
  Pagina 1 van 16 
 

 

Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 15 maart 2019, 9.00 – 12.45 uur 

OT, arrangementen Wmo/BW 
Locatie: Merretkamer, stadhuis Maastricht, Markt 78, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Egbert Bos   Agape Zorg 
 Annemie Heuvelmans AltraCura 
 Jack Hugel   Envida 
 Diana Bancken  Leger des Heils 
 Maurice Vliegen  Levanto 
 John Caubergh  Coöperatie Limburgse Zorgboeren 
 Dylan van Hooren  Radar 
 Manon Lacroix  Sevagram 
 Eric Noteborn  SGL 
 Tom Vrolijk   Uit de Steigers 
 Karin Geuskens  WonenPlus 
 Rene Boumans  Zorgverlening PGZ 
 Joline van Kessel  Stichting Autismehulp Zuid-Limburg 
 Jeroen van Anrooij  Boba levensloopbegeleiding 
   
 Gemeenten 
 Noortje Stroom  gemeente Maastricht  
 Linda Cörvers  gemeente Sittard-Geleen 
 Chantal Thijssen  gemeente Sittard-Geleen 
 Miranda Kools  gemeente Maastricht 
 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten  
 Sabine Gambrah  gemeente Gulpen-Wittem 
 Odette Creusen  gemeente Maastricht (vanaf 11.25 uur, AGP 4) 
   
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Ids Bierma   voorzitter/gemeente Maastricht 
 Gaby Spaan  coördinator inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Rob van Lieshout  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Danny Meerten  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Lia Theodorou  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Irma Bakker  secretaris/i/ gemeente Maastricht 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
 
 

Inloop vanaf 9.15 uur 
 

1. Welkom en mededelingen 
 

De voorzitter heet de aanwezigen om 9.30 uur welkom bij deze eerste ontwikkeltafel Wmo/BW van 
2019 in het oude stadhuis van Maastricht gericht op de inkoop van 2020. Vandaag worden daarvoor 
de onderwerpen voor de agenda in 2019 geïnventariseerd. De voorzitter stelt voor om een eerst een 
kort voorstelrondje te doen. De bijeenkomst wordt opgenomen voor de verslaglegging en de 
geluidsopname wordt daarna gewist. Voor de Wmo/BW is een DVO met een looptijd van 1 jaar 
afgesproken en dat betekent dat zowel de DVO als de bijlagen voor 2020 verlengd moeten worden. 
Van de aanwezigen wordt een actieve inbreng verwacht. 
 
Kort voorstelrondje 
 
Voorstellen nieuwe teammanager Inkoop – Gaby Spaan 
 
De voorzitter deelt mee dat vandaag ook een aantal ingewikkelde onderwerpen worden benoemd 
die zich niet goed lenen om in de voltallige ontwikkeltafels te worden besproken. Daarom wordt 
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naast de ontwikkeltafels zelf ter voorbereiding ook gewerkt met werkgroepen waarin agendastukken 
voor de ontwikkeltafels worden voorbereid. De aanwezigen worden ook geacht hierin te participeren. 
De voorzitter vraagt verder of er nog onderwerpen worden gemist in de agenda. De agenda wordt 
aldus vastgesteld. 
 
Memo inzake wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo i.v.m. verminderen van de uitvoeringslasten 
– (bijlage 1. en 1a.) – toelichting Lia Theodorou 
 
Mevrouw Theodorou geeft aan dat er een wetsvoorstel wijziging in verband met het verminderen 
van de uitvoeringslasten in werking is getreden. Er volgt nog een ministeriële regeling die het een en 
ander uitwerkt. De mogelijke gevolgen hiervan worden dan verder in de werkgroepen uitgewerkt. 
 
De heer Vliegen heeft een vraag over artikel 6c.1. 
 
Artikel 6c.1 
1. Bij de bekostiging van aanbieders of gekwalificeerde gedragswetenschappers, bedoeld in artikel 

2.15, eerste lid, onderdeel a, van de wet kan het college gebruik maken van een: 
a) inspanningsgerichte uitvoeringsvariant, of 
b) outputgerichte uitvoeringsvariant. 

 
Het college kan ook van een andere variant gebruikmaken. 
Mevrouw Theodorou legt uit dat de taakgerichte uitvoeringsvariant niet het berichtenverkeer 
gebruikt en daarom niet is genoemd. De voorzitter legt uit dat de ontwikkeltafel nog terugkomt op 
deze wetswijziging zodra er meer zicht is op de consequenties. 
 
Krachtenbundeling – (bijlage volgt) - toelichting Ids Bierma 
 
De voorzitter geeft aan dat de notitie Krachtenbundeling nu wordt rondgedeeld ter informatie. Dit 
stuk is vers van de pers. De laatste versie is pas gisterenavond geaccordeerd. In het experiment 
Krachtenbundeling – waarbij ook een aantal aanwezige zorgaanbieders zijn betrokken – zal binnen 
een aantal wijken in Maastricht met een andere manier van zorgverlening aan de slag worden 
gedaan. Dit experiment kan ertoe leiden dat dit op enig moment op basis van de opgedane 
ervaringen breder wordt ingezet. Dan wordt mogelijk voor een aantal producten voor een ander 
manier van dienstverlening en inkoop gekozen. Deze pilot wordt gedaan binnen de huidige 
arrangementensystematiek en hopelijk volgen hieruit verbetervoorstellen op het niveau van de 
zorgverlening aan de burgers. Vragen hierover kunnen ook in de virtuele ronde via het emailadres 
team inkoop worden gesteld. Dit wordt dan doorgeleid naar de werkgroep. 
Desgevraagd legt de voorzitter uit dat het experiment niet op exact dezelfde wijze als in Heerlen 
gebeurd. De ervaringen van Heerlen worden wel binnen de inkoopsamenwerking gedeeld. 
 

2. Integraal plan van aanpak zorginkoop 2020 (bijlagen 2a en 2b) – toelichting Irma Bakker 
 

De voorzitter legt uit dat voor de inkoop 2020 geen heel grote wijzigingen worden doorgevoerd. Wel 
is de heer Danny Meerten bezig met een andere constructie voor begeleiding groep voor ouderen. 
Dit zal waarschijnlijk volgend jaar tot een andere  verwerving  gaan leiden. Daarnaast is het de 
bedoeling om het traject zo beleidsarm mogelijk in te steken. De voorzitter wil nu graag in de 
ontwikkeltafel toetsen of men het daarmee eens is en of men nog dingen mist. 
 
Mevrouw Bakker licht toe dat de gemeente Maastricht vanaf 2015 de inkoop van de professionele 
ondersteuning verzorgt voor de deelnemende gemeenten voor Jeugdhulp, Wmo en BW. In 2017 
heeft F-Fort een evaluatie gedaan en F-Fort heeft toen een aantal aanbevelingen gedaan. F-Fort 
heeft geadviseerd om naast bestuurlijk aanbesteden, ook voor een aantal onderdelen te kijken naar 
een meer passende inkoopstrategie/financiering. Dat heeft tot een aantal wijzigingen geleid. Voor 
jeugd zal een aantal onderwerpen worden aanbesteed. In de ontwikkeltafel jeugd wordt de 
voortgang daarin besproken. 
Daarnaast is vorig jaar ook benoemd dat de gemeenten behoefte hebben aan informatie om goed te 
kunnen sturen en ook om samen met de zorgaanbieders reële tarieven vast te stellen. De werkgroep 
bekostiging is daarom al vroeg in het jaar begonnen om te bekijken of men de 
bekostigingssystematiek kan verbeteren. De bedoeling is om dit nog voor de zomer te laten 
resulteren in het vaststellen van de tarieven. Hopelijk kan Negometrix dan ook al voor de zomer 
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worden opengesteld voor de nieuwe contractering. Verder is het inderdaad de bedoeling om de 
contractaanpassingen voor 2020 zo beleidsarm mogelijk te laten verlopen. In een aantal gremia 
werd de voorkeur hiervoor ook al uitgesproken. Verder komen de thema’s vandaag terug op de 
agenda. Het plan van aanpak is dus bedoeld om het traject van bestuurlijk aanbesteden voor 2020 
in te richten. 
 
Vervolgens geeft mevrouw Bakker aan dat de contractering waarschijnlijk dit jaar gaat verlopen via 
drie rondes van ontwikkeltafels. Vandaag worden vooral de thema’s voor dit jaar opgehaald. De 
verantwoordelijkheid voor de voorstellen voor de contractering ligt met name bij team inkoop. Verder 
ligt de procesregie voor de contractuele aanpassingen bij inkoop en Gaby Spaan. Daarnaast ligt de 
verantwoordelijkheid voor de procesregie van de ontwikkeltafels bij de voorzitter van de 
ontwikkeltafel en de secretaris. Verder is ook een aantal werkgroepen (bestaande uit zorgaanbieders 
en ambtenaren) bezig om te komen met voorstellen die in de ontwikkeltafels zullen worden 
besproken. De projectleiders zijn ook zelf verantwoordelijk voor de afstemming onderling. De 
agendapunten voor de ontwikkeltafels hebben dus betrekking op de contractering voor 2020. 
 
Op 7 juni 2019 is de tweede ontwikkeltafel gepland voor Wmo en Jeugd waarin de tarieven en de 
contracten zullen worden besproken. De bedoeling is dat dit leidt tot de vaststelling van de 
contracten en de tarieven in juli. Verder wordt in november, december het hele proces geëvalueerd 
en wordt vooruitgekeken naar 2020. De eerste mijlpaal is het integrale plan van aanpak waarin de 
agenda voor de ontwikkeltafels wordt vastgesteld. De inkoopkaders moeten worden vastgesteld en 
die moeten uiteindelijk leiden tot definitieve documenten voor de inkoop. 
Na de fysieke ontwikkeltafels worden alle stukken op de website geplaatst en in de virtuele 
ontwikkeltafelronde kunnen alle zorgaanbieders nog reageren en vragen stellen gedurende twee 
weken. Die inbreng van de zorgaanbieders wordt ook nog meegenomen. Daarnaast worden de 
aanbevelingen vanuit het rapport van F-Fort niet in de ontwikkeltafels behandeld als dit tot een 
andere inkoopstrategie dan bestuurlijk aanbesteden leidt.  
De voorzitter legt uit dat de komende jaren per arrangement wordt beoordeeld of bestuurlijk 
aanbesteden wel de meest effectieve inkoopmethodiek is om de zorg zo goed mogelijk te 
organiseren. Het kan dus best zijn dat arrangementen uit de huidige portefeuille van bestuurlijke 
aanbesteden gaan verdwijnen. Misschien blijft bestuurlijk aanbesteden als inkoopmethode maar 
voor een heel beperkt aantal arrangementen een geschikt instrument. Dit was een van de conclusies 
van F-Fort. One size fits all is niet voor alle arrangementen de beste methode. Dit wordt 
successievelijk onderzocht. 
 
Mevrouw Bakker vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over het plan van aanpak. 
 
De heer Vliegen stelt voor om ook alvast een reservebijeenkomst in te plannen. Daarnaast is de 
werkgroep bekostiging al bezig om een verbetering voor de tarieven te bekijken. In de agenda van 
vandaag staat echter ook dat een werkgroep arrangementsbeschrijvingen Wmo/BW wordt opgestart. 
De heer Vliegen is bang dat dit misschien de verkeerde volgorde is. De heer Vliegen stelt daarom 
voor om de volgorde om te draaien. 
De heer Van Lieshout legt uit dat in de werkgroep bekostiging bekeken wordt hoe men komt tot een 
tarief. Dit wordt vanuit de inzet van medewerkers opgebouwd. De kostprijs van een uur van een 
medewerker is onafhankelijk van de arrangementen omschrijvingen, maar in het traject daarna moet 
zeker naar een aansluiting worden gezocht. 
 
De voorzitter vraagt of er een aparte werkgroep komt voor die concretisering van de arrangementen 
beschrijvingen. 
De heer Van Lieshout legt uit dat de heer Reiters dit trekt. 
Mevrouw Spaan vult aan dat bij BW volgende week intern wordt bekeken hoe dit wordt weggezet. 
Daarin wordt ook de aansluiting met de ontwikkeltafels en de andere werkgroepen bekeken. 
 
Mevrouw Sollet herinnert zich van vorig jaar dat niet voor alle arrangementen in de Wmo 
beschrijvingen beschikbaar zijn. Dit is een los eindje wat nog open staat. 
Mevrouw Heuvelmans vraagt om die beschrijvingen van de arrangementen zo objectief mogelijk te 
maken. De zorgaanbieders hebben hiervan immers ‘last’. Verder vraagt mevrouw Heuvelmans aan 
de werkgroep om ook na te denken over de organisaties die geen normaalverdeling van cliënten 
hebben – die werken in een heel specialistisch segment – en die dus niet met de arrangementen in 
alle gevallen uitkomen. 
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De voorzitter antwoordt dat de normaalverdeling van cliënten zo meteen aan de orde komt. De heer 
Van Lieshout legt uit dat wordt gestreefd naar objectief en meetbaar. 
Mevrouw Heuvelmans legt uit dat vaak drastisch wordt afgeschaald en dat dit altijd discussies 
oplevert. Iemand met een IQ van 70 heeft immers over een paar maanden geen IQ van 100. 
De voorzitter antwoordt dat een IQ wel een objectief meetinstrument kan zijn. 
Mevrouw Heuvelmans legt uit dat dit diagnostiek is. De diagnostiek valt niet onder de Wmo. 
 
De heer Boumans vraagt om op een A4tje duidelijk aan te geven wat in juni 2019 – de tweede 
ontwikkeltafel – gereed behoord te zijn. Welke werkgroepen zijn er? Welke lijntjes lopen er? Wat 
wordt dit jaar niet en wel gedaan? Wat is beleidsarm? Wat is de inkoop? 
De voorzitter zal samen met mevrouw Spaan en de heer Meerten een plan van aanpak opstellen, 
ergo een organogram van de inkoop. Het werk in het veld moet worden gevolgd in beleidsmatige 
termen, maar niet alles heeft contractuele consequenties. Men moet daarom ook niet te veel hooi op 
de vork nemen. Het is ook lastig om een complex proces in een nutshell samen te vatten. Dit 
organogram zal eind april 2019 op de website komen te staan (afspraak). 
 
De heer Vliegen vindt de website erg onoverzichtelijk. Wat zijn de bezoekersaantallen en dergelijke? 
De voorzitter herkent die klacht. Voor jeugd is wel al een nieuwe website gemaakt die een stuk 
toegankelijker is. De website kan echter niet een-twee-drie worden veranderd vanwege de 
beperkingen in de software. Iedereen krijgt als service wel bericht als nieuwe stukken op de website 
worden geplaatst en waar deze te vinden zijn. 
Verder geeft de voorzitter aan dat de inspanningen erop gericht zijn om voor de zomer al 
duidelijkheid te geven over de tarieven, zodat wat comfort kan worden geboden voor het opstellen 
van de begrotingen van volgend jaar. Men is wel van elkaar afhankelijk of dit gaat lukken. De heer 
Van Lieshout zal dit nog verder toelichten.  
 
De heer Boumans vraagt naar de financiën van volgend jaar.  
De voorzitter legt uit dat in de eerste jaren de tekorten in de zorg/ de afneming van de budgetten 
vertaald zijn in de tarieven. Maar in 2017 is men overgaan tot realistische uniforme tarieven per 
arrangement. Bij dit uitgangspunt kan men de tarieven dus niet meer gebruiken als draaiknop om 
eventuele tekorten bij de gemeenten op te heffen. Dat moet dan anders gebeuren en men zal 
bijvoorbeeld moeten zoeken in de indicering en de hoeveelheid producten die men wil inkopen. De 
tarieven sec zijn dus geen instrument om bezuinigingen mee door te voeren. De toegang tot de zorg 
en eventueel een andere manier van organiseren in het voorliggende veld zijn voor de gemeenten 
de belangrijkste draaiknoppen om de zorgkosten te kunnen beïnvloeden. Er ligt echter geen 
opdracht om bezuinigingen bij de Wmo op de schaal van Maastricht Heuvelland door te voeren door 
op de tarieven te korten. 
De heer Boumans legt uit dat in verschillende regio’s hiermee verschillend wordt omgegaan. De 
heer Boumans vindt het hanteren van realistische tarieven prima. 
De heer Meerten voegt toe dat wel gestreefd wordt naar een goede verhouding tussen de kwaliteit 
en de geleverde prestatie. De werkgroep bekostiging kijkt hier nadrukkelijk naar. Momenteel bestaat 
nog geen helder beeld van deze verhouding en dit behoeft nader onderzoek. 
De heer Boumans vindt dat altijd sprake kan zijn van voortschrijdend inzicht. 
 
Mevrouw Van Kessel wijst op het degressieve tarief dat nu wordt gehanteerd. Het wordt op een 
gegeven moment lastig om verantwoord goede zorg te leveren, als men jaar na jaar onder het 
degressieve tarief blijft vallen. De Stichting Autismehulp Zuid-Limburg is op verzoek van de 
gemeente uitgebreid en de maand erna hoorde de stichting dat een degressief tarief wordt 
gehanteerd. 
De voorzitter legt uit dat de tarieven wel nog steeds realistisch moeten zijn. Dat is het uitgangspunt. 
Het degressieve tarief is ingevoerd voor het terugdringen van de verblijfarrangementen ten behoeve 
van een goedkopere ambulante vorm. 
 
De heer Van Lieshout zal de invloed van het degressieve tarief in de inhoudelijke werkgroep 
bekijken. Dit moet immers vanuit de inhoud worden vormgegeven en niet vanuit een bezuiniging. 
Wat wil men dat de invloed van het degressieve tarief is? Wat is het doel? Wanneer wordt de grens 
bereikt?  
Mevrouw Van Kessel geeft aan dat haar stichting wel continue wordt gevraagd of er nog plaatsen 
beschikbaar zijn. 
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De heer Van Lieshout legt uit dat momenteel het degressieve tarief geldt voor 85% van de omzet 
van de voorgaande jaren. Op een gegeven moment is dan de grens bereikt. Er moet serieus worden 
bekeken of men op die grens zit of niet. De vraag is dan of men wel of niet doorgaat met het 
degressieve tarief. Het is belangrijk om dit aan de inhoud te koppelen. 
 
De voorzitter vraagt of er nog meer vragen of opmerkingen zijn over het plan van aanpak. 
 
Mevrouw Heuvelmans vraagt wanneer en hoe de alternatieve inkoopstrategieën (pagina 3) – naar 
aanleiding van het F-Fort rapport – worden geëvalueerd. 
De voorzitter geeft een voorbeeld. Bij de inkoop van begeleiding jeugd is uiteindelijk toch voor 
bestuurlijk aanbesteden gekozen voor de duur van twee jaar. De gecontracteerde zorgaanbieders 
hebben de concrete opdracht om vanuit resultaatsturing een aantal te bereiken resultaten aan te 
tonen en hoe zij aan de realisatie daarvan hebben bijgedragen. Mocht dit na twee jaar niet 
voldoende blijken te zijn, zal begeleiding jeugd alsnog worden aanbesteed. Het probleem bij 
bestuurlijk aanbesteden is dat niet op de kwaliteit van zorgaanbieders geselecteerd kan worden. 
Daarnaast geeft de voorzitter aan dat crisis nu voor drie jaar is gecontracteerd met de mogelijkheid 
tot verlenging met een jaar. Verblijf is nog in onderzoek. De voorzitter verwijst hiervoor verder naar 
de ontwikkeltafel jeugd. Daar zal dit verder worden besproken. 
 
Mevrouw Lacroix vraagt of de resultaten naar de verschillende aanbieders worden 
gecommuniceerd, zodat de zorgaanbieders daarop kunnen voorsorteren. 
De voorzitter antwoordt dat dit uiteraard de bedoeling is. De bedoeling is om vooraf goede 
afspraken te maken. Er zal aan de hand van een drietal aspecten beoordeeld worden of de 
resultaten geboekt worden. Is dat niet het geval, zal men het over een andere boeg moeten gooien. 
 
De voorzitter heeft geen echte aanvullingen op het plan van aanpak gehoord. 
 

3. Inventarisatie agendapunten OT 2019 
 

b. Doorontwikkeling Beschermd Wonen 
1.        Ontwikkelingen Beschermd Thuis 2021– (bijlage 3b1) – toelichting Gaby Spaan 
 
De voorzitter geeft aan dat de heer Reiters met vakantie is. De heer Reiters is het aanspreekpunt 
voor BW. Mevrouw Spaan heeft dit nu van hem overgenomen. 
 
Mevrouw Spaan licht toe dat de notitie over Beschermd Thuis 2021 bij de stukken zit. De bedoeling 
was dat in 2020 de nieuwe koers wordt aanbesteed voor Beschermd Thuis, de maatschappelijke 
opvang en BW met de nadruk op normaliseren en spreiding. Daaraan wordt ook een nieuwe 
inkoopstrategie gekoppeld waarbij op resultaat wordt gestuurd. Er zijn echter een aantal landelijke 
ontwikkelingen, waaronder het nieuwe verdeelmodel. De definitieve cijfers daarvan zijn echter nog 
niet bekend. Daarnaast wordt een deel van de cliënten overgebracht naar de Wlz. De criteria 
daarvoor zijn ook nog niet bekend. Vanwege zo veel aannames wordt het niet eenvoudig om dit per 
2020 in te voeren. Daarom wordt nu gekozen voor de verlenging van de huidige contracten met één 
jaar zodat goed samen met de zorgaanbieders naar de koerswijzigingen kan worden gekeken. Dit 
zal dan samenvallen met de ontvlechting van de Westelijke Mijnstreek. Daarbij komen de volgende 
vragen aan de orde; wat betekent Beschermd Thuis? Om welke cliënten gaat het wel en niet?  
Mevrouw Spaan vraagt welke aanbieders hierover mee willen denken. Komende week zal in een 
intern overleg gekeken worden wat nodig is om dit te gaan doen. De oude werkgroep kan dan 
eventueel nog uitgebreid worden. De heer Reiters leidt dit project en hij zal dit ook verder 
communiceren. Mevrouw Spaan voegt toe dat de raamovereenkomst en de bijlagen dus worden 
verlengd en eventueel aangepast. Het is daarom ook goed om aan te geven welke zaken nu knellen. 
 
De vertegenwoordigers van AltraCura, Levanto, WonenPlus, Agape Zorg, Stichting Autismehulp 
Zuid-Limburg willen graag in de werkgroep aansluiten. 
 
De voorzitter deelt mee dat in 2021 de aanwijzing van de gemeente Maastricht als 
centrumgemeente voor BW afloopt. Dit was al een keer verlengd. Tot nu toe koopt de gemeente 
Maastricht BW in voor Maastricht Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek. Dat 
samenwerkingsverband valt dus na 2021 uit elkaar in die zin dat de Westelijke Mijnstreek en 
Maastricht Heuvelland BW dit voor eigen rekening gaan doen. Desondanks wordt de inbreng vanuit 



  Pagina 6 van 16 
 

 

de Westelijke Mijnstreek wel gecombineerd bij de voorbereidingen zodat men van elkaars ervaringen 
en ontwikkelrichtingen kan meeprofiteren. Dat zal volgend jaar ook nog het geval zijn. 
 
Mevrouw Cörvers legt uit dat vanuit de Westelijke Mijnstreek samen met Maastricht Heuvelland wel 
wordt gekeken naar een uniform aanbod/ producten om het zo voor de aanbieders zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Dat is in ieder geval het streven. Daarnaast zijn er ook nog overleggen gaande of 
men een gezamenlijk inkooptraject kan starten. 
 
c. Resultaatsturing en kwaliteit Wmo – toelichting Ids Bierma 

 
De voorzitter legt uit dat dit op de agenda staat omdat de werkgroep heeft geconcludeerd dat de 
pilot niet bijster succesvol is geweest. De omvang van de pilot was te klein en daarnaast waren er 
ook ambtelijke capaciteitsproblemen. Het is daarom verstandig om nu even een pas op de plaats te 
maken en te bekijken of men in een nieuwe vorm aan resultaatsturing handen en voeten kan geven. 
De heer Meerten heeft de suggestie gedaan om dan met name uit te gaan van de beschikbare 
informatie die men uit de systemen kan halen. Het capaciteitsgebrek bij de gemeenten blijft echter 
wel spelen, maar het onderwerp is dus niet van de agenda. Er wordt gezocht naar een goede 
efficiënte manier om hieraan een vervolg te geven. 
Bij de pilot van jeugd hebben de uitkomsten van de pilot wel geleid tot een resultaat; contractuele 
afspraken rondom kwaliteitseisen en dergelijke. Met de aanschaf van een uniform systeem voor 
1G1P1R wordt geprobeerd om hieraan handen en voeten te geven. Bij jeugd is men dus iets verder, 
maar dat heeft ook met de slagkracht van de organisatie en de regionale werkgroep Jeugd te 
maken. Daar is meer capaciteit bij de zestien gemeenten dan op de schaal van Maastricht 
Heuvelland. De voorzitter zal aan de ontwikkeltafel meedelen als er een nieuwe opdracht/doorstart 
van het thema resultaatsturing is. 
 
De heer Bos deelt mee dat Agape Zorg onlangs 20.000 euro heeft geïnvesteerd in ICT om de 
resultaten per levensgebied meetbaar te maken op verzoek van een gemeente. Nu heeft men de 
Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Het wordt echter wel heel erg duur als elke gemeente een ander 
meetinstrument gaat bedenken en dit anders gaat inrichten. Wordt gekeken naar wat er al in den 
lande is op dat vlak bij de grote ICT-leveranciers? De heer Bos mist ook de communicatie met de 
ICT-leveranciers in de zorg. Zij kunnen immers heel goed aangeven wat zij bij de zorgverlener 
kunnen organiseren. 
Mevrouw Sollet zat in de werkgroep. Mevrouw Sollet meldt – aanvullend op de voorzitter – dat de 
werkgroep heeft geconcludeerd dat de ambities moeten worden bijgesteld. Op dit moment moet men 
ook niet spreken over resultaatsturing. Men zou al heel ver zijn als men een goed bruikbaar 
instrument voor resultaatmeting zou hebben. De eerste opdracht zou dus moeten gaan over het 
vervolg. Dat betekent – als de werkgroep die opdracht zou krijgen – dat ook wordt gekeken welke 
instrumenten er al zijn. De ZRM valt daarbuiten, want de ZRM is geen effectmetingsinstrument, maar 
een momentopname. Dit gaat ook veel meer over resultaten die men voor de eigen gemeentelijke 
ambities kan genereren. De werkgroep bekijkt ook wel degelijk wat in den lande al ontwikkeld wordt 
om dat eventueel over te nemen. 
 
De heer Meerten is geïnteresseerd vanuit het beleid, vanuit het contractbeheer – los van het 
individuele niveau – om op arrangementsniveau resultaten te meten.  Het is namelijk interessant om 
te zien wat de effecten zijn van de ingezette segmenten. De heer Meerten neemt als voorbeeld de 
uitstroom. Er worden trajecten beëindigd. Men heeft echter niet goed in beeld welke groepen worden 
beëindigd. Zijn de resultaten bereikt? Is er uitstroom naar de Wlz? Is het voorliggend veld 
ingeschakeld? Deze informatie zou de heer Meerten graag ontvangen. Waar gaan bijvoorbeeld de 
mensen naartoe – uitstroom op initiatief van de cliënt – van de trajecten individuele begeleiding? 
Over de 3.07 berichten kan men ook samen gewoon afspraken maken. 
De heer Van Anrooij merkt op dat inderdaad veel meer met het systeem gedaan kan worden. 
De heer Van Hooren legt uit dat dit bij jeugd al wordt gedaan. 
De heer Meerten vindt het goed om in beeld te brengen welke uitstroom het huidige systeem 
faciliteert. Kan men daar iets mee in het kader van resultaatmeting of vanuit het contractbeheer? Of 
moet eventueel nog iets aanvullends gebeuren? Is het berichtensysteem wel geschikt om daar nog 
een aanvulling bij te zetten? Hierover kan men gewoon uniforme afspraken maken. Dan heeft men 
een database waarvan men kan leren. 
De heer Vliegen vindt het goed als men met zo’n actie 80% beslaat. Het is namelijk niet goed als het 
systeem heel ingewikkeld wordt gemaakt. 
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Mevrouw Sollet wil ook ervoor waken dat men elke relevante vraag probeert op te lossen middels 
een uitbreiding van het registratiesysteem. 
 
De voorzitter vindt dit waardevolle input voor een herstart, een herformulering van de opdracht. Dit 
wordt meegenomen. De voorzitter legt uit dat dit terugkomt in de ontwikkeltafel zodra er een nieuwe 
planning en een nieuwe aanpak van dit thema is. 

 
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 

 
De voorzitter deelt mee dat heer Meerten een korte presentatie heeft voorbereid over de 
procesvoortgang. 
 
Presentatie Algemeen toegankelijke groepsbegeleiding ouderen 
 
De heer Meerten legt uit dat de afspraak is dat in deze setting van de ontwikkeltafel alleen de 
procesvooruitgang wordt teruggekoppeld en dat verder inhoudelijk op andere tafels hierover wordt 
gesproken. De algemeen toegankelijke dagbesteding heeft zich inmiddels toegespitst op de 
doelgroep ouderen. Het is wel nog niet helemaal duidelijk wat onder het begrip ouderen valt. 
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De voorzitter benadrukt dat het systeem op 1 januari 2020 moet zijn omgeklapt. 80% van het 
budget verdwijnt dus van de ontwikkeltafel via de omklap naar een eventuele aanbesteding voor de 
doelgroep ouderen. 
De heer Meerten legt uit dat gefaseerd uitsluitend met de doelgroep ouderen zal worden gewerkt.  
De heer Noteborn vindt een afbakening naar leeftijd heel gevaarlijk is. Wat doet men bijvoorbeeld 
met de mensen met een niet-aangeboren hersenletsel van 67 jaar? Die cliënt hoort echt niet in een 
algemene voorziening thuis. 
De heer Meerten legt uit dat daarom ook over een ambitie van 80% wordt gesproken. Voor 20% 
wordt de maatwerkvoorziening dus in ieder geval in stand gehouden. Het kan ook best zo zijn dat de 
doelgroep niet-aangeboren hersenletsel buiten het algemeen toegankelijk systeem wordt gehouden. 
De heer Meerten erkent daarnaast ook dat de doelgroep niet-aangeboren hersenletsel onder alle 
leeftijdscategorieën valt. Verder zal ook de expertise van de zorgaanbieders hierbij worden 
betrokken zodra er meer duidelijkheid is. Dat zal ook eerder zijn dan dat de opdracht definitief is. 
 
 

 
 
De heer Meerten legt vervolgens uit dat de toegankelijkheid ook afhankelijk is van het vervoer. Er 
zijn ook meer mogelijkheden om het vervoer te faciliteren. Men zou het vervoer ook gebiedsgericht 
kunnen organiseren samen met het inregelen van een gebiedsvervoersysteem, los van de 
verschillende losse initiatieven die in dat gebied actief zijn. De vraag is hoe men de cliënt op de 
juiste plaats krijgt. De werkgroep worstelt ook heel erg met het regulerende systeem. De 
zorgaanbieders zullen hierbij ook zeker worden betrokken. De opdracht is om een algemene 
voorziening te maken en volgens de jurisprudentie mag men dan geen individueel onderzoek doen 
naar de beperkingen van een cliënt. Dat valt immers onder de indicatie van een 
maatwerkvoorziening. Welke mogelijkheden biedt de Wmo op het gebied van indicatiestelling om dat 
te mandateren? Wat moeten dan de voorwaarden zijn? De heer Meerten verwijst in dezen naar de 



  Pagina 9 van 16 
 

 

notitie Krachtenbundeling. Diegene die in de Wmo de indicatie stelt, mag niet diegene zijn die de 
zorg verleent. Dat is dus een moeilijk punt. Men moet elkaar dus goed blijven informeren. 
 
De heer Vliegen verwijst naar de coöperatie Stand-by en de jurisprudentie dienaangaande. 
Desgevraagd geeft de heer Vliegen aan dat al een evaluatie heeft plaatsgevonden van Stand-by met 
de gemeente en een aantal zorgaanbieders. 
 
De heer Meerten legt desgevraagd uit dat het een multidisciplinair regionaal samengestelde 
werkgroep is. Op aanraden van F-Fort en op basis van de eerdere ervaringen in de inkooptrajecten 
is bewust gekozen voor een kleine werkgroep om in ieder geval stappen te kunnen maken. 
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Mevrouw Lacroix vraagt of zorgaanbieders per 1 januari 2020 subsidies krijgen. Worden de huidige 
aanbieders dus niet automatisch aanbieder? 
De heer Meerten legt uit dat de insteek is dat per 1 januari 2020 de dagbesteding voor ouderen 
zonder een indicatie/beschikking toegankelijk wordt gemaakt voor 80% van de ouderen met een 
financiering via subsidies. De heer Meerten maakt echter een voorbehoud in dezen omdat er ook 
heel andere ontwikkelingen gaande zijn. Daarnaast blijft er ook altijd nog een geïndiceerde 
voorziening bestaan. Verder kan ook niet gegarandeerd worden dat de huidige aanbieders 
automatisch aanbieder blijven. Aanbieders moeten er dus rekening mee houden dat dit ook niet het 
geval kan zijn. De werkgroep zal in juni 2019 meer weten over de strategie en hoe dit moet worden 
georganiseerd. Daarnaast zal mogelijk ook nog een marktconsultatie worden gedaan om alle opties 
open te houden. Verder kan de heer Meerten echter niet de stappen naar de ontwikkeltafel 
terugkoppelen. 
De voorzitter legt uit dat men bij het hanteren een andere inkoopstrategie – het aanbesteden – heel 
zuiver moet houden wat men waar met elkaar deelt. Dat is heel lastig. Bij de ontwikkeltafel zit men in 
het kader van bestuurlijk aanbesteden bij elkaar en de heer Meerten kan dus hier niet in alle 
openheid alles delen. 
 
Desgevraagd legt de heer Meerten uit dat de helft van de dagbesteding ouderen betreft. Het gaat 
regionaal om circa 500-600 cliënten. 80% van de helft van het Maastrichtse budget (circa 4 miljoen 
euro) gaat dus naar de dagbesteding. Een financiële slag maken is niet meteen aan de orde. Het is 
de bedoeling om een ander organisatiemodel te ontvouwen. 
 
Mevrouw Sollet deelt mee dat in de gemeente Eijsden-Margraten momenteel al een pilot loopt met 
een algemeen toegankelijke kleinschalige dagbesteding voor ouderen met één aanbieder in een van 
de kernen. De bevindingen van deze pilot kunnen worden aangereikt. 
De heer Meerten voegt toe dat Eijsden-Margraten ook in de werkgroep zit. Verder loopt ook in 
Maastricht Noordwest al een heel brede pilot. Daarnaast gebeurt ook al veel in de verschillende 
regiogemeenten. Dat maakt het niet gemakkelijk. Desgevraagd legt de heer Meerten uit dat de 
oudere dagbesteders van Noordwest eigenlijk onder deze opdracht gaan vallen. Het is nog niet 
duidelijk of het één naast het ander kan blijven bestaan. 
 

e. Actualisering DVO Wmo en BW (raamovereenkomst) 
 
De heer Meerten deelt mee dat in Maastricht besloten is dat de indicaties voor Wmo-voorzieningen 
en de dienstverlening per direct zonder een einddatum voor onbepaalde tijd worden afgegeven. Dit 
geldt in ieder geval voor Maastricht en Valkenburg. Daarnaast ligt dit nu ook bij de regiogemeenten 
ter overweging. De uitslag daarvan wordt later naar de zorgaanbieders gecommuniceerd. 
De heer Meerten deelt mee dat is geconstateerd dat in 2019 in Maastricht meer dan 3.000 
herindicaties open staan. Dat zijn intensieve administratieve processen. In overleg met de uitvoering 
vindt men het nu beter om het moment van herindicatie te gebruiken voor een periodiek onderzoek 
om regie te voeren over de gerealiseerde voortgang voor de cliënt en om eventueel richting 
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resultaatsturing te werken. Dat wil zeggen dat alle nieuwe instroom vanaf komende maandag een 
toekenning krijgt zonder een einddatum; dus een 3.01 bericht zonder einddatum. Er komt ook een 
clausule in de beschikking over een periodiek onderzoek. Er is namelijk geconstateerd dat bijna 
nooit een traject afloopt op de einddatum zoals die vooraf werd ingevoerd. Dit geldt in principe voor 
alle toekenningen, behalve als een einddatum voorzienbaar is. De processen worden dus anders 
ingevuld. Dit zou ook kunnen betekenen dat men zich intensiever kan richten op het periodiek 
onderzoek dat vormvrij is. Dat kan bijvoorbeeld ook een telefoontje zijn. Dit is gedaan op verzoek 
van de zorgaanbieders. 
 
De heer Bos vraagt of de DVO wordt aangepast, zoals ten aanzien van de laatste maand en de 
cyclus van het toesturen van de zorgplannen. 
De heer Meerten legt uit dat dit niet verandert. 
Mevrouw Thijssen voegt toe dat het ook afhangt van hoe vaak een periodiek onderzoek wordt 
gedaan. Op die tijden verwacht men ook een plan van aanpak. Dit kan niet worden 
gestandaardiseerd omdat er geen standaard cliënt is. Men gaat ervan uit dat de zorgaanbieder 
iedere drie maanden evalueert hoe het gaat met de cliënt en wat de voortgang is. Dit hoeft dus geen 
extra administratieve last te betekenen. 
De heer Meerten legt uit dat ook nog moet worden bekeken hoe die periodieke onderzoeken worden 
vormgegeven. Daarin zitten ook gradaties en daarin wordt ook regionaal opgetrokken. 
Mevrouw Sollet stelt vast dat het dus een verantwoordelijkheid wordt van de consulent. 
De heer Meerten legt uit dat de consulent inzicht heeft in de individuele situatie van de cliënt. De 
consulent krijgt de mogelijkheid om een bepaald periodiek onderzoek in te plannen. 
Mevrouw Cörvers voegt toe dat het vooral om de samenwerking gaat. Men zal ook gaan bekijken of 
er een vaste contactpersoon/casemanager kan komen bij de aanbieder. Hieraan zitten echter wel 
nog haken en ogen. Geen einddatums meer hebben, geeft echter meer lucht. 
De heer Meerten legt uit dat deze methodiek gaat gelden voor de nieuwe cliënten. Verder is er ook 
sprake van werkdruk bij de uitvoering. Met deze ontwikkeling komt er dus ook een mogelijkheid om 
hierin wat slagen te gaan maken. Misschien kan men dit echter ook toepassen op de 3.000 cliënten 
die gepland staan in 2019. Hiervoor moet dan wel een nieuw 3.01 bericht komen zonder einddatum. 
Daarop moet men altijd wachten. 
 
Mevrouw Sollet vraagt of dit nog wordt gemonitord. Dit is immers een heel fundamentele wijziging. 
Hoe loopt het met de periodieke overleggen? Dit is immers erg consulent afhankelijk. Wat is het 
effect op de duur van de behandelingen of op de arrangementen? Er komt een zware extra 
verantwoordelijkheid te liggen bij de consulenten. Mevrouw Sollet wil graag dat dit wordt opgevolgd. 
De heer Meerten legt uit dat de trajecten heel vaak eindigen op een ander moment dan in de 
indicatie staat. Iedere gemeente moet verder het monitoren zelf inregelen. Er is alleen geconstateerd 
dat geen traject eindigt op de voorziene einddatum. Het is in ieder geval heel moeilijk om de oorzaak 
te meten. Het volume en het aantal processen worden uiteraard wel gemeten en er is ook continue 
sprake van afstemming. Het kan ook zo zijn dat trajecten eerder worden beëindigd. Hiernaar zal ook 
zeker in regionaal verband moeten worden gekeken. In Maastricht is onlangs een 
raadsinformatiebrief uitgebracht – gewijzigde werkwijze rondom indiceren en onderzoek – en de 
heer Meerten heeft die brief ook verspreid onder de regiogemeenten. De heer Meerten heeft ook al 
van collega’s gehoord die zij dit ook willen overnemen. 
Mevrouw Thijssen vindt dat hiermee niet veel verandert. Dit is immers ook een verantwoordelijkheid 
van de leverancier/zorgaanbieder. 
De voorzitter verwijst verder naar de werkgroep om daar deze discussie verder te voeren. 
 
De heer Vliegen vraagt wanneer over die 3.000 cliënten wordt gecommuniceerd. 
Mevrouw Kools legt uit dat men in Maastricht hiermee al bezig is. 
Desgevraagd geeft de heer Meerten aan dat de gemeenten Maastricht en Valkenburg deze 
methodiek in ieder geval gaan toepassen. De gemeente Gulpen-Wittem zoekt dit nog uit. De meeste 
regiofunctionarissen van de gemeenten staan positief hiertegenover, maar maken ook nog wat 
voorbehouden. Er wordt in ieder geval goed gekeken naar de situatie. 
 
De heer Boumans wil ervoor waken dat de cliënt iets heeft om ‘mee te wapperen’ als een recht op 
die voorziening. Er zit namelijk ook iets goed aan het hebben van een einddatum. 
De heer Meerten legt uit dat in de clausule ook heel uitdrukkelijk wordt aangegeven dat geen recht 
ontstaat op onbepaalde tijd. Er wordt heel goed gekeken naar de situatie en als de zorgaanbieder en 
de consulent allebei constateren dat het niet nodig is, dan wordt het gewoon beëindigd. 
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De voorzitter schorst de bijeenkomst voor een pauze. 
 

 Pauze 11.25 – 11.45 uur  

 
4. Beleid rondom Social Return – Toelichting Odette Creusen 

 
De voorzitter heropent de vergadering en licht toe dat in laatste ontwikkeltafel van vorig jaar vragen 
waren over Social Return. Mevrouw Creusen is de regiocoördinator Social Return Maastricht 
Heuvelland en zij zal Social Return nu toelichten. 

 
Mevrouw Creusen licht toe dat zij een korte film over Social Return in het algemeen zal tonen. 
Social Return wordt per organisatie individueel vormgegeven en er is niet één manier om aan Social 
Return te doen. In 2005 zijn de eerste Social Return projecten gekomen, vooral in de Randstad. 
Vanuit de politiek bestond hiervoor heel veel interesse. In Zuid-Limburg is men toen een onderzoek 
opgestart. Naar aanleiding daarvan is Social Return toen eigenlijk begonnen. Mevrouw Creusen zal 
na het tonen van de film kort ingaan op de opzet van Social Return, maar zij is vandaag vooral hier 
aanwezig om vragen te beantwoorden. 
 
Film Social Return https://www.youtube.com/watch?v=dSH9T3Udoh8  
 
 
Mevrouw Creusen legt uit dat in de film een heel algemeen beeld over Social Return wordt 
geschetst. Vanuit de DVO Zorg is mevrouw Creusen het aanspreekpunt voor Zuid-Limburg voor 
Social Return. In de drie regio’s – Parkstad, Sittard-Geleen en Maastricht Heuvelland – wordt heel 
nauw samengewerkt en wordt Social Return op dezelfde manier uitgevoerd. Daarnaast is er ook een 
aantal aanbestedingen die voor geheel Zuid Limburg gelden. In de regio wordt sowieso geprobeerd 
om dit allemaal samen te pakken. Er wordt dus vooral gekeken naar waar het zwaartepunt ligt en 
hoe men daarover goede afspraken kan maken. Social Return kost gewoon werk, maar men moet 
wel proberen om het zo eenvoudig mogelijk te maken door het hebben van één aanspreekpunt en 
door alle zorgadministratie die erbij hoort zo veel mogelijk gelijk te houden, zodat daarin geen extra 
werk zit. 
Verder legt mevrouw Creusen uit dat de doelgroep erg breed is. De leerlingen in het kader van 
BOL/BBL vallen sowieso hieronder, naast alle mensen die een uitkering krijgen. Dit hoeft dus niet 
alleen over de bijstand te gaan. Daarnaast worden ook de WSW-ers genoemd. Regionaal gezien 
zijn dat er best veel. Verder kunnen ook de social firms helpen bij de invulling van Social Return. 
Social firms zijn de bedrijven waar meer dan 30% van de mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt werken, zoals Athos en Talent. Er is geen vaste lijst van bedrijven. Er wordt gewoon 
specifiek naar de mogelijkheden gekeken. 
Bij Social Return is het heel erg belangrijk dat het gaat om de looncomponent van de betreffende 
mensen. Vrijwilligers worden dus niet meegerekend. Het werken met vrijwilligers geeft echter wel 
aan hoe maatschappelijk men bezig is. Het is dus wel belangrijk om dit ook door te geven. Social 
Return is dus een werkinstrument en geen re-integratie-instrument. Verder staat mevrouw Creusen 
ook altijd open voor initiatieven voor deze doelgroep, omdat men daarvan altijd kan leren. Social 
Return is heel breed, maar dat maakt Social Return ook vaak heel moeilijk. Mevrouw Creusen nodigt 
iedereen uit om vooral een afspraak met haar te maken om in gesprek te gaan. Alles wat al gedaan 
wordt moet immers ook in beeld worden gebracht. Mevrouw Creusen hoort ook graag welke 
algemene vragen er leven. 
 
De voorzitter stelt vast dat mevrouw Creusen vooral zorgaanbieders uitnodigt om in gesprek te 
gaan om samen te bekijken wat een organisatie kan met Social Return. 
 
De heer Boumans vindt het heel positief wat er al in Zuid-Limburg gebeurt. Het is een hele tour om 
uit te zoeken wat in welke gemeente mag inzake Social Return. Dat is een heel lastige opgave. 
Aanbieders willen ook best graag aan Social Return invulling geven. 
 
Mevrouw Heuvelmans merkt op dat sommige gemeenten zelfs aangeven dat 2 fte voor Social 
Return aangesteld moeten worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=dSH9T3Udoh8
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Mevrouw Creusen is hierop zeer tegen. De vorm die men in Zuid-Limburg heeft gekozen is helaas 
niet in de rest van Nederland overgenomen. Het gaat erom dat de doelgroep op een goede manier, 
liefst langdurig kansen krijgt. Dat is echter niet gemakkelijk. 
Mevrouw Stroom vraagt in hoeverre een indicatie dagbesteding vanuit de Wmo – die bijvoorbeeld 
kan bestaan uit het werken in een bakkerij – in aanmerking komt voor een Social Return constructie. 
Dat is voor een leverancier ook best goedkoop. Hoe kunnen die mensen in een Social Return traject 
terecht komen? 
Mevrouw Creusen legt uit dat als iemand werkervaring opdoet men niet tot de doelgroep Social 
Return hoort, maar zodra de loonwaarde begint wel. Mevrouw Creusen geeft aan dat men dus naar 
die looncomponent moet toewerken. Het instrument van Social Return is ook officieel bedoeld voor 
mensen die kunnen werken en daartoe gestimuleerd moeten werken. Gelukkig zijn er bedrijven die 
deze ‘moeilijke’ groep een kans willen bieden zodat zij ook – deels – betaald werk kunnen doen. Dat 
is dus op-en-top Social Return. 
 
De heer Boumans vindt het heel complex om te zoeken naar de juiste ingangen voor Social Return. 
Mevrouw Creusen legt uit dat Uit de Steigers een voorbeeld is van een social firm die voor 30% 
werkt met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Uit de Steigers is bezig met 
meubilair waarin ook een component arbeid zit. In Zuid-Limburg is men intensief bezig met 
eenzelfde beleid. 
Mevrouw Heuvelmans geeft aan dat AltraCura ook een poging heeft gewaagd. 
Mevrouw Creusen legt uit dat men in alle redelijkheid met elkaar om tafel moet gaan zitten. Er zijn 
mooie voorbeelden van win-win situaties. Dit heeft echter wel tijd nodig. 
 
De voorzitter vindt het laten bezorgen van de post door de MTB als bijdrage aan de invulling van 
Social Return echt een eyeopener. Het hoeft dus ook niet in eigen beheer. Mevrouw Creusen vindt 
het meubilair ook een heel mooi voorbeeld. Daarbij gaat het om de looncomponent van de meubels. 
 
De heer Meerten vraagt of in de dienstverlening Wmo begeleiding groep cliënten zitten die mogelijk 
in aanmerking kunnen komen voor een Social Return plek. 
Mevrouw Creusen legt uit dat zij niet over plekken beschikt. 
De heer Bos legt uit dat met het hebben van een dagbesteding er meer mogelijkheden bestaan om 
Social Return te organiseren. Social Return is ook best een harde eis in de DVO.  
Mevrouw Creusen deelt mee dat aanbieders in de eerste jaren bewust de gelegenheid krijgen om 
daarin te groeien. Dat is de afspraak. 
 
De heer Bos heeft ook mensen vanuit de reclassering – waarvoor niet wordt betaald – die een plek 
hebben bij Uit de steigers (de zogenaamde werkstraffers/uitvoering van een taakstraf). Die plek had 
dus ook een betaalde Wmo-plek kunnen zijn. Voor Social Return tellen zij echter blijkbaar niet mee. 
De heer Bos dacht echter dat deze mensen wel binnen Social Return vielen. Dit zorgt nu voor een 
kostencomponent omdat medewerkers die begeleiding moeten doen. 
Mevrouw Creusen legt uit dat er in de eerste jaren wel een mogelijkheid is om te groeien. Mevrouw 
Creusen kan deze casus aan beleid voorleggen als dit vaak voorkomt en als dit een heel grote groep 
is. 
 
Mevrouw Geuskens liep er tegenaan dat sommige mensen tien jaar lang geen VOG kregen.  
Mevrouw Van Kessel heeft helaas geen medewerking gekregen en moest toen met het project in 
Sittard-Geleen stoppen. 
Mevrouw Creusen legt uit dat het nu beter geregeld is. Recent is in Sittard-Geleen een Social 
Return coördinator gekomen. Mevrouw Creusen had toen wel kunnen bekijken of zij had kunnen 
interveniëren.  
 
Mevrouw Heuvelmans geeft aan dat AltraCura heel erg worstelt met Social Return. Mevrouw 
Heuvelmans vraagt meer uitleg over de looncomponent van Social Return. Kan iemand die 
begeleiding groep krijgt iets presteren wat verkocht kan worden?  
Mevrouw Creusen legt uit dat social firms, bedrijven zijn die vooral werken met mensen die een 
afstand hebben tot de arbeidsmarkt – zoals bakkerijen, cateringbedrijven, post bezorgen, 
schoonmaken – en die mensen moeten dan een looncomponent krijgen. Iemand die begeleiding 
groep krijgt kan dus ook iets presteren wat verkocht kan worden. 
De heer Vrolijk legt uit dat men zaken ook kan combineren; werken met mensen met indicaties en 
werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
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De gegevens van mevrouw Creussen worden op verzoek aan de notulen toegevoegd. 
 

Odette Creusen | Projectleider - Regio coördinator Social Return Maastricht Heuvelland 
Projectmanagement | Gemeente Maastricht 
T (043) 350 47 36 of 06 211 288 23 | E Odette.Creusen@maastricht.nl 
 
De voorzitter dankt mevrouw Creusen voor de uitleg. 
 
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) 

 
Presentatie Werkgroep bekostiging 
 
De heer Van Lieshout legt uit dat de werkgroep hard aan de slag is. In de volgende ontwikkeltafel 
wordt het eindresultaat gepresenteerd. Er zijn nu twee sessies geweest en een derde werkgroep 
sessie is gepland over twee weken. De heer Van Lieshout legt uit dat de concretiseringen samen 
moeten komen. 
 
Opdracht: 
1. Komen tot een realistische bekostiging van de arrangementen. 
2. Transparantie van de bekostiging vergroten. 
3. Sturingsmogelijkheden vergroten. 

 
Onderdelen: 
 Komen tot een transparant wijze om een uurtarief te berekenen. 
 Invulling van de arrangementen voorbereiden. 

 
De heer Van Lieshout legt uit dat de lijnen in de grafiek bijna geheel spiegelen. Er zijn 99 
gecontracteerde Wmo-partijen (zorgaanbieders) die begeleiding groep, begeleiding individueel 
leveren (x-as). Op de y-as staan het aantal maanden die men mist vanuit de gemeente of vanuit het 
CAK gezien. Dit geeft de betrouwbaarheid weer van de informatie zoals die momenteel in het CAK 
zit. Deze week is een email gestuurd met daarin twee verklaringen over 2017 en 2018 met de vraag 
of de informatie klopt die bij het CAK is aangeleverd. Indien dit niet het geval is, wordt gevraagd om 
de productie die wel is geleverd in te vullen. Dit heeft immers financiële consequenties. 
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De heren Boumans en Bos wijzen op de problemen die men heeft als men die uitvraag bij 
verschillende gemeentes moet aanleveren. De timing is beroerd. 
De heer Van Lieshout legt uit dat het uitvraagformat in de werkgroep bekostiging is besproken. Als 
men dit een of twee maanden geleden had gedaan, was de timing ook net zo beroerd geweest. Dan 
had men bovendien daarna nog afwijkingen gehad omdat bijvoorbeeld de facturatie nog niet rond 
was. Eerder is ook gevraagd of men dit format zou kunnen aanleveren en daarop is toen positief 
geantwoord. Voor de zomervakantie wil men bovendien met de tarieven komen. 
Mevrouw Lacroix vraagt of per 15 april 2019 bijvoorbeeld geen optie kan zijn. Dan is er meer 
speelruimte. 
De heer Meerten wijst erop dat als er iets verzuimd is, men nee moet invullen. Indien men echter ja 
invult en hierop vertrouwt, kan men het zo terugsturen. 
De heer Van Hooren legt uit dat dit wel intern getoetst moet worden. Dat is geen continu proces. 
De heer Hugel twijfelt heel erg nu hij die pieken ziet in de grafiek. 
 
De heer Van Lieshout zal desgevraagd aankomende week de grote afwijkingen doormailen naar de 
betreffende organisaties (afspraak). Maar vanwege de privacy kan het gehele bestand niet worden 
doorgestuurd. 
De heer Bos en mevrouw Heuvelmans willen toch graag het hele bestand ontvangen. 
De heer Van Lieshout zal hierop volgende week terugkomen. Wel moet men per organisatie zelf al 
goed bekijken of correct is aangeleverd. 
 
De heer Meerten ziet bij de huishoudelijke hulp dienstverlening geen problemen. Alle geleverde uren 
zitten daar in het CAK. 
Mevrouw Theodorou legt uit dat misschien verschillende eenheden – arrangementen versus uren – 
vergeleken worden. Bij het rapporteren van dezelfde eenheden aan beide partijen bestaan 
misschien minder verschillen. 
 
Planning: 

 25 maart   Eerste oplevering in de werkgroep bekostiging voor uur opbouw. 
 29 april   Invulling van arrangementen aan de handhaving van CAK-informatie. 
 13 mei   Eerste oplevering in de werkgroep bekostiging. 
 7 juni  Terugkoppeling in de OT Wmo. 

 
De heer Van Lieshout deelt mee dat het bij aanleveren per 15 april 2019 heel erg krap wordt. Na de 
werkgroep van 13 mei 2019 volgt immers het proces van de bestuurlijke besluitvorming. Uitstel zal 
dus onherroepelijk leiden tot een vertraging. 
De heer Bos stelt voor om de uitvraag aan de kant te schuiven. Het is echter wel duidelijk dat de 
data niet kloppen. 
De heer Van Lieshout deelt mee dat de CAK-gegevens echt nodig zijn. Er is dus geen ruimte voor 
uitstel als men voor de zomer (per 1 juni) klaar wil zijn. Er wordt afgesproken dat de heer Van 
Lieshout bekijkt of de databestanden van het CAK aangereikt mogen worden. De heer Van Lieshout 
ziet verder geen belemmering als dit mag. Dit wordt dus nagegaan. 
 
De voorzitter wenst iedereen veel succes. 

 

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 

 
De voorzitter deelt mee dat het sanctieprotocol als een interne werkwijze is ontwikkeld op basis van 
de eerdere notitie. Dit wordt nu ter kennisgeving aangenomen. Het uitgangspunt is altijd hoor en 
wederhoor en zorgvuldigheid. Dit is met name bedoeld naar gemeenten toe om duidelijk te maken 
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welke processtappen men door moet op het moment dat signalen binnenkomen dat er ergens iets 
aan de hand is. 
 
De heer Vliegen zal nog opmerkingen hierover per email aanreiken. De heer Vliegen vindt dat bij 
high trust, high penalty de trust een beetje is onderbelicht. Verder zou aan de passage over het 
uitvragen van gegevens door de gemeente toegevoegd moeten worden; ‘mits een vermoeden van’. 
De voorzitter antwoordt dat dit laatste uiteraard ook de bedoeling is. 
De heer Van Lieshout legt uit dat men daarin ook gebonden is aan de nieuwe wetswijziging. Dat 
beperkt de mogelijkheden. 
 

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

          Pm 
 
De voorzitter vindt dat de input voor knelpunten vandaag onderbelicht is gebleven. Zorgaanbieders 
kunnen echter nog opmerkingen mailen naar het team inkoop. 
 

5. Samenvatting en vervolgafspraken 
Wie wil deelnemen aan de werkgroep concretisering arrangementsbeschrijvingen Wmo/BW? 
 
De voorzitter en secretaris vatten de afspraken en het besprokene samen: 
 
 opstellen van een organogram van de hele organisatie van de ontwikkeltafels, de werkgroepen 

en de processen; 
 gewezen is op het gebrek aan gebruiksvriendelijkheid van de website en het tijdig attenderen op 

nieuwe informatie; 
 afgeven van de indicatie voor onbepaalde tijd en de wens dat om dit te blijven opvolgen; 
 ten aanzien van de werkgroep bekostiging; het aanleveren van het CAK-bestand; 
 het inplannen van een reserve bijeenkomst; 
 relatie tussen de werkgroep arrangementen beschrijving met de werkgroep bekostiging; 

beschrijvingen goed bekijken; 
 het bekijken van het degressief tarief vanuit de inhoud (eerst in de inhoudelijke werkgroep en dan 

in de werkgroep bekostiging); 
 een aantal aanbieders willen meedenken in werkgroep BW; 
 resultaatsturing Wmo: een herijking van de opdracht. 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 12.46 uur 
de bijeenkomst. 
 
 
 
Maastricht, 15 maart 2019 


