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Geachte zorgaanbieder, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de ontwikkeltafel (OT) Wmo/BW op vrijdag 15 maart a.s. De OT vindt 
plaats in het stadhuis op de Markt 78 in Maastricht– vergaderruimte Merretkamer 
Betaalde parkeergelegenheid is er in de parkeergarage onder Mosae Forum.  
 

De OT’s die dit jaar plaatsvinden zijn gericht op de contractafspraken voor 2020. Doel van deze eerste 

OT van 2019 is om overeenstemming en duidelijkheid te verkrijgen over de concrete thema’s die in 

2019 verder worden uitgewerkt en daarmee dus ook de agendering en invulling van de OT’s van 2019. 

Voorstel is om voor 2019 geen nieuwe thema’s voor verdere doorontwikkeling op te pakken maar de 

in 2018 benoemde thema’s verder uit te werken. Voor dit jaar denken we, evenals vorig jaar, aan 3 

rondes genoeg te hebben omdat ook voor 2020 geen grootschalige aanpassingen van de 

arrangementensystematiek binnen het traject van bestuurlijk aanbesteden op de agenda staan. Dit 

betekent dat de inzet voor de contractaanpassingen voor 2020 beleidsarm zal zijn. Dit ziet u terug in 

het Plan van Aanpak. 

 
Tijdens deze OT willen we input ophalen voor de verdere uitwerking van de thema’s uit 2018. Het 
zwaartepunt komt te liggen bij de opdracht aan de Werkgroep bekostiging om de huidige 
bekostigingssystematiek te verbeteren. De uitkomst moet reële tarieven voor de verleende zorg zijn.  

 
Enkele organisaties zijn dit jaar voor het eerst voor de OT uitgenodigd. Voor zover u vragen hebt 
over doel en werkwijze van de OT verwijzen wij naar 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 het ophalen van input voor het Plan van 
Aanpak. Wij verzoeken u dan ook hierover al vast na te denken 
 
Wilt u s.v.p. aangeven wie namens uw organisatie aanwezig zal zijn? Dit kunt u melden tot en met 
donderdag 14 maart 2019 - 12.00 uur via een mail naar inkoopteamSD@maastricht.nl. Er kan per 
organisatie slechts één afgevaardigde tot de OT worden toegelaten 
 
Hieronder treft u de agenda en de indicatieve tijdsplanning aan. 
 
 
09.15-09.30 uur             Inloop 

 
09.30-10.00 uur             1. Welkom en mededelingen 

- Voorstellen nieuwe teammanager Inkoop – Gaby Spaan 
- Memo inzake wetsvoorstel wijzing Jeugdwet en Wmo i.v.m. 

verminderen van de uitvoeringslasten – (bijlage 1. en 1a.) – toelichting 
Lia Theodorou 

- Krachtenbundeling – (bijlage 1b.) - toelichting Ids Bierma  
 

10.00-10.30 uur             2. Integraal plan van aanpak zorginkoop 2020 ev. (bijlage 2. – toelichting 
    Irma Bakker 

 

10.30-11.10- uur            3. Inventarisatie agendapunten OT 2019 

http://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/
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                                              Vanuit gemeenten: 

a.  Wmo – toelichting Danny Meerten 

1. Eventueel noodzakelijke verbetering huidige (sub)arrangementen.  

2. Stand van zaken pilot Begeleiding groep ouderen  

3. Wijziging werkwijze bij Wmo  

4. Inventarisatie van eventueel knellende afspraken uit de 

dienstverleningsovereenkomst + bijlagen 

 

b. Doorontwikkeling Beschermd Wonen 
1. Ontwikkelingen beschermd Thuis 2021– (bijlage 3b1) – toelichting Gaby 

Spaan 

 

c. Resultaatsturing en kwaliteit WMO – toelichting Ids Bierma 

 

d. Bekostiging WMO/BW - toelichting Rob van Lieshout  
1. Resultaten van de werkgroep bekostiging WMO i.v.m. de tarieven 2020  
2. Gegevensuitvraag  

3. Uitgangspunten voor tariefvaststelling 2020 

4. Bekostigingssystematiek arrangementen WMO en BW (inclusief 

toeslagensystematiek) 

 

e. Actualisering DVO WMO en BW (raamovereenkomst) 

 

f. Bijlagen bij de DVO’s 
- Kwaliteitseisen  
- Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZIN  
- Rapportages en Evaluatie  
- Uitsluitings- en beëindigingsgronden 
- Social Return  

 

g. High trust high penalty – (bijlage 3g. - concept sanctieprotocol volgt) 

-  toelichting Ids Bierma 
 

 Vanuit zorgaanbieders: nader op te geven of verbijzondering thema’s 
 Pm 

 Pm 

 
11.10-11.25 uur            Pauze 

 
11.25-11.55 uur            4. Beleid rondom Social Return – Toelichting Odette Creussen 
 
11.55-12.15 uur            5. Samenvatting en vervolgafspraken 

- Wie wil deelnemen aan de werkgroep concretisering 
arrangementsbeschrijvingen WMO/BW? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het kernteam Zorginkoop, 
 
Ids Bierma 
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Procesmanager Zorginkoop Sociaal Domein 
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