dat de laatste maand niet wordt vergoed.  
De heer Rademacher antwoordt dat dit signaal inderdaad bekend is. De toegang koerst op de 
1

ste 
en de 31

ste
 van de maand. Dit wordt binnenkort met de toegangen, het beleid en de inkoop 

besproken. Dit kan mogelijk tot een aanpassing van het declaratieprotocol leiden. Half april is 
dit overleg gepland. De aanbieders worden hierover geïnformeerd via de nieuwsbrief van het 
Inkoopteam Sociaal Domein.  
 
Verder geeft de heer Rademacher aan dat is afgesproken dat in 2018 het declaratieprotocol 
voor de contractering 2019 wordt doorontwikkeld. De heer Rademacher vraagt om suggesties 
rondom het declaratieprotocol door te mailen naar inkoop: inkoopteamsd@maastricht.nl. Deze 
opmerkingen worden verzameld. Het proces om te komen tot een aangepast declaratieprotocol 
2019 moet nog vastgesteld worden. Verder komt deze uitnodiging ook in de 
kwartaalgesprekken aan de orde. 
 
De heer Rademacher deelt vervolgens mee dat Power BI een nieuw softwareprogramma is dat 
op 31 mei 2018 operationeel zal zijn binnen inkoop. Daarmee kan real life een uitdraai worden 
gemaakt van rapportages/draaitabellen en kan men dus op ieder moment informatie opvragen. 
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Dit is ook gekoppeld aan ZorgNed. Samen met twee aanbieders is al een proef gedraaid. Deze 
aanbieders waren hierover heel positief. Bjorn Brouwer zal in mei nog een paar andere 
aanbieders uitnodigen voor een pilot. Aanbieders kunnen daarmee dus de stand van zaken 
opvragen; berichten, omzet, arrangementen et cetera. Uiteindelijk is het de bedoeling dat 
aanbieders zich op Power BI gaan abonneren. Hieraan zijn wel kosten verbonden (circa 
10 euro per maand). De contractmanager van Maastricht moet de toegang tot Power BI 
verlenen. 
 
Vanuit een van de zorgaanbieders wordt opgemerkt dat ZorgNed adreswijzigingen van 
cliënten niet goed verwerkt. Is dit gekoppeld? 
De heer Rademacher zal dit navragen.  
 
Verder merkt een  aanbieder op dat een cliënt soms bij meerdere gemeenten staat 
ingeschreven. De aanbieder vraagt uitleg. 
De heer Rademacher antwoordt dat dit met de woonplaats van de cliënt te maken kan hebben. 
In ZorgNed kunnen de aanbieders zien waarop de afwijzingen plaatsvinden. Hier zit een 
codering achter en er komt nog een link naar de landelijke website waar de codering is 
uitgelegd in een legenda. Voor meer informatie verwijst de heer Rademacher naar de 
contractmanagers. Bjorn Brouwer of Ruud kunnen vragen over ZorgNed immers beter 
beantwoorden.  
 
De heer Rademacher geeft verder aan dat de contractering van Negometrix heel goed is 
verlopen. Dit is nu afgesloten. Men is nu bezig met de inrichting van een contractmodule. 
Hierover worden nu ook afspraken met de gemeente Sittard-Geleen gemaakt, om dit op een 
uniforme wijze te doen. In juni zal de contractmodule naar verwachting operationeel zijn en dan 
kunnen de aanbieders dit zelf inzien en zal informatie steeds meer daarin worden weggezet. 
Negometrix wordt dus steeds meer een centraal administratiesysteem en een 
communicatiesysteem. Het wordt onderzocht of meerdere personen aan de kant van de 
zorgaanbieders toegang kunnen krijgen. Functioneel beheerders van ZorgNed aan de kant van 
zorgaanbieders zijn niet altijd dezelfde personen als onze contactpersonen. 
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat de inkoopsamenwerking tussen de gemeenten in 

principe eind 2018 afloopt. F-Fort heeft in haar evaluatieonderzoek een aantal aanbevelingen 

gedaan waarbij ook naar de bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten is gekeken. Het is 

goed nieuws dat de zes gemeenten bij de Wmo met de samenwerking door willen gaan. Wel is 

er nog een bestuurlijke discussie over de kosten die de gemeente Maastricht als 

centrumgemeente moet maken voor de inkoopfunctie van de regio. Bij beschermd wonen blijft 

Maastricht tot 1 januari 2020 de centrumgemeente voor de Westelijke Mijnstreek en Maastricht–

Heuvelland. Daarna wordt beschermd wonen op het niveau van de subregio’s vormgegeven. 

Voor Jeugdzorg geldt dat de samenwerking/centrumregeling voor onbepaalde tijd 

gecontinueerd wordt. De gemeenten kiezen allemaal voor het zogenaamde basispakket ( 

Crisis, Verblijf, JeugdzorgPlus, Jeugdbescherming &  Jeugdreclassering en de crisisdienst 

Jeugd), naast een keuzepakket (onder andere ambulante Jeugdzorg) dat geldt voor vier jaar. 

Een aantal gemeenten in Parkstad gaan van het keuzepakket gebruikmaken. Verder is voor de 

gemeente Sittard-Geleen voor dyslexie een uitzondering gemaakt. De gemeente Sittard-Geleen 

gaat dit zelf inkopen. De omvang van het keuzepakket kan dus om de vier jaar fluctueren.  

 
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. 
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De voorzitter deelt mee dat het uitgangspunt was dat men zowel Wmo, als jeugd als 
beschermd wonen in hetzelfde integrale plan van aanpak wilde opnemen. Maar tegelijkertijd 
wilde men ook de inkoopmethode via bestuurlijk aanbesteden – de ontwikkeltafels – en 
alternatieve inkoopvormen met een andere inkoopmethodiek onderzoeken. De wens om dit 
integraal te benaderen heeft nu tot twee sporen geleid. De integrale benadering is van belang 
omdat bij een geïsoleerde benadering er  zogenaamde waterbedeffecten kunnen ontstaan. 
Verder wil men ook gebruikmaken van de ervaringen bij Wmo, jeugd en beschermd wonen 
zodat men van elkaar kan leren. Daarin zitten immers vergelijkbare afwegingsmomenten. 
 
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 voorzitter deelt mee dat de gemeenteraadsverkiezingen zorgen voor een spanning op het 
gehele inkoopproces. De samenwerking valt en staat met het maken van de nieuwe 
centrumregeling. Hierin moeten ook de kosten van de samenwerking een plek krijgen. De 
nieuwe colleges moeten hierover nog een besluit nemen. Pas als dit is gebeurd, is er absolute 
zekerheid. 
 
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. 
 
De voorzitter vraagt of aanbieders zich kunnen vinden in deze beleidsarme insteek. In spoor 2 
zal immers veel overhoop worden gehaald. 
Mevrouw Lacroix merkt op dat de extra uitvraag over 2013 veel extra administratieve lasten 
oplevert. Dit zet het vertrouwen en het partnerschap onder druk. De vraag is ook hoe spoor 1 in 
de praktijk zal uitpakken. De aanbieder heeft het idee dat men wat snel van start is gegaan 
waardoor extra gelden zijn weggevloeid. Men had een jaar tijd kunnen winnen door PxQ te 
blijven toepassen samen met een afslag op de prijs. 
De voorzitter antwoordt dat men samen voor deze arrangementensystematiek heeft gekozen. 
Mevrouw Heuvelmans is het met mevrouw Lacroix eens. Mevrouw Heuvelmans vraagt om niet 
met nog meer verrassingen te komen. 
De heer Van Lieshout geeft aan dat tegelijkertijd over 2017 geen spiegelinformatie is 
uitgevraagd voor de Wmo. Al met al zijn er vier uitvragen minder gedaan. Dat is dus een 
lastenverlaging. 
Mevrouw Lacroix geeft aan dat deze uitvraag – terug in de tijd – wel heel veel tijd kost. 
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Mevrouw Heuvelmans vindt dat men appels en peren vergelijkt. Mevrouw Heuvelmans vraagt 
nogmaals om geen extra exercities meer te doen. 
 
Een andere zorgaanbieder vraagt waarom deze spiegelinformatie van de PxQ-systematiek 
nodig is.  
De heer Van Lieshout legt uit dat wordt gekeken of de uniforme tarieven wel passend zijn, dat 
wil zeggen gebaseerd op de feitelijke inzet van zorg. Dit kan immers ook betekenen dat de 
tarieven aangepast moeten worden. Naar boven of naar beneden. 
De voorzitter legt uit dat bekeken wordt wat hieraan ten grondslag ligt. Dit is een check. 
Kloppen de aannames nog? Hoe verhoudt zich dit tot de feitelijke inzet? Is de tariefopbouw wel 
correct geweest? Moet het tarief worden bijgesteld? Daarover moet men het gesprek aangaan. 
De voorzitter geeft verder aan dat men niet ontkomt aan een rechtmatigheidscontrole en het 
vaststellen van de parameters. 
De heer Bos wil graag de parameters van tevoren weten. 
De heer Van Lieshout bevestigt dat het inderdaad belangrijk is dat men de parameters van 
tevoren aanreikt.  
De voorzitter legt uit dat dit soort vraagstukken in de werkgroep bekostiging aan de orde 
moeten komen. Het iblijft echter heel lastig om een concrete invulling te geven aan de 
verlichting van de administratieve lasten.  
 
De heer Vliegen heeft al vaker geadviseerd om bij een uitvraag van tevoren een aantal 
zorgaanbieders te raadplegen. Verder kan de werkgroep bekostiging inderdaad erover 
nadenken wat men allemaal wil uitvragen. De heer Vliegen onderschrijft de beleidsarme insteek 
helemaal. Daarnaast vindt de heer Vliegen het voorstel over spoor 2 redelijk ambitieus. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 
Spoor 1: Welke arrangementen vallen hier onder: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ten aanzien van ‘Begeleiding groep (maar …)’ bij de WMO geeft de voorzitter aan dat men 
eigenlijk van plan is om dit op een andere manier te gaan organiseren en te financieren. 
Daarom zit dit ook in spoor 2. Men weet echter dat men dit gedeeltelijk moet blijven inkopen en 
daarom staat het ook bij spoor 1. De verwachting is ook dat men het volledige pallet van 
begeleiding groep niet al geheel per 1 januari 2019 zal kunnen overhevelen naar het 
voorliggende veld. 
 
Mevrouw Heuvelmans vraagt uitleg over begeleiding individueel. 
De voorzitter antwoordt dat er blijkbaar een probleem met het document is. 
Desgevraagd legt de heer Reiters uit dat het maar één tarief is voor begeleiding groep. Er is 
echter geen verschil in intensiteit bij beschermd wonen. 
 
Mevrouw Heuvelmans vraagt waarom bij begeleiding individueel bij jeugd ervoor is gekozen 
om dit spoor 2 te laten zijn en voor de Wmo spoor 1. 

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

 

Wmo / Beschermd Wonen: 
 

 begeleiding individueel wordt in 
2019 voor de wmo nog in 
bestuurlijk aanbesteden gedaan 

 Begeleiding groep (maar …) 
 Kortdurend verblijf 
 Consultatie 
 Detachering 
 Casemanagement even goed 

scherp krijgen. volgens mij 
hebben we nu bij de wmo 
aanbieders geen 
casemanagement als 
arrangement, 

 Beschermd Wonen (maar …) 
 



  Pagina 6 van 14 
 

 

Mevrouw Smeets antwoordt dat bij jeugd sprake is van een heel grote groep aanbieders met 
een heel verspreide markt. Het was een van de aanbevelingen van F-Fort om dit te bekijken; 
dus om te verdikken en om hiermee efficiënter om te gaan. Bij de Wmo is daarentegen geen 
sprake van een dergelijk grote spreiding  
Mevrouw Deiana voegt toe dat op basis van de inhoud andere prioriteiten zijn gesteld. 
Mevrouw Smeets licht toe dat bij de Wmo zijn veel minder aanbieders dan bij jeugd. Er is dus 
een schaalverschil. 
De voorzitter geeft aan dat F-Fort heeft geadviseerd om niet alles overhoop te halen en te 
kiezen voor zaken waarbij men een substantieel resultaat kan boeken.  
 
Vanuit de zorgaanbieders wordt gevraagd wat onder casemanagement wordt verstaan.  
De heer Van Lieshout antwoordt dat hiermee de regievoering wordt bedoeld. Dit is een product 
dat de toegang kan toewijzen bij jeugd als een extra functie. 
De voorzitter voegt toe dat dit is bedoeld voor de multicomplexe gevallen. Wat dit voor de 
Wmo inhoudt, zal worden nagekeken. Aldus wordt afgesproken. 
 
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 
 Begeleiding 
 Doelgroep arrangement onderwijs jeugdhulp 
 Inkoop jeugdbescherming/jeugdreclassering (GI’s)  
 
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 
 
De voorzitter geeft aan dat de heer Van Lieshout bezig is met een analyse van de 
doelmatigheid van de huidige contracten. Verder zal de heer Reiters wat vertellen over de 
doorontwikkeling bij beschermd wonen. Daarnaast is verblijf een belangrijk thema, maar er is 
wel sprake van een beperkte capaciteit. 
 
Mevrouw Sollet is verbaasd dat verblijf is doorgeschoven. Dit leeft immers onder de Wmo- 
consulenten. In de regio Maastricht-Heuvelland loopt – los van de inkoop – nu een initiatief voor 
het realiseren van een laagdrempelige time-outvoorziening in 2018. Dit zou uitstekend kunnen 
voorzien in kortdurend verblijf. Het zou zonde zijn om dit niet te koppelen. 
De voorzitter antwoordt dat dit in de werkgroep Wmo zo is afgesproken. Het thema werd ook 
zeker niet onbelangrijk gevonden. De vraag was veel meer of men dit allemaal wel gedaan zou 
krijgen. Verder kan de plv. voorzitter hierover niet veel zeggen. 
Mevrouw Deiana geeft aan dat het hele veld hieraan ook moet worden gekoppeld. Mevrouw 
Deiana geeft aan dat dit initiatief betrokken wordt in de doorontwikkeling van kortdurend 
verblijf..  
De voorzitter vindt ook dat de beleidsmedewerkers daarop alert moeten zijn. 
 
De heer Bos vraagt of F-Fort ook gekeken heeft naar de kostenontwikkelingen van al die 
procedures. Al die verschillende inkoopmethodes kosten immers heel veel tijd en dus geld, wat 
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uiteindelijk wordt gekort op de zorg. Is dit meegenomen? Het wordt immers steeds complexer. 
Is een Europese aanbesteding wel een effectief middel? 
De voorzitter antwoordt dat F-Fort niet heeft geadviseerd om een bepaalde inkoopmethode te 
hanteren. De gemeenten moeten daarin een eigen afweging maken. F-Fort heeft alleen een 
checklist gemaakt om tot de keuze voor een alternatieve inkoopstrategie te komen. Dit is ook 
erg afhankelijk van de betreffende marktsituatie. Zijn de gemeenten bijvoorbeeld afhankelijk van 
twee of drie grote aanbieders? Dit kan dan betekenen dat men andere keuzes maakt. De 
werkgroep zal dit gaan onderzoeken. Verder is vanochtend ook afgesproken dat het F-Fort 
rapport op de website wordt geplaatst. 
 
Spoor 2: Welke arrangementen vallen hier onder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
De voorzitter geeft vervolgens aan dat bij de besluitvorming over het F-Fort rapport door 
verschillende gemeenten is gezegd dat er ook zakelijke afspraken over de dienstverlening 
tussen de centrumgemeente en de deelnemende gemeenten moeten worden opgesteld door 
het samen afsluiten van een Service Level Agreement (SLA) met bijvoorbeeld een goede 
afbakening van de taken en bevoegdheden. Soms liggen zaken echter ook bij de gemeenten 
en niet de centrumgemeente Maastricht of bij de aanbieders. De centrumgemeente kan immers 
niet altijd alles oplossen. 
 
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 voorzitter geeft aan dat dit laatste punt vooral bij jeugd zal spelen. Daar zal immers meer 
klassiek worden aanbesteed. De voorzitter gaat echter ervan uit dat het zal gaan gebeuren, 
maar de vraag is of dit wel op tijd zal zijn. Men zal immers in mei-juni met een Europese 
aanbesteding moeten starten. De voorzitter voorziet ook nog veel discussie met de nieuwe 
colleges. 
 
De heer Vliegen stelt vast dat spoor 2 niet in de werkgroepen van bestuurlijk aanbesteden zal 
worden besproken. De heer Vliegen adviseert om regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor 
alle aanbieders te organiseren om een gelijk speelveld te behouden. 
De voorzitter antwoordt dat dit wel binnen de regels van de Europese aanbesteding moet 
gebeuren. Wat gedeeld kan worden, zal ook zo snel mogelijk worden gedeeld. Dit is ook 
vanmorgen in de ontwikkeltafel Jeugd zo afgesproken. Men zal dus niet wachten tot de 
ontwikkeltafel in oktober. In mei-juni zullen bij spoor 2 keuzes gemaakt moet worden en zal 
alles duidelijker worden. Het kan ook zijn dat het dan terugkomt naar spoor 1. 
 
Mevrouw Heuvelmans vraagt uitleg over de achttien gemeenten. 
De voorzitter antwoordt dat zeventien van de achttien gemeente het basispakket hebben 
bevestigd. De voorzitter gaat ervan uit dat alle achttien gemeenten aansluiten bij de 

Jeugd: 
 
 Verblijf 
 Crisishulp ambulant  
 Crisishulp verblijf/opvang 
 Begeleiding groep  
 Begeleiding individueel 
 Gecertificeerde instellingen 

Wmo/Beschermd Wonen: 
 
 Begeleiding groep 
 Beschermd wonen 
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inkoopsamenwerking voor Jeugdzorg. Verder kiezen dertien of veertien gemeenten ook voor 
het keuzepakket voor de komende vier jaar. De voorzitter deelt mee dat Maastricht als 
centrumgemeente ook weer leert van de ervaringen in Heerlen en Brunssum. Er zijn op 
beleidsniveau immers ook onderlinge contacten. 
 

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?  
 
Mevrouw Smeets deelt mee dat de budgetten in 2017 zijn gedaald en dat de kosten zijn 
gestegen. Alle gemeenten in de regio hebben tekorten in de Wmo, maar dit stabiliseert zich wel. 
Daarnaast stijgt het aantal cliënten weer. 
Mevrouw Deiana geeft aan dat er verschillen zijn tussen de verschillende gemeenten. Er moet 
nog een nadere analyse plaatsvinden en dan kan men zien of en aan welke knoppen kan 
worden gedraaid. 
Mevrouw Smeets legt desgevraagd uit dat er een extra bestuurlijk programma is afgesproken 
waarvoor de extra middelen vanuit het Rijk zijn bedoeld. Het wil echter niet zeggen dat de 
middelen allemaal vrij besteedbaar zijn. 

 
De heer Bos is nieuwsgierig naar de analyse. 
Mevrouw Smeets geeft aan dat er sprake is van eenzelfde ontwikkeling qua cliënten bij jeugd, 
alleen vele malen groter. Daar is sprake van een grote stijging van het aantal cliënten en een 
grote kostenstijging. Daar ziet men ook een grote verschuiving qua aanbieders. Deze analyse is 
voor de Wmo echter nog niet gemaakt. Het kan betekenen dat het bij andere aanbieders wel 
geland is. Dit moet verder worden onderzocht. 
De voorzitter deelt mee dat de financiële druk onverminderd hoog is. 
 
De heer Bos wil graag weten hoe dit terugkomt. 
Mevrouw Smeets voegt toe dat er geen budgetplafond is vastgesteld.  
De voorzitter deelt mee dat in de volgende ontwikkeltafel in oktober de tarieven en de 
eventuele additionele maatregelen weer aan de orde komen. De vraag is waar deze groei 
vandaan komt. 
 
De heer Bos merkt op dat substantiële bedragen vanuit het Rijk naar Maastricht komen. 
Daarmee zouden de tarieven minder onder druk moeten staan. 
Mevrouw Smeets antwoordt dat de gemeente wordt gefinancierd voor alle taken vanuit het 
Gemeentefonds en dus niet alleen voor het sociaal domein. Het onderwerp is geagendeerd  om 
een trend weer te geven. Het uitgangspunt is dat reële tarieven worden gehanteerd.  
 
De heer Bos heeft 40% verschil in omzet tussen 2016 en 2017. Dit heeft met name te maken 
met de systematiek. Agape Zorg kan wel in een jaar 20% van de kosten compenseren, maar 
niet 40%. 
De heer Van Lieshout legt uit dat deze punten bij de prijsparameters worden meegenomen. De 
resultaten daarvan komen ook terug in de kwartaalgesprekken en bij heel grote uitschieters 
wordt dit met de betreffende aanbieders besproken. 
 
De voorzitter geeft aan dat in de ontwikkeltafel in oktober het plaatje helder zal zijn.  
Mevrouw Sollet hoort dat de zorgaanbieders op de hoogte willen worden gehouden van de 
financiële analyses. 
De voorzitter antwoordt dat de werkgroep bekostiging zich ook over dit soort vragen gaat 
buigen. Verder zal men het niet nalaten om de aanbieders te informeren. 
De heer Van Lieshout geeft aan dat de werkgroep bekostiging echter niet bedoeld is voor het 
kosten-batenplaatje van alle gemeenten. 
Mevrouw Ahn deelt mee dat er een werkgroep bekostiging voor jeugd is gepland, maar niet 
voor de Wmo. 
De voorzitter stelt vast dat de zorgaanbieders bij deze ontwikkelingen en het bestuurlijk 
aanbesteden worden betrokken. De financiële positie van de gemeenten zal echter wel degelijk 
effecten hebben op de inkoop. 
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Een zorgaanbieder wil graag de financiële informatie inzien. 
De voorzitter antwoordt dat dit geen punt is. Basale informatie kan worden aangereikt. 
 
Vanuit een van de zorgaanbieders wordt verder ook opgemerkt dat het ook om de kwaliteit 
gaat en de inzet van medewerkers. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat de kwaliteit ook deels zit in de hoog-midden-laag-indeling. 
Verkeerde aannames komen daarin ook naar boven. Dit moet men blijven toetsen. 
 

5. Beschermd Wonen: visiedocument Regioplan Beschermd Thuis 
Toelichting: Herman Reiters zal aan de hand van het onlangs vastgestelde regioplan (bijlage) 
en de opdracht gericht op de ontwikkeling van een inkoopstrategie (zie in bijlage 2) een beeld 
schetsen van de beoogde ontwikkelingen en de effecten voor de zorginkoop van beschermd 
wonen vanaf 2020. 
 
De heer Reiters geeft aan dat op 24 april 2018 een aftrapbijeenkomst is gepland voor de 
aanbieders van beschermd wonen waar men dieper op beschermd thuis 2020 in zal gaan. De 
heer Erik Dannenberg komt voor deze bijeenkomst ook naar Maastricht. 
 
Presentatie regioplan beschermd thuis 2020 
 

 
 
Aanleiding: 
 Vervallen wettelijke centrumconstructie 2020 
 Alle gemeenten per 2020 verantwoordelijk voor BW en MO 
 Verdeling middelen over alle gemeenten 2020 
 Nieuw objectief verdeelmodel 
 
Voorwaarden en kaders: 
 Samenwerking Maastricht-Heuvelland 
 Remigratie bestand naar Wlz 
 Nieuw verdeelmodel in 2018 bekend 
 
NB. Opschorting VNG-verdeelmodel – gevolgen voor proces 2020? 
 
Deel 1. Visie 
 Uitgangspunten/Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 

 Eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid, wederkerigheid 

 Normaliseren, uitgaan van mogelijkheden 

 Ruimte voor professionals 

 Eenvoudig systeem/integrale aanpak 

 Lokaal wat kan, regionaal wat meerwaarde heeft 
 
Visie 
YouTube film Erik Dannenberg van beschermd wonen naar beschermd thuis 

 Brede doelgroep 

 Sociale inclusie (burgerschap, zelfbepaling, perspectief, Positieve Gezondheid) 

 Stabiele woonplek in de wijk 

 Spaarzaam gebruik van BW-voorzieningen 

 Herstel en participatie 

 Niemand afschrijven 
 
Desgevraagd geeft de heer Reiters aan dat deze opgave nog niet financieel is doorgerekend. 
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Mevrouw Lacroix vraagt zich af wie dit gaat bepalen. Een extramuralisering legt immers een 
groter beslag op de zorgprofessionals. 
De heer Bos loopt alleen tegen het probleem van huisvesting aan en niet tegen het probleem 
van personeel. De woningcorporaties hebben namelijk geen huisvesting voor deze doelgroep 
beschikbaar. Agape Zorg huurt nu zelf woningen van particulieren. 
De heer Reiters stelt vast dat dit inderdaad een thema is dat nog verbeterd moet worden. Er 
zijn bestuurlijke afspraken over contingenten die beschikbaar moeten komen. Tegelijkertijd 
hoopt men ook dat mensen in de regio – het Heuvelland – een beschermde woonplek gaan 
krijgen. 
 
Deel 2. Veranderproces 
 
1. Verschuiven naar meer ambulante hulpverlening in de omgeving van de burger 
2. Verbreding doelgroep 
3. Inzet preventie én herstel 
4. Vormgeven aan optimale solidariteit M-Heuvelland 

 
1. Verschuiving naar meer ambulante hulpverlening in de eigen omgeving van de burger  

 
 bevorderen lokale ondersteuningsinfrastructuur 
 huisvestingsopgave 
 innovatie ondersteuningsaanbod 
 ambulantisering 
 specialistische voorzieningen bovenlokaal/bovenregionaal 
 kwaliteitsbewaking 
 
2. Brede doelgroep 
 
 definiëring doelgroep 
 reikwijdte van Beschermd Thuis 

 
De heer Reiters geeft aan dat dit nog een zware opgave wordt. Er is een groep van 23% die 
terug naar de Wlz gaat. Dit zijn de cliënten die nu in beschermd wonen basis zitten en die 
financiering-technisch terug naar de Wlz gaan. Deze definitie is nog niet helemaal rond, maar 
dit zijn hoogstwaarschijnlijk de cliënten die zware zorg nodig hebben. Daarnaast zullen ook 
intramurale voorzieningen nodig blijven. 
 
Mevrouw Heuvelmans merkt op dat het hele Dannenberg-gedachtegoed over positieve 
gezondheid nooit is getest. Dit is nooit aangetoond. Men hoopt gewoon dat dit zo werkt. Men 
ziet in de praktijk echter dat als mensen terug moeten naar de wijk, dat mensen tussen wal en 
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schip vallen. In een programma van Zembla over de WSW zag men bijvoorbeeld duidelijk dat 
het niet werkte als mensen terug in de wijk worden geplaatst. Mensen zijn soms 
doodongelukkig en soms komen de buurten ook in opstand. 
De heer Reiters geeft aan dat in deze complexe doelgroep inderdaad ook verwarde personen 
zitten. Men zal met deze thema’s zeker goed rekening moeten houden. 
Mevrouw Sollet geeft aan dat ‘meer ambulant’ niet wil zeggen dat alles naar ambulant 
verschuift. Dit hangt immers af van de samenstelling van de doelgroep. Daarnaast zijn er ook 
gradaties in de mate van zelfstandigheid. Het gaat om de insteek. Men wil af van het 
concentreren van mensen in grote instituties in de centrumgemeenten en men wil bekijken in 
hoeverre men de zelfstandigheid van mensen kan bevorderen en hoe men de kwaliteit van 
leven kan verhogen door mensen meer zelfstandig te laten in een genormaliseerde omgeving. 
De heer Reiters voegt toe dat de persoon de maat is. Dit is de kant die de gemeente op wil. 
Mevrouw Heuvelmans is blij dat deze nuance wordt aangebracht. 
 
Een aanbieder merkt op dat het beleid en de uitvoering best ver uit elkaar liggen. Men moet 
oppassen dat men dit verschil niet nog groter maakt. Dit moet juist dichter bij elkaar komen. 
De heer Reiters is het hiermee eens. Bij de uitgangspunten staat immers ook ‘ruimte voor de 
professional’. Daar waar het gaat om de verwervingsstrategie is men echter vooralsnog 
voorzichtig met de samenwerking met de uitvoeringspartners. Op 24 april 2018 zal dit samen 
worden besproken. Dat is een eerste moment waarop van gedachten kan worden gewisseld. 
Daarna is men van plan om de partners te gaan consulteren. 
 
Mevrouw Goldenbeld verwijst naar het etmalensysteem. Dat betekent dat de cliënt moet 
uitstromen. De cliënt mag dan niet blijven wonen binnen beschermd wonen. De Wlz komt er nu 
ook aan. Mevrouw Goldenbeld wil graag weten hoe met het degressieve tarief wordt 
omgegaan. 
De heer Reiters geeft aan dat men in dit verhaal het degressieve tarief even moet vergeten. Dit 
gaat over 2020 en is een blanco pagina. 
 
De heer Bos vraagt wanneer begeleiding individueel ophoudt en wanneer het beschermd 
wonen is. 
Een andere zorgaanbieder vindt dat men de definiëring helder moet hebben. Deze aanbieder 
heeft in de afgelopen maanden drie casussen gehad waarbij de financiering van beschermd 
wonen moest worden beëindigd. Dat is heel triest. Deze aanbieder ziet dat het gat veel groter 
wordt. Wie gaat daarvan de rekening betalen? Dat wordt echt een issue. 
De heer Reiters geeft aan dat het in 2020 misschien wel helder zal zijn. Landelijk is men nu 
immers bezig met het opstellen van de definities. Welke mensen gaan terug naar de Wlz? Hoe 
bepalen we dat?  
Mevrouw Sollet merkt op dat de definities van de Wlz nu wel helder zijn. 
De voorzitter vraagt of er een landelijke instantie is die dit proces begeleidt. Nu is men immers 
aan het pingpongen. 
De heer Reiters antwoordt dat Bureau HHM – een landelijk bureau – hiermee bezig is. 
De voorzitter vraagt wie dit gehele proces stuurt. Of komt het toch weer bij de individuele 
gemeenten terecht? 
De heer Reiters geeft aan dat dit nog niet bekend is. 
 
Een andere aanbieder heeft ook een geval die geen beschikking krijgt van de Wlz en waarvan 
de Wmo-indicatie die afloopt niet meer wordt verlengd. Dit speelt ook bij mensen die langer 
thuis moeten blijven wonen. 
Mevrouw Deiana geeft aan dat dit punt van afbakening en begrenzing niet binnen de setting 
van dit overleg kan worden opgelost. Er moet wel aandacht voor zijn. De voorzitter vindt dit 
herkenbaar en hoopt dat dit wordt opgelost. 
 
3.  Inzet op preventie én herstel 
 
 bevorderen lokale ondersteuningsinfrastructuur 
 dagbesteding en activering 
 crisiszorg 
 kwaliteitsbewaking 
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4.  Solidariteit tussen de samenwerkende gemeenten 
 
 zicht op de populatie 
 samenwerkingsvorm en governancemodel 
 nadere beleidsontwikkeling 
 middelen en risico’s 
 processen 
 personeel 
 samenwerken met aanbieders en andere stakeholders 
 communicatie 
 
Vervolgproces: 

 Inspraak adviesorganen   - dec. 2017 

 Besluiten colleges    -  febr. 2018 

 Informeren raden    - mrt. 2018 

 Informeren managers, medewerkers, - apr. 2018 
partners  

 Start werkgroep    - jan. 2018 

 
Vervolgproces 
 
Advisering en besluitvorming; 
2018 - Q2 : formele vorm regionale samenwerking + verdeling budgetten en risico’s, 
2018 - Q4 :  innovatie van zorg, inkoopstrategie en aanbestedingstraject, 
2019 - Q3 :  verordening, protocollen en dienstverleningsopdrachten. 
 
De heer Reiters geeft desgevraagd aan dat het een aanbesteding of een subsidiëring kan 
worden. Dat weet men nog niet. 
Een van de zorgaanbieders vraagt al drie jaar aan de gemeente Maastricht als 
centrumgemeente om samen op te trekken bij respijtzorg en kortdurend verblijf. Men zou 
crisisopvang immers moeten voorkomen. 
Mevrouw Sollet wil ook graag de ontwikkelingen rondom de initiatieven en de voorzieningen 
met de respijtzorg koppelen. 
De heer Reiters is het hiermee helemaal eens. 
 
De heer Vliegen vindt dat ook de inzet van vrijwilligers, dus de informele zorg gefaciliteerd 
moet worden. Het is heel mooi als het mes aan twee kanten snijdt. 
 
5. Pauze 15.40-16.00 uur 
 
6. Inventarisatie agendapunten OT 2018: 
Vanuit gemeenten: 
 Resultaatsturing en kwaliteit van zorg 
Toelichting: Over dit onderwerp wordt door Benigna Deiana 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. 
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 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 voorzitter wil nu aftasten wat het komende jaar in het traject van bestuurlijk aanbesteden 
nog aan de orde moet komen. Het uitgangspunt is daarbij zo beleidsarm mogelijk en repareren 
wat nodig is. 
 
Mevrouw Deiana licht toe dat recent in de werkgroep resultaatsturing jeugd twee punten zijn 
besproken waarvan de werkgroep vindt dat die naar 2019 moeten worden verschoven. 
Hoe gaat men meten dat wat men doet een effect resulteert? Hoe maakt men gebruik van een 
valide meetinstrument? Bij de uitvraag ziet men dat veel gebruik wordt gemaakt van 
meetinstrumenten. Deze zijn echter niet altijd wetenschappelijk getoetst.  Het is niet hetzelfde 
als het kwaliteitsmanagementsysteem.  
De werkgroep stelt voor het gebruik van een valide meetinstrument niet per 1-1-19 verplicht te 
stellen maar is van mening dat de kennis over valide meetinstrumenten verbreed moet worden. 
Het kost ook tijd en geld om dit te implementeren. 
Verder is er een vrij kleine pilot die loopt tot en met mei. Daarna wordt bekeken of deze 
methodiek in de contractering kan worden opgenomen. De werkgroep stelt nu voor om de pilot 
voor 2019 te verbreden en langer door te laten lopen om ook deze resultaten te meten. Nu 
wordt bekeken of daarvoor bestuurlijk draagvlak is. Bij de pilot gaat het om het meten van de 
resultaten. Het is ook nog niet duidelijk of alle aanbieders aan het vervolg kunnen meedoen. 
 
De voorzitter geeft aan dat ook input van de aanbieders nodig is ten aanzien van de 
knelpunten in de toepassing van de arrangementensystematiek. De voorzitter vraagt om 
knelpunten door te geven via inkoopteamsd@maastricht.nl. 
Verder is er een werkgroep bekostiging waarin technische vragen rondom de 
bekostigingssystematiek en de herberekening van de tarieven voor volgend jaar aan de orde 
komen. De voorzitter had ook al gevraagd om alvast punten aan te reiken, maar helaas heeft hij 
niets ontvangen. De administratieve vraagstukken sturing, monitoring, materiële controles 
komen ook bij het team inkoop aan de orde. 
Een zorgaanbieder vraagt om de data van de werkgroep bekostiging alvast in te plannen. 
De heer Van Lieshout zal dit op korte termijn oppakken. 
 
De voorzitter geeft aan dat als men de arrangementensystematiek dit jaar met rust laat en de 
datasets compleet zijn, het proces rondom de tarieven eenvoudiger zal zijn. De keuze voor 
reële tarieven betekent ook dat dit geen draaiknop mag zijn. Dat wil zeggen dat men naar 
andere instrumenten moet gaan zoeken. 
Mevrouw Pistorius van Radar vraagt om deel te mogen nemen aan werkgroep. 
De heer Van Lieshout vraagt om zich aan te melden via inkoopteamSD@maastricht.nl. 
 
Desgevraagd geeft de heer Van Lieshout aan dat rare dalingen moeten worden verklaard 
samen met de aanbieders. 
De voorzitter geeft aan dat het geen bezuinigingsmaatregel is, maar het verder vaststellen van 
een reëel tarief. 
 

mailto:inkoopteamsd@maastricht.nl
mailto:inkoopteamSD@maastricht.nl
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De heer Reiters merkt op dat vanuit de Wmo-toegang ook nog een vraag is gesteld. Toegang 
geeft aan dat de plannen van aanpak nogal in kwaliteit en in volledigheid verschillen. De vraag 
is of de aanbieders geholpen zouden zijn met het hanteren van één format, zoals jeugd dat met 
één gezin, één plan heeft. 
De heer Bos zou dit graag willen indien dit een mooi digitaal formulier zou zijn. 
Mevrouw Ahn geeft aan dat een werkgroep bezig is om een digitaal formulier op te stellen voor 
één gezin, één plan. 
Een andere aanbieder wil dit liever niet. Deze aanbieder is nu namelijk net bezig met een 
formulier dat het zorgkantoor moet hebben. 
Mevrouw Heuvelmans vindt dat dit in de werkgroep resultaatsturing thuishoort. 
Mevrouw Deiana geeft aan dat deze vraag ook in de werkgroep resultaatsturing is gesteld. Er 
zijn een aantal basiselementen die in het plan van aanpak terug moeten komen. Dit staat ook in 
de DVO. Dit is de tussenoplossing die nu is gekozen. Mevrouw Deiana weet ook dat dit in de 
uitvoering erg speelt. Het zou voor hen wel heel handig zijn om een format te hebben. 
De heer Reiters geeft aan dat dit thema ook in de kwartaalgesprekken aan de orde kan worden 
gesteld. 
De voorzitter merkt op dat in 2014 bij het opstellen van de DVO is afgesproken dat dit een 
tijdje aangekeken zou worden. Nu blijkt dus dat er grote verschillen zijn ten aanzien van de 
kwaliteit van de verschillende plannen van aanpak. Daarmee ontstaat de behoefte om daarop 
wat meer sturing te geven. 
Een aanbieder vindt het belangrijk dat de zorgaanbieders hierop aangesproken worden – als zij 
zich niet aan de afspraken houden – in plaats van zaken om te draaien. 
De voorzitter antwoordt dat de vraag juist is of het aanbieden van één format de aanbieders 
zou helpen. 
 
De heer Van Hooren vraagt ook aandacht voor de data-uitwisseling. Dus niet meer data 
opvragen dan nodig. Dit in verband met de privacy. 
De voorzitter antwoordt dat dit te maken heeft met hoe men met de spiegelinformatie omgaat. 
 
De heer Bos geeft aan dat men in de gemeente Sittard-Geleen geen plan van aanpak hoeft op 
te sturen.  
Vanuit een andere aanbieder wordt aangegeven dat de gemeente Sittard-Geleen de methodiek 
van het plan gewoon accepteert. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat dit bij de uitwerking wordt meegenomen. 
De voorzitter deelt mee dat in Maastricht-Heuvelland bestuurlijk aanbesteden is afgesproken. 
Maastricht-Heuvelland heeft dan ook niets met de werkwijze van de gemeente Sittard-Geleen te 
maken. 
De heer Bos wil graag een efficiencyslag maken in de processen. 
De voorzitter antwoordt dat een gezamenlijke inkoop ook efficiencyvoordelen oplevert. 
 
7. Samenvatting en vervolgafspraken  
 
De voorzitter zegt toe dat het F-Fort rapport op de website wordt geplaatst. Verder zal nauw 
contact met de aanbieders worden onderhouden over de parameters van de spiegelinformatie. 
Na afloop van de pilot resultaatsturing komt dit in de ontwikkeltafel van oktober terug. 
Daarnaast wordt de vraag over casemanagement bij de Wmo nog uitgezocht. Verder zal de 
laatste maand declarabel en het hele declaratieprotocol nog in een overleg met de 
uitvoeringspartners en de heer Rademacher worden besproken. Zodra er meer zicht is op de 
budgettaire positie van de gemeenten en de ontwikkeling van de zorgconsumptie zal dit ook 
worden gemeld. Verder wordt de werkgroep bekostiging gestart. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen aan deze ontwikkeltafel en sluit om 
16.25 uur de bijeenkomst. 
 
 
 
Maastricht, 6 april 2018 


