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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 7 juni 2019, 9.15 – 12.00 uur 

OT, arrangementen Wmo/BW 
Locatie: Merretkamer, stadhuis Maastricht , Markt 78, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Annemie Heuvelmans AltraCura 
 Diana Bancken  Leger des Heils 
 Maurice Vliegen  Levanto 
 John Caubergh  Coöperatie Limburgse Zorgboeren 
 Eric Heitzer   Moveoo 
 Dylan van Hooren  Radar 
 Manon Lacroix  Sevagram 
 Boy Janssen  SGL 
 Karen Geuskens  WonenPlus 
 Rene Boumans  Zorgverlening PGZ 
 Joline van Kessel  Stichting Autismehulp Zuid-Limburg 
 Ingrid Kainama  Woonzorgcentrum De Beyart 
 Natalie Marchetta  Boba Autisme Groep 
  
 Gemeenten 
 Paul Konings  gemeente Maastricht 
 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten  
   
 Gaby Spaan  coördinator inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Rob van Lieshout  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Danny Meerten  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Lia Theodorou  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Ids Bierma   voorzitter/ gemeente Maastricht 
 Regina Dooren  secretaris/inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Yvonne Sinsel  notulist (Notuleerservice Nederland) 

 
 
 

1. Inloop vanaf 9.15 uur 
 

2. Welkom en mededelingen 
 

De voorzitter heet de aanwezigen om 9.30 uur welkom bij deze tweede ontwikkeltafel Wmo/BW van 
2019 in het oude stadhuis van Maastricht. 
 
Kort voorstelrondje van de nieuwe aanwezigen 
 
 Memo inzake wetsvoorstel wijzing Jeugdwet en Wmo i.v.m. verminderen van de uitvoeringslasten 

– toelichting Paul Konings 
 

De voorzitter deelt mee dat het onderwerp vermindering uitvoeringslastenmondeling wordt 
toegelicht. . 
 
De heer Konings licht toe dat er nog niet veel te melden valt, behalve over het proces. Deze wet is 
op 8 maart 2019 in werking getreden en de wet vraagt hoe de administratieve lasten kunnen worden 
verminderd  in relatie tot de wijze van inkoop en de verantwoording daarvan. Dit vraagt bij een 
verplichte toepassing van een zuivere uitvoeringsvariant om heel goed naar bijlage 4 te kijken. De 
eerste projectgroep bekijkt nu met name de consequenties in het uitvoeringsproces en de daarmee 
samenhangende administratieve lasten voor de zorgaanbieders. De zorgaanbieders moeten bij dit 
gehele proces uiteraard worden betrokken. Inkoop verwacht dat de impact van de wet op de Wmo 
veel minder zal zijn dan bij Jeugd, omdat de arrangementensystematiek binnen Jeugd complexer is. 
Die is ook meer gebaseerd op een output gerichte variant. Daarin zitten echter ook een aantal 
kenmerken die meer passen bij een inspanningsvariant en dat mag niet. De heer Konings verwacht 
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na de zomer meer concrete informatie te kunnen geven. Bij de Wmo zit men veel meer in de lijn van 
de toepassing van de zuivere uitvoeringsvariant. 
 
Mevrouw Lacroix vraagt of er aan de achterkant een verschil komt tussen de verantwoording bij de 
uitvoering in Valkenburg en de andere gemeentes. Sevagram doet dit namelijk voor beiden op een 
andere wijze. 
De heer Konings legt uit dat de toepassing van iWmo overal verplicht is. 

 
 Werkgroep Resultaatsturing – toelichting Paul Konings  
De heer Konings deelt mee dat deze werkgroep afgelopen jaar niet bij elkaar is gekomen. De 
werkgroep moet nu opnieuw vorm worden gegeven. 
De voorzitter legt uit dat de voortgang en de resultaten dermate stroperig zijn dat nagedacht wordt 
over een nieuwe opdracht. Dit ligt nu echter even stil. Zodra er meer te melden valt, zullen de 
zorgaanbieders op de hoogte worden gesteld. 

 
Krachtenbundeling - toelichting Ids BiermaisDe voorzitter deelt mee dat in de vorige ontwikkeltafel 
hierover een korte memo is verstrekt. Ondertussen ishet white-label team ingericht. In de wijk 
Malberg in Maastricht wil men een integrale manier van zorgverlening organiseren op basis van het 
principe van positieve gezondheid. Dit team start nu met de behandeling van de eerste casuïstieken. 
De opzet is erop gericht dat 80% van de hulp- of ondersteuningsvragen binnen dat team worden 
opgelost. Daar waar dat niet lukt, zal de gebruikelijke manier met een specialistische maatregel van 
voorzieningen worden ingezet. De resultaten van deze nieuwe werkwijze moeten worden afgewacht 
om te kunnen beoordelen of dit uiteindelijk iets voor de inkoop kan betekenen. Inkoop zal de 
zorgaanbieders hiervan op de hoogte houden. De voorzitter verwacht niet eerder dan in de loop van 
volgend jaar daaraan conclusies te kunnen verbinden. Dit is echt pionieren en ook vanuit het 
gemeentelijk perspectief best spannend. 

 
 Stand van zaken Begeleiding groep ouderen – toelichting Danny Meerten 

 
De heer Meerten deelt mee dat de ambtelijke werkgroep een richtingsnotitie heeft opgeleverd. Die 
notitie wordt nu aan de verschillende decision makers voorgelegd. Nog voor de zomer wordt 
waarschijnlijk een marktconsultatie gehouden die specifiek gericht is op de dagbesteding/begeleiding 
ouderen. De virtuele ontwikkeltafel wordt hiervan nog op de hoogte gesteld. De heer Meerten vraagt 
aan de geïnteresseerde zorgaanbieders om in de agenda hiermee rekening te houden. De heer 
Meerten verwacht dat vanuit de directie en de portefeuillehouders een go wordt gegeven voor deze 
marktconsultatie. De ingangsdatum is nog steeds 1 januari 2020. 

 
 Organogram Wmo/BW – ter informatie  

 
De voorzitter deelt mee het organogram van alle werkgroepen en projecten helaas nog niet is 
toegevoegd. Er ligt wel al een concept dat nog moet worden aangevuld en dit wordt hopelijk nog 
voor de zomer aangereikt. 

 
 Op verzoek van de zorgaanbieders is er een reserve OT Wmo/BW- gepland op 6 september 

2019 van 09.00 – 12.30 uur – ter informatie  
 
De voorzitter vraagt om deze datum alvast te reserveren. 
 

3. DVO Wmo en bijlage contractdocumenten (toelichting Paul Konings) 
 

De voorzitter deelt mee dat alle contractstukken 2020  op de agenda staan. De voorzitter maakt 
zoals altijd het voorbehoud dat de stukken wel nog bestuurlijk vastgesteld moeten worden. De 
stukken vormen ook de basis voor de tenders die worden ingericht voor de contractering 2020. 
 
Presentatie Toelichting op de DVO (Paul Konings) 
 
Op basis van artikel 4 DVO 2019 voorstel om de DVO met één jaar te verlengen. 
 
De voorzitter meldt dat de raamovereenkomst in het verleden een looptijd had van drie jaar. Die is 
toen met één jaar verlengd en wordt nu opnieuw met één jaar verlengd. In hoeverre is dat logisch? 
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Alle veranderingen zou men immers ook kunnen opvangen in de bijlagen. De raamovereenkomst an 
sich zou dan nog steeds een langer durende looptijd kunnen krijgen. Waarom wordt daarvoor niet 
gekozen? De voorzitter vraagt een reactie van de zorgaanbieders. 
 
Mevrouw Marchetta vindt – gezien de vermindering van de administratieve lasten – dit een 
mogelijkheid, indien dit juridisch mogelijk is. 
De voorzitter antwoordt dat het juridisch kan. De voorzitter stelt deze vraag omdat in 2014 het beeld 
was dat er meerjarige contractrelaties met de partners in het veld worden aangegaan en deze 
jaarlijkse verlengingen sporen niet met die oorspronkelijke bedoeling. Het ‘echte werk' staat in de 
bijlagen. 
De heer Vliegen vindt dat de voorzitter gelijk heeft. De minder spannende zaken worden immers in 
de raamovereenkomst vastgelegd. 
Mevrouw Marchetta vindt dat een zorgaanbieder continuïteit van zorg moet kunnen blijven leveren 
en zij ziet daarom graag meerjarige afspraken. 
De heer Boumans vindt het maar de vraag wat het verschil in de praktijk zal zijn. Een zorgaanbieder 
moet immers nog steeds ieder jaar aan andere eisen voldoen en dat verandert niet. Zaken 
veranderen jaarlijks. De heer Boumans is dus zoekende naar wat dit in de realiteit betekent en wat 
op papier. 
De voorzitter wil graag weten hoe de zorgaanbieders denken over de wenselijke looptijd van de 
raamovereenkomst. 
De heer Boumans verwijst naar de situatie in Noord-Limburg. Venlo heeft een heel strikte 
aanbesteding gedaan en wil nu in de aanbesteding een vinkje zetten voor het jaar erop. Er wijzigt 
immers niet veel. Er wordt dan elk jaar een update gegeven en men werkt meer samen aan een 
gezamenlijke strategie. Bij de inkoop in Zuid-Limburg blijft alles echter een beetje in het midden 
hangen. De DVO geeft dan een wat ander gevoel. 
 
De heer Konings legt desgevraagd uit dat het met één jaar verlengen te maken heeft met alle 
onzekerheden. Dit moet transparant op tafel worden gelegd. Doet men recht aan de ontwikkelingen 
als men meerjarige afspraken maakt? Nu wordt geen nieuwe overeenkomst aangeboden, maar 
wordt voorgesteld om de bestaande overeenkomst met een jaar te verlengen. 
De heer Heitzer zou het logisch vinden dat de afspraken die met de gemeenten worden gemaakt 
ook vertaald worden naar de raamovereenkomst met de zorgaanbieders. De randvoorwaarden staan 
dan in de bijlagen. 
De voorzitter legt uit dat de samenwerking tussen de gemeenten – in de centrumregeling – voor 
onbepaalde tijd is. Om de vier jaar kan men daarin wel een keuze maken in de omvang van het 
takenpakket dat door de centrumgemeente wordt ingekocht voor de overige deelnemers. 
De heer Vliegen vindt dat als men zaken echt anders wil gaan regelen, die meerjarigheid dit niet 
gaat belemmeren. 
Mevrouw Sollet vindt duidelijk dat meerjarige overeenkomsten voor alle partijen de voorkeur hebben 
vanwege de zekerheid die dit biedt. Wel zou men de huidige DVO nog een keer goed moeten 
doorlezen tegen de achtergrond van alle ontwikkelingen. 
De voorzitter vindt dit pleiten voor het voorstel van de heer Konings. De voorzitter stelt voor om een 
keer kritisch te bekijken of de raamovereenkomst zodanig uitgekleed kan worden of flexibel gemaakt 
kan worden zodat die overeenkomst daadwerkelijk meerjarig kan zijn. 
Mevrouw Sollet antwoordt bevestigend. 
De heer Van Lieshout legt uit dat dit niet hoeft te betekenen dat de raamovereenkomst uitgekleed 
moet worden. Men wil immers langdurige zaken vastleggen in de raamovereenkomst. 
Mevrouw Marchetta merkt op dat iedereen met onzekerheden te maken heeft. Het is zaak hoe men 
samen vooruit kijkt. Er zullen immers altijd politieke veranderingen zijn. 
 
De voorzitter stelt vast dat de ontwikkeltafel het voorstel volgt en dat volgend jaar met die bril naar 
de DVO moet worden gekeken om eventueel te komen tot meerjarige afspraken, zeker indien 
Beschermd Wonen (BW) ook hieronder gaat vallen. BW heeft immers te maken met langdurige 
(huisvestings)verplichtingen voor zorgaanbieders, zodat men niet ontkomt aan langjarige contracten. 
De heer Boumans wil graag voor Beschermd Wonen wel de tijd nemen. 
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3.2 Bijlage 1: Arrangementsbeschrijvingen (toelichting Paul Konings) 
 
Bijlage 1: Arrangementtarieven en beschrijvingen 
Geen wijzigingen ten aanzien van de arrangementsbeschrijvingen. 
 
De heer Vliegen brengt ten aanzien van de arrangementenbeschrijvingen naar voren dat telkens 
wordt gesproken over de directe cliënttijd. Enerzijds wordt gesproken over alle activiteiten die gericht 
zijn op het realiseren van de doelstelling en anderzijds komt dit in andere versies niet terug. De heer 
Vliegen wil dit graag verbreden naar het omgevingsveld van de cliënt omdat men de cliënten juist 
meer regie wil geven. 
Mevrouw Heuvelmans is het hiermee eens en merkt op dat de afstemmingskosten ook behoorlijk 
kunnen zijn.  
Mevrouw Marchetta is het hiermee ook eens. Mevrouw Marchetta stelt voor om de Nza-regel te 
hanteren. 
De heer Van Lieshout stelt vast dat naar het oordeel van aanbieders de definitie van directe tijd dus 
verruimd moet worden. Dit punt is ook zijdelings in de werkgroep bekostiging aan de orde gekomen. 
De heer Vliegen stelt vast dat momenteel de uren met een vrijwilliger hieronder niet vallen. De heer 
Vliegen vraagt om dit te verduidelijken. Dit wordt immers verschillend gehanteerd. 
De heer Van Lieshout stelt vast dat van de zorgaanbieders een omslag wordt gevraagd waarin het 
netwerk in de directe tijd moet worden gepositioneerd. Dit moet in de bijlagen worden verankerd. 
De voorzitter vraagt of dit tot een aanpassing van de arrangementenbeschrijvingen leidt. 
De heer Konings antwoordt dat bijlage 1 moet worden aangepast. 
De heer Vliegen voegt toe dat dit ook gevolgen heeft voor het declaratieprotocol. 
 
De heer Meerten meldt dat de heer Vliegen in de werkgroep bekostiging heeft aangegeven dat er 
geen uniformiteit is over de directe contacturen. Er is geen vaste definitie. 
De heer Van Hooren legt uit dat de Wmo inspanningsgericht is. 
De heer Meerten vindt dat dit probleem moet worden opgelost. De heer Meerten is voorstander van 
één definitie. Dit heeft ook impact op het tarief zoals dat in de werkgroep bekostiging is berekend. 
Mevrouw Heuvelmans stelt vast dat andere productiviteitsberekeningen dan de uitkomst zou zijn. 
Mevrouw Heuvelmans vindt het voorbeeld van de heer Vliegen heel goed (een medewerker die met 
een vrijwilliger bezig is). Dan is men indirect met de cliënt bezig. Indirecte cliënttijd is dus ook een 
onderdeel. 
De heer Vliegen zag dit in de productiviteitsberekeningen. 
Mevrouw Theodorou legt uit dat men afrekening-technisch met arrangementen zit die een PxQ 
karakter hebben. Er loopt dus van alles door elkaar. Dit klopt ook niet als men straks voor een 
zuivere variant moet kiezen. Men moet straks aan die wet voldoen en het kan zijn dat nog zaken 
gaan wijzigen, ook met betrekking tot het declaratieprotocol. De Wmo kent dus een 
arrangementssystematiek die een PxQ karakter heeft gekregen. Er staat echter niets in over de 
directe en indirecte tijd voor de opbouw van de tarieven. 
De heer Vliegen legt uit dat als een accountant hiernaar kijkt, hij zal vaststellen dat een 
zorgaanbieder onder de bandbreedte ligt. 
De voorzitter vraagt wat – in relatie met deze discussie – moet gebeuren met de 
arrangementtarieven en -beschrijvingen. De heer Konings en de heer Van Lieshout vinden beiden 
het signaal helder. 
Mevrouw Marchetta stelt nogmaals voor om de Nza-beschrijvingen over te nemen. 
De heer Vliegen stelt voor om twee zinssneden hierover op te nemen. 
De voorzitter concludeert dat dit zo pragmatisch mogelijk wordt opgelost. 
De heer Van Lieshout wil voor de nieuwe contracten bekijken in hoeverre de Nza-richtlijn kan 
worden opgenomen, maar voor nu wordt voor een pragmatische oplossing gekozen. Aldus wordt 
afgesproken. 
 
Bijlage 2: kwaliteitseisen 
Beleidsarm op basis van evaluatie 
 
Algemeen:  

 afwijken van de minimum eisen niet langer mogelijk, 
 opbouw uit een algemeen deel en tenderspecifiek deel, 
 eis bedrijfsaansprakelijkheid (A8) aangepast. Eis beroepsaansprakelijkheid toegevoegd 

(A9). 
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De heer Vliegen vindt de beroepsaansprakelijkheid vaag omschreven. Waar moet men precies aan 
voldoen? 
De heer Konings legt uit dat dit bewust zo is gedaan vanwege de diversiteit van de professionals. 
Dit moet passen bij de organisatie en de soort zorg die wordt verleend. Dit hoeft niet met de 
verzekeraar besproken te worden. Verzekeraars eisen ook een beroepsaansrprakelijk-
heidsverzekering. Aanbieders die WLZ-zorg bieden hebben dit dus al geregeld.  
 
De heer Boumans verwijst naar A9; ‘opdrachtnemer’ moet ‘opdrachtgever’ zijn. 
De heer Konings zal dit aanpassen. 
 
De heer Boumans geeft vervolgens aan dat een kopie van de polis geen garantie biedt. Er moet 
een bewijs zijn van de verzekeraar dat de premie is betaald. Een certificaat van de verzekeraar is 
het enige dat bewijskracht heeft. . De beroepsaansprakelijkheid is ook een overtreffende trap van 
een aansprakelijkheid en heel erg duur. Voor een zzp’er hoeft dat echter niet en daardoor treedt 
ongelijkheid op. Hoe zit het met de gelijkheid? Hierover is in 2015 ook al veel discussie geweest. Dit 
gaat namelijk over vermogensschade. 
De voorzitter vraagt of er een vrijstelling is voor die beroepsaansprakelijkheid. 
De heer Konings antwoordt ontkennend.  
De voorzitter stelt vast dat de beroepsaansprakelijkheid dus een algemene verplichting is. 
A9 wordt aangepast. Er moet een bewijs zijn van de verzekeraar dat de premie van de 
beroepsaansprakelijkheid is betaald. Aldus wordt afgesproken. 
 
Mevrouw Van Kessel vraagt aan de zzp’ers altijd een aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast 
heeft de Stichting Autismehulp Zuid-Limburg een overkoepelende verzekering afgesloten om het 
risico af te dekken, als dit niet op de zzp’er verhaald kan worden. Wellicht is dit een optie? 
De voorzitter legt uit dat dit niet voor elke organisatie  een oplossing is. 
 
3.3 Bijlage 2: Kwaliteitseisen (toelichting Paul Konings) 
 
Bijlage 2: kwaliteitseisen 

 A11 en A12: passages over zorgplicht, 
 Certificeringseisen (B2) zijn aangepast en worden m.i.v. 2021 ook verplicht voor kleine 

organisaties. 
 Eis B4 m.b.t. cliëntenraad idem als binnen de kaderwet Wmcz. 

 
De heer Konings legt uit dat die zorgplicht is veralgemeniseerd. 
De heer Van Hooren ziet hierin geen mogelijkheid om te onderhandelen over de instroom. Zodra 
een arrangement wordt toegewezen, heeft de zorgaanbieder al een zorgplicht. 
De heer Konings legt uit dat de zorgplicht geldt vanaf het tekenen van het contract/accepteren van 
de opdracht. De zorgaanbieder is dan verplicht om te leveren, tenzij er een wachtlijst is. De toegang 
verstrekt de opdracht. Er is ook geen productiegarantie/doelstelling afgesproken. 
Mevrouw Dooren merkt op dat ‘en acceptatie’ aan de tekst zou kunnen worden toegevoegd. De 
voorzitter legt uit dat het er wel al impliciet staat. 
De heer Van Hooren vraagt bij welk bericht die acceptatie zit. De zorgaanbieder heeft een cliënt 
immers nog niet gezien als die digitaal wordt toegewezen. De verslavingsproblematiek neemt 
momenteel ook extreem toe bij Radar en de toegang bepaalt dit voor Radar. 
De voorzitter vindt dat het in essentie om de vraag gaat dat de zorgplicht ontstaat als een 
zorgaanbieder start met de behandeling. Er kunnen echter altijd andere afspraken met toegang 
worden gemaakt over de overdracht van cliënten en dan eindigt de zorgplicht ook.De heer Meerten 
vindt ‘acceptatie’ ook een beetje vrijblijvend. 
De heer Vliegen stelt voor om toe te voegen; ‘en bij een bottleneck treedt de zorgaanbieder weer in 
contact met de gemeente’. 
De voorzitter merkt op dat daarover ook al iets in de raamovereenkomst zelf staat. 
Mevrouw Marchetta stelt voor om nog een keer goed te kijken naar A12. 
De heer Konings legt uit dat het belangrijk is dat de burger goede zorg krijgt. Het gaat uiteindelijk 
om de vinkjes die men zet in bijlage 1. De praktische invulling is een samenspel van samenwerking 
tussen alle stakeholders. 
De voorzitter vraagt of er wel een echt probleem zit in de voorgestelde tekst. De voorzitter vindt de 
strekking duidelijk. 
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De heer Van Lieshout legt uit dat als vastgesteld wordt dat een zorgaanbieder de zorg kan leveren, 
de zorgplicht start. Indien er zwaarwegende bezwaren zijn en men de cliënt niet kan bedienen, moet 
men een passende oplossing realiseren. Indien dit niet lukt, geldt A12. Dan wordt overleg gevoerd 
met de regisseur (toegang). 
De voorzitter stelt voor om in de tekst van A12 ook ‘de zwaarwegende bezwaren als bedoeld in het 
voorgaande artikel zich voordoen’ op te nemen.  
De heer Boumans vindt dat men ook niet moet willen dat een cliënt bij de ‘verkeerde’ organisatie 
terecht komt. Dat is immers de basis van alle afspraken. 
De heer Van Lieshout ziet het ook als een zwaarwegend gevaar als dit wel zou gebeuren. 
Mevrouw Marchetta stelt voor om ‘of niet de best passende zorg kan leveren’ aan A12 toe te 
voegen. 
De heer Van Lieshout vindt dat men daarmee alle zwaarwegende bezwaren gaat uitschrijven. Dat 
moet men juist voorkomen. 
Mevrouw Theodorou stelt vast dat het echte probleem ligt bij de communicatie met de toegang. 
De heer Konings vindt het wel logisch om het te veralgemeniseren. 
 
De voorzitter merkt in het algemeen op dat de gemeente via de Wmo verplicht is om zorg aan 
burgers te leveren. De gemeente doet dit door met zorgaanbieders contracten af te sluiten en 
daarmee ligt de zorgplicht wel degelijk ook bij de zorgaanbieders. 
De heer Van Lieshout legt uit dat de gemeente geen escape heeft van zwaarwegende bezwaren. 
De gemeente moet ongeacht het probleem helpen. De zorgaanbieders hebben die escape wel. 
De voorzitter stelt vast dat geheel duidelijk is wat wordt bedoeld.  
 
Eis B4 met betrekking tot cliëntenraad 
 
De heer Van Hooren merkt op dat bij G5 (pagina 7) twee punten staan die zijn aangepast. Wat 
wordt met veiligheidsmanagementsysteem bedoeld? 
De heer Konings legt uit dat dit een tenderspecifieke eis voor Beschermd Wonen is. Het 
veiligheidsmanagementsysteem is een wettelijke verplichting en dit is al lang verankerd in de HKZ. 
Dit is een specifiek aandachtpunt, ook op basis van incidenten uit het verleden. 
 
Mevrouw Heuvelmans vraagt naar aanleiding van pagina 4 waar men onbetaalde deskundige 
medewerkers vindt. Worden hiermee vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bedoeld? 
 Dit kunnen ook stagiaires zijn. 
 
De heer Vliegen stelt vast dat de eisen aan onderaanneming ook zijn aangepast (D1). De heer 
Vliegen vraagt uitleg over de ‘omvang van zorg’. Op welk niveau? Die omvang voegt immers niets 
toe. 
De heer Konings legt uit dat onderdeel D1 is toegevoegd vanwege de discussies over de 
verantwoordelijkheden bij onderaanneming en aanneming. Deze passage komt ook letterlijk uit de 
teksten van verzekeraars. De essentie is dat de zorgaanbieder/organisatie uiteindelijk contractueel 
nadrukkelijk verantwoordelijk is, als iets misgaat. 
De heer Vliegen vindt dat dit een voorbeeld is van een artikel waarmee men uiteindelijk niets zal 
doen. 
De heer Konings wijst in dezen ook op de landelijke ontwikkelingen waarbij men vindt dat meer met 
vast personeel gewerkt moet worden in plaats van met zzp’ers. 
De voorzitter vindt dit niet afhankelijk is van de omvang van zorg. 
De heer Van Lieshout stelt vast dat de heer Vliegen vraagt wat wordt bedoeld met de omvang van 
zorg. 
De voorzitter stelt voor  nog een keer kritisch naar de passage kijken en dit eventueel 
herformuleren. Dit moet immers niet tot een onnodige administratieve lastenverhoging leiden. Aldus 
wordt afgesproken. 
 
De heer Boumans vraagt ook uitleg over wat met het onderaannemerschap wordt bedoeld. 
De heer Van Lieshout zal nog een keer goed naar de definitie kijken. Aldus wordt afgesproken. 
 

 
3.4 Bijlage 3: Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZIN (toelichting Lia 
Theodorou) 
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Bijlage 3: declaratieprotocol 
 Handhaving afspraken strikt. 
 Wmo omzet > € 125.000,- in de regio Zuid-Limburg, op getotaliseerde gecontracteerde zorg 

die onder de verschillende DVO’s Wmo : productieverantwoording en controleverklaring. 
 Tijdelijke onderbrekingen van de zorg. 

 
De heer Heitzer merkt op dat zorgaanbieders de laatste maand declareren ervaren als een 
administratieve lastenverzwaring. Dit is ook in strijd met de landelijke productiecodes. Hoe kan men 
bij een degressief tarief nog voldoen aan de norm om tenminste een kostendekkend tarief te krijgen 
als zorgaanbieder? 
Mevrouw Theodorou legt uit dat een andere oplossing systeemtechnisch moeilijk is om te 
verankeren. In het licht van de wetgeving kan dit echter nog dramatisch veranderen. Het degressief 
tarief staat in bijlage 1 en niet in het declaratieprotocol. 
De heer Van Lieshout komt hierop nog terug. 
 
Mevrouw Heuvelmans vraagt uitleg over wat wordt verstaan onder een tijdelijke onderbreking. 
Mevrouw Theodorou legt uit dat als sprake is van een onderlevering iets zal moeten worden 
gedaan. Mevrouw Theodorou stelt voor om dit vooral heel praktisch te bekijken. Het punt is dat men 
zorgaanbieders niet wil vermoeien met allerlei administratieve zaken, maar op het moment dat het 
materieel wordt moet men dit melden. 
 
3.5.Bijlage 4: Rapportages en Evaluatie (toelichting Lia Theodorou) 
 
Bijlage 4: Rapportages en evaluaties 
De passages m.b.t. “monitoring/spiegelinformatie van activiteiten, resultaten, prestaties” zal nog 
worden aangepast. 
 
De heer Konings deelt mee dat bijlage 4 nog aangepast moet worden aan de eisen van de wet. 
 
3.6 Bijlage 5: Uitsluitings- en beëindigingsgronden (toelichting Lia Theodorou) 
 
Bijlage 5: Uitsluitings- en beëindigingsgronden 
Herdefiniëring van passage RAK naar algemene solvabiliteitsratio. 
 
Mevrouw Theodorou deelt mee dat vorig jaar een passage over de  RAK is opgenomen vanwege 
financieel wankele partijen. Dit is nu veranderd naar een meer algemene solvabiliteitsratio. In eerste 
instantie wordt naar de solvabiliteit van de gecontracteerde partijen gekeken. Dit is een balans-
technische positie. Daar waar dit te laag is, wordt verder binnen de groep gekeken en daarbij wordt 
de redelijkheid en billijkheid betracht. 
 
Pauze 11.04 –11.19 uur 
  
3.1 Wmo tarieven onderbouwing (presentatie Rob van Lieshout)Inclusief nieuwe toevoeging bijlage 
Tariefsonderbouwing 
 
De heer Van Lieshout merkt op dat de werkgroep bekostiging in november is gestart. Er is veel 
waardevolle input geleverd. 
 
Presentatie Tariefsonderbouwing en tarieven 
 
De heer Van Lieshout deelt mee dat het management van de gemeentes nog geen feedback 
hebben kunnen geven omdat het proces dit jaar in de tijd naar voren is getrokken. 
 
Uitgangspunten: 
 opbouw vanuit reële kosten, 
 uniforme tarieven, 
 arrangementstarief is een gemiddelde voor soortgelijke zorg, 
 flexibiliteit om de zorgvraag zo goed mogelijk te beantwoorden. 
 
Tariefberekening in 3 stappen: 
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 bepalen uurtarief, 
 bepalen inzet per arrangement, 
 vaststellen arrangementstarief. 
 
Stap 1 uurtarief: 
 cao, 
 toeslagen, 
 productiviteit. 
 
Stap 2: 
 CAK-informatie; 

 niet betrouwbaar, 

 dus niet gebruikt. 
 
 

 
 

 
 
Mevrouw Lacroix merkt op dat er nog geen definitieve terugkoppeling is gegeven. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat dit nog komt. Inkoop is nu vooral bezig met de zorgaanbieders 
die in gebreke zijn gebleven. 
 
Stap 3 
 Functiemix bepalen 

 MBO 

 HBO 

 HBO+ 

 WO 

 WO+ 
 Toevoegen extra kosten 

 Voeding 

 Vervoer 
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Sheet 8, uurtarieven Wmo 
 
 Begeleiding Individueel: 

 Licht   € 56,07 

 Zwaar  € 63,44 
 

 Begeleiding Groep: 

 Laag  € 31,42 

 Midden  € 40,40 

 Hoog  € 58,37  
 
De heer Van Lieshout deelt desgevraagd mee dat uitgegaan is van een dagdeel van vier uur. 
 
Mevrouw Heuvelmans vraagt uitleg over de functiegroep (pagina 3). AltraCura heeft bijvoorbeeld 
alle gespecialiseerde begeleiders in één schaal. 
De heer Van Lieshout legt uit dat meerdere schalen betrokken kunnen zijn bij de zorgverlening. Een 
nadeel van de arrangementensysteem is dat verschillende zorgvormen in één arrangement worden 
gestopt en dat men op een gemiddelde gaat zitten. 
Mevrouw Heuvelmans stelt vast dat dit gebaseerd is op een statistische normaalverdeling. Het is 
echter een probleem als een organisatie helemaal rechts van het spectrum zit. 
De heer Van Lieshout legt uit dat het daarom uiteindelijk om de mix gaat; dus iets overhouden en 
iets tekort komen. In een arrangement heeft men ook nog een bandbreedte. Dit probleem is ook in 
de werkgroep bekostiging besproken. Verder is deze uitkomst is vergeleken met de landelijke uur- 
en dagdeeltarieven. Toen is geconstateerd dat de tarieven hiermee in lijn liggen. 
De heer Boumans vindt deze tarieven ook in positieve zin schril afsteken tegen de pgb-situatie. 
 
Mevrouw Lacroix vraagt of een nacalculatie wordt voorzien. 
De heer Van Lieshout antwoordt ontkennend. De heer Van Lieshout legt uit dat nu een aantal 
richtlijnen zijn neergelegd. Hierop zal inkoop niet hard gaan handhaven, maar er wordt wel ruimte 
geschapen om maatregelen te kunnen nemen als zaken mis gaan. De bestuurlijke opdracht is om dit 
binnen de arrangementensystematiek neer te zetten. 
Mevrouw Heuvelmans vindt deze tarieven vlees noch vis. Het zou in theorie dus zo kunnen zijn dat 
in een cliëntsituatie substantieel te weinig wordt geleverd en dan kan men tot orde worden geroepen. 
Anderzijds kan een organisatie voor een andere cliëntsituatie ook te veel leveren. 
De heer Van Lieshout legt uit dat dit in de gesprekken met inkoop toegelicht kan worden. Dat is het 
gevolg van de arrangementensystematiek. Het gaat uiteindelijk om de mix. 
De heer Boumans stelt vast dat een zorgaanbieder goed moet letten op de uren die men mag 
schrijven. Indien cliënten zorg weigeren, kan heel veel om die cliënt gebeuren om alles goed te 
regelen (contact met het netwerk), maar men mag die uren niet schrijven. 
De heer Van Lieshout legt uit dat het een goede werkwijze is als een cliënt in zijn eigen kracht 
wordt gezet met behulp van het netwerk. Die inzet betekent het maken van inhoudelijke keuzes. De 
heer Van Lieshout gaat echter alleen over de tarieven. De heer Van Lieshout heeft de opmerking 
wel genoteerd. Dit wordt meegenomen. 
 
Vervoer 
 Drie opties: 

 huidige situatie handhaven, 

 vervoer met complexiteit vergroten, 

 vervoer volledig apart. 
 

 3 scenario’s 

 arrangementen aanpassen aan de nieuw berekende kosten, 

 andere systematiek (bv nacalculatie), 

 huidig systeem handhaven. 
 
De heer Van Lieshout legt desgevraagd uit dat bij vervoer een knelpunt zit. Er zijn organisaties die 
bijna geen vervoer gebruiken en organisaties die heel veel vervoer gebruiken. 
 
De heer Van Hooren vraagt hoe 2,70 euro past  binnen het uitgangspunt van reële tarieven. De 
benodigde bedragen liggen immers veel hoger. 
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De heer Van Lieshout legt uit dat dit punt in de laatste bijeenkomst van de werkgroep bekostiging 
uitgebreid is besproken. De vervoerskosten liggen landelijk tussen 8 en 10 euro voor regulier vervoer 
en voor rolstoelvervoer rond de 20-25 euro. De contractuele bedragen die worden betaald stammen 
uit het verleden en het vergt een diepgaand onderzoek voordat een definitieve beslissing kan 
worden genomen. Daarom heeft de werkgroep ervoor gekozen om de bedragen vooralsnog te 
handhaven. 
De voorzitter voegt toe dat in elk arrangementstarief een component vervoer zit wat misschien niet 
gebruikt wordt en dat kan voor een eventuele compensatie worden gebruikt. 
De heer Boumans kan als zorgaanbieder weinig sturen op vervoer, dit in tegenstelling tot de rest 
van het arrangement. 
Mevrouw Spaan merkt op dat een zorgaanbieder wel op vervoer kan sturen via het netwerk om de 
cliënt heen. 
De heer Van Hooren vindt dat het tarief wel reëel moet zijn. De norm wordt gelegd op 30%. De 
vraag is of 2,70 euro een reëel tarief is. 
De heer Van Lieshout legt uit dat momenteel het uitgangspunt is wat landelijk wordt betaald. Dit is 
een punt wat in de nieuwe cycli van ontwikkeltafels terug moet komen. 
De heer Boumans legt uit dat er ook regio’s zijn waar vervoer een onderdeel van het arrangement 
is. De heer Boumans wil de discussie met ouders over het vervoer eigenlijk niet voeren. 
De heer Van Lieshout legt uit dat al deze punten in de werkgroep bekostiging aan de orde zijn 
gekomen. Het zou ook kunnen dat dit bij de toegang wordt gelegd en een onderdeel wordt van het 
keukentafelgesprek. 
De heer Van Hooren merkt op dat volgend jaar in de ontwikkeltafels het verleden weer als een 
argument kan worden gebruikt. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat de ontwikkeltafel dit als aandachtspunt kan oppakken. 
 
 
 

 
 
 
 
De heer Boumans stelt vast dat men in het midden van de klasse al tekort komt. Naarmate de 
klasse groter wordt, wordt het verschil groter. 
De heer Van Lieshout legt uit dat dit niet altijd zo hoeft te zijn. Sheet 8, uurtarieven Wmo is het 
verhaal van de toekomst en daarmee kan aan de arrangementstarieven een betere invulling worden 
gegeven. Dat betekent dat dit misschien op de schop moet. 
 
Mevrouw Kainama vraagt waarom het tarief zwaar nu lager uitvalt. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat men 11,9 dagdelen per week moet leveren om op het tarief uit 
te komen. Dat is niet realistisch en daarom is dat gezakt naar een tarief dat uitgaat van 8 dagdelen. 
 
Mevrouw Bancken vraagt uitleg over de CAK-gegevens. 
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De heer Van Lieshout antwoordt dat komend jaar goed moet worden bekeken wat geproduceerd 
moet worden binnen de arrangementen en op basis daarvan wordt een nieuwe afweging gemaakt 
van het tarief voor 2021. 
 
Mevrouw Lacroix stelt vast dat de zorgaanbieders nu eigenlijk gestraft/gekort worden omdat in het 
verleden zaken niet goed zijn aangeleverd. Er wordt nu een voorzichtigheidskeuze gemaakt door 
iets lager te gaan zitten. Daarmee doet men de goede zorgaanbieders tekort. 
De heer Van Lieshout antwoordt ontkennend. Het is geen sanctie Men ziet bij organisaties die de 
CAK-gegevens hebben aangeleverd dat men uitkomt op een gemiddeld uurtarief van 10 euro. Dat 
klopt dus niet. Waarom zou een gemiddelde tarief van 50 of 60 euro dan wel kloppen? 
Mevrouw Lacroix begrijpt dit, maar vindt het wel vreemd dat die getallen niet terugkomen. Het punt 
zit in het midden van de bandbreedte. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat als was gebleken dat men op basis van de tarieven buiten de 
bandbreedte was gekomen, het niet houdbaar was. Gemiddeld genomen is echter vastgesteld dat 
men hiermee uit moet komen. 
De heer Boumans legt uit dat het mis gaat bij de klasse midden. De tabel loopt niet synchroon met 
de discussie. 
De heer Van Lieshout legt uit dat gekeken is of kostendekkend binnen het arrangement geleverd 
kan worden. Daarbij gaat het om de mix van producten en er is vastgesteld dat dit kan. Het is echter 
niet ideaal. Daarnaast weet inkoop ook dat niet elke organisatie op deze tarieven uitkomt. 
 
Mevrouw Heuvelmans heeft moeite ermee dat zorgaanbieders wel op PxQ worden afgerekend en 
toch met arrangementen moeten werken. 
De heer Van Lieshout legt uit dat de uurtarieven Wmo (sheet 8) is waarnaar men toe wil als basis 
van de berekening. Dat is de visie op de toekomst. Niet elke organisatie heeft dit echter nu al zo 
ingericht. Daarom wordt voor komend jaar nog de status quo gehandhaafd. Er is nog onvoldoende 
informatie om de tarieven helemaal opnieuw in te kunnen richten. Dat is in de werkgroep bekostiging 
ook uitgebreid besproken. Dit wil echter niet zeggen dat inkoop niet op de uurtarieven Wmo wil gaan 
sturen. De heer Van Lieshout vraagt aan de zorgaanbieders om hieraan alvast te gaan werken. 
Daarvoor is misschien ook weer een uitvraag mogelijk. 
 

4. DVO Beschermd Wonen en bijlage contractdocumenten (toelichting Paul Konings) 
 

4.1 Beschermd Wonen tarieven (presentatie Rob van Lieshout) inclusief nieuwe toevoeging bijlage 
1: Tariefsonderbouwing. 
 
Beschermd Wonen: 
 extra kosten ivm huisvesting, 
 extra materiële kosten. 

 
 

 
 

 
De heer Van Lieshout legt uit dat de aanname nog niet met de beleidsmedewerkers is getoetst.  
De heer Heitzer vindt het niet juist dat het tarief al twee jaar niet geïndexeerd en is en dat het tarief 
ook niet kostendekkend is. In de populatie basis zit ook een grote kern die de verschuiving niet aan 
kan. Zij maken dus terecht aanspraak op Beschermd Wonen en daar moet een reële vergoeding 
tegenover staan. Wat hier voorgesteld wordt kan niet van de zorgaanbieders worden verlangd. 
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Daarnaast heeft men immers ook nog te maken met een degressief tarief. Zorgaanbieders 
ontvangen dan nog maar de helft van het bedrag en dat is zeker geen kostendekkend tarief. 
De heer Van Lieshout legt uit dat de gemeente graag een verschuiving wil. Het tarief basis moet 
iets omhoog en het tarief licht iets omlaag. De heer Van Lieshout zal deze opmerking meenemen. 
 
Mevrouw Bancken legt uit dat het Leger des Heils juist die zware doelgroep bedient. 
De heer Van Lieshout stelt vast dat het voorstel voor bepaalde organisaties dus kennelijk niet 
werkbaar is. 
 
De heer Van Hooren vindt dat de gemeente een reële vergoeding moet geven. 
De heer Van Lieshout legt uit dat de gemeente de zorg die is geleverd reëel moet vergoeden. Er is 
ook een verschil tussen een reële vergoeding en een reëel tarief. Het maakt niet uit of dat in het 
totaal wordt gedaan of per product, als de totale vergoeding maar reëel is.  
Mevrouw Van Kessel vindt dat het gaat om verantwoorde zorg. 
 
Degressief tarief 
 
De heer Van Lieshout legt uit dat de werkgroep Beschermd Thuis onder leiding van de heer Reiters 
zich heeft bezig gehouden met het degressieve tarief. Het degressieve tarief gold een aantal jaren 
en de vraag is of dit moet blijven gelden. Er zijn drie scenario’s mogelijk. Een mogelijkheid is door te 
gaan met het huidige degressieve tarief. De tweede optie is dat voor 2020 het etmaalplafond wordt 
genomen van 2019 en dat wordt gehandhaafd samen met een korting op het tarief van 50%. De 
derde optie is om niet meer te werken met een degressief tarief. 
 
De voorzitter stelt vast dat dit nog niet is afgestemd met de beleidsmedewerker. De voorzitter heeft 
even ruggenspraak met mevrouw Sollet gehouden. Zij is de plaatsvervanger van de heer Herman 
Reiters. De voorzitter stelt voor dat de werkgroep Beschermd Thuis dit nog een keer bekijkt. De 
voorzitter voorziet ook dat de extra ontwikkeltafel in september nog nodig zal zijn om de uitkomst 
daarvan te delen. 
De heer Van Lieshout voegt toe dat er nog best veel beslispunten zijn. 
Mevrouw Sollet is het hiermee eens. De werkgroep Beschermd Thuis neemt dit terug – momenteel 
nog ambtelijk – en de zorgaanbieders krijgen hiervoor later nog een uitnodiging. Dit kan dan in de 
ontwikkeltafel in september worden besproken. 
De voorzitter stelt vast dat aldus wordt afgesproken. 
 
De heer Van Lieshout voegt toe dat er ook nog een aantal knelpunten zijn. 

 
Knelpunten 
 Organisaties met een speciale functie; 

 duurder personeel, 

 meer faciliteiten (onderzoek, opleiding en training), 

 essentiële zorg. 
 

 Hogere kosten door; 

 lagere productiviteit, 

 senioriteit (lage doorstroom), 

 meer inzet hoog opgeleid personeel. 
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4.2 Bijlage 1: Arrangementsbeschrijvingen (toelichting Paul Konings) 
4.3 Bijlage 2: Kwaliteitseisen (toelichting Paul Konings) 
 
De heer Konings heeft aan zijn vorige verhaal niet veel toe te voegen. 
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4.4 Bijlage 3: Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZIN* 
4.5 Bijlage 4: Rapportages en Evaluatie* 
4.6 Bijlage 5: Uitsluitings- en beëindigingsgronden* 
* Deze bijlagen worden niet behandeld omdat deze gelijk zijn aan 
                                                   de bijlagen onder punt 3.4. t/m 3.6.  
  

5. Samenvatting en vervolgafspraken 
  
Mevrouw Dooren vat de afspraken kort samen: 
 de DVO wordt met één jaar verlengd met de aanvulling dat volgend jaar nog eens kritisch wordt 

bekeken of de DVO niet toch voor meerdere jaren kan worden afgesloten, 
 ten aanzien van bijlage 1; de definitie van directe tijd verruimen, beter definiëren, eventueel de 

NZa regeling hanteren en bekijken waar die eventueel gaat landen (in bijlage 1 of in bijlage 
declaratieprotocol), 

 ten aanzien van bijlage 2: bij A9 bewijs van de verzekeraar gebruiken in plaats van de kopie van 
de polis, 

 ten aanzien van bijlage 2: bij A9, ‘opdrachtnemer’ moet ‘opdrachtgever’ zijn, 
 bij A12: toevoegen aan artikel 9 ‘de zwaarwegende bezwaren als bedoeld in het voorgaande 

artikel zich voordoen’, 
 bij D1, de omvang van zorg kritisch bekijken, 
 voor vervoer moet nog onderzoek naar de tarieven worden gedaan en dit wordt in de nieuwe cycli 

van ontwikkeltafels opgepakt. Voor 2020 blijven de tarieven van vervoer ongewijzigd en 
onderdeel van het tarief.bekijken in de werkgroep Beschermd Thuis hoe men bij Beschermd 
Wonen in de mix en met het degressieve tarief goed uitkomt. 

 
De voorzitter deelt mee dat in de ontwikkeltafel op 6 september 2019 de openstaande vragen 
worden beantwoord. 
 
Rondvraag 
 
Mevrouw Heuvelmans deelt mee dat een student bij AltraCura onderzoek doet naar de 
samenwerking tussen de ketenpartners. Die student hoopt op veel respons op zijn digitale vragenlijst 
en mevrouw Heuvelmans verzoekt vriendelijk om die lijst in te vullen. Mevrouw Heuvelmans vraagt 
om de link toe te voegen aan het verslag: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMpcHHNj0gk10dRorMOKveK6l6j6OHTxt5VxebqGyltllu
Cg/viewform?usp=sf_link 
 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 12.25 uur 
de bijeenkomst. 
 
 
 
Maastricht, 7 juni 2019 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMpcHHNj0gk10dRorMOKveK6l6j6OHTxt5VxebqGyltlluCg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMpcHHNj0gk10dRorMOKveK6l6j6OHTxt5VxebqGyltlluCg/viewform?usp=sf_link

