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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 29 maart 2019, 9.15 – 12.15 uur 

OT, arrangementen Jeugd 
Locatie: Merretkamer, stadhuis Maastricht, Markt 78, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Connie Veelen  AnaCare 
 Nicole van der Donk Adelante 
 Hellen Mingels  Hai-5 
 Eveline Rademakers Koraalgroep 
 Jan de Boer  Kracht in Zorg 
 Stijn van Geleuken   Mondriaan 
 Colette Duchateau  Psy-Care 
 Rob Werts   Het Robertshuis 
 Orjana Ploumen  Yvoor 
 Thierry van der Heuvel Driestroom 
 Kristel Caris  Buro One 
 Danielle Schurgers  Stichting Astara 
 Luuk Venner  Mutsaers Stichting 
 Josette Swinkels  Intensoplus Geleen 
 Hedwig Mordang  Xonar 
 Jos Jurgens  Talent 
  
 Gemeenten 
 Ruud Frenken  toegang gemeente Maastricht 
  Marjolein van der Pool beleid gemeente Maastricht 
 Suzan Rosenke  beleid gemeente Sittard-Geleen 
 Odette Creusen  beleid Social Return/ gemeente Maastricht (tot 10.52 uur) 
  
 Team Inkoop 
 Gaby Spaan  team inkoop gemeente Maastricht 
 Lia Theodorou  team inkoop gemeente Maastricht (tot 10.07 uur) 
 Igor Van Hoesel  team inkoop gemeente Maastricht 
 Rob van Lieshout  team inkoop gemeente Maastricht 
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Ids Bierma   voorzitter 
 Irma Bakker  ambtelijk secretaris  
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
 

Inloop vanaf 9.15 uur 
 
1. Welkom en mededelingen 
 
De voorzitter heet de aanwezigen om 9.30 uur welkom bij deze ontwikkeltafel in het oude stadhuis van 
Maastricht. De voorzitter heet ook de nieuwe deelnemers van harte welkom. 
 
a.  Voorstellen nieuwe teammanager Inkoop – toelichting Gaby Spaan 
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Spaan op 1 februari 2019 is begonnen bij het team inkoop als 
nieuwe coördinator. De voorzitter nodigt iedereen uit om zich kort voor te stellen. 
 
Voorstelrondje 
 
De voorzitter deelt mee dat de ontwikkeltafels specifiek zijn gericht op de inkoop van de zorg zoals die 
in 2015 uit de decentralisaties van de Wmo en Jeugd voortvloeien. Dit overleg is gericht op de 
contractafspraken met de zorgaanbieders en vandaag zijn de contracten van 2020 aan de orde. In het 
plan van aanpak – toelichting mevrouw Bakker – komt dit nog verder aan de orde. Deze bijeenkomst 
wordt opgenomen voor – eigen gebruik – voor de uitgebreide verslaglegging. Naast deze ontwikkeltafel 
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wordt immers ook nog een virtuele ontwikkeltafel georganiseerd voor de niet aanwezige 
zorgaanbieders. Van iedereen die hier aanwezig is wordt ook een actieve rol verwacht. Verder worden 
zaken in de werkgroepen voorbereid. Soms is een werkgroep alleen ambtelijk en soms wordt dit ook 
aangevuld met medewerkers vanuit de zorgaanbieders. Vandaag zullen ook een aantal ambtenaren 
vanuit die werkgroepen agendapunten toelichten. 
 
b.    Melding m.b.t. verblijf – toelichting Suzan Rosenke 
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Rosenke iets zal vertellen over de stand van zaken rondom de 
aanbesteding van verblijf. 
 
Mevrouw Rosenke geeft aan dat het perceel verblijf – pleegzorg tot en met dat een kind naar 
JeugdzorgPlus gaat – wordt aanbesteed. De komende maanden – in ieder geval nog voor de zomer – 
volgt uitsluitsel wat precies wordt aanbesteed. Hierbij hoort ook de ambulante zorg tijdens verblijf. Op 
de ontwikkeltafel van 7 juni 2019 is de inkoopstrategie in ieder geval bekend. Er is ook een kleine 
theoretische kans dat dit weer bij de ontwikkeltafel – bestuurlijk aanbesteden – terugkomt, mocht de 
aanbesteding niet realistisch of haalbaar zijn. Het belangrijkste is natuurlijk de zorgcontinuïteit. 
De voorzitter legt uit dat vorig jaar een aantal arrangementen van jeugdhulp is onderzocht en is 
bekeken of bestuurlijk aanbesteden de meest zinvolle inkoopvorm is. Verblijf was daarvan een 
arrangement. Toen is daarover geen beslissing genomen. Dit proces loopt nog en er is extra tijd 
gekocht tot en met dit jaar. Vermoedelijk zal verblijf vanaf 2020 buiten het bestuurlijk aanbesteden 
traject vallen. 
 
c.     Melding Doelgroep arrangementen Onderwijs Jeugdhulp (DOJ) – toelichting Marjolein van der Pool 
Mevrouw Van der Pool deelt mee dat het plan van aanpak van de DOJ in wording is. Er wordt naar 
gestreefd om dit voor de zomer af te ronden. De werkgroep wilde nog duidelijkheid hebben over hoe het 
vervolg gaat lopen. Het idee is dat het een subsidieregeling wordt. Er wordt ingezet op een beheerste 
groep en in 2020 wordt dit waarschijnlijk uitgebreid. Dit is met name gericht op het speciaal onderwijs. 
Er lopen nu ook al een aantal pilots bij een vijftal onderwijsinstellingen. 
De voorzitter legt uit dat dit nog geen bestaand arrangement is; dit wordt er wellicht een. Het is dus 
een experimentele vorm. Alles hangt af van de uitkomst van de pilot. 
 
d.    Nieuw Gezinsplan en digitalisering Gezinsplan – toelichting Marjolein van der Pool 
De voorzitter deelt mee dat dit vroeger 1G1P1R was. 
Mevrouw Van der Pool legt uit dat 1G1P de methodiek is en het gezinsplan is het instrument. 
Momenteel is de werkgroep in gesprek met de zorgaanbieders. Vanuit de GGZ waren er vragen over 
het gebruik van het gezinsplan en het doorsturen ervan naar de gemeente. Daarover zijn afspraken met 
de GGZ-aanbieders gemaakt die op de website staan; https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/. 
De GGZ-aanbieders kunnen momenteel het plan van aanpak nog gebruiken als onderlegger bij de 
aanvraag jeugdhulp. Daarover blijft de werkgroep in gesprek met de zorgaanbieders, omdat het 
gezinsplan toch belangrijk is om te gebruiken. Het gezinsplan wordt wel gebruikt door de GGZ-
aanbieders als er sprake is van hulpverlening door verschillende partijen, als een communicatietool met 
het gezin. Dat moet dan ook zeker worden gebruikt en de gemeente controleert daar ook op. De 
procedures over het gebruik ervan staan volgende week op de website. 
 
Mevrouw Van der Donk vraagt wie de basis van het gezinsplan moet invullen. Mevrouw Van der Donk 
heeft hierover volgende week wel al een afspraak. 
Mevrouw Van der Pool legt uit dat dit afhankelijk is van de route. Via de huisarts is het anders dan via 
toegang. Mevrouw Van der Pool wil dit graag volgende week bespreken. 
 
Mevrouw Mordang merkt op dat er momenteel veel vragen zijn over het gezinsplan. Er ontstaat 
administratieve drukte omdat de toegang het ook niet precies weet. 
Mevrouw Mingels voegt toe dat het juiste format belangrijk is. Momenteel is dat niet duidelijk. 
De voorzitter stelt voor om dit signaal bij de projectleider af te geven. De procesbeschrijving kan 
hopelijk ook een aantal vragen wegnemen. 
 
Mevrouw Mordang vraagt aandacht voor het implementatietraject van het nieuwe gezinsplan. 
Mevrouw Swinkels zit ook met het nieuwe format van het gezinsplan. Sommige gemeenten geven ook 
aan dat men het oude format moet gebruiken. Daarover is dus verwarring. 
Mevrouw Rademakers vindt dat men bijna niet meer uitgelegd krijgt aan de hulpverleners welk format 
voor welke gemeente gehanteerd moet worden. 

https://www.jeugdhulpzuidlimburg.nl/
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De heer Frenken herkent de implementatiegebreken van het gezinsplan. 
De voorzitter sluit deze discussie af. Mevrouw Van der Pool neemt de signalen mee naar de 
betreffende beleidsmedewerkers. De voorzitter gaat ervan uit dat dit wordt verbeterd. 
De heer Werts mist ook inhoudelijke zaken. Het is heel lastig om de doelen te vertalen naar de 
standaarddoelen met cijfers. Voor de toegang is het ook moeilijk om te weten wat een zorgaanbieder 
gaat doen. 
De voorzitter vraagt om opmerkingen te mailen naar het team inkoop. Dit wordt dan doorgegeven aan 
de trekkers van het plan. 
 
e.    Voortgang bij implementatie crisishulp – toelichting Marjolein van der Pool 
Mevrouw Van der Pool deelt mee dat crisishulp vanaf 1 juli 2019 anders wordt vormgegeven. De 
implementatie werkgroep en de projectgroep zijn momenteel bezig met de voorbereidingen en voeren 
gesprekken. Er volgt ook nog een aantal gesprekken met de toegangen, de Gecertificeerde Instellingen 
en Veilig Thuis. Verder is ook een eerste versie van de procesbeschrijving crisis beschikbaar. 
 
Mevrouw Mordang vult aan dat er een aanbesteding is geweest. Een aantal partijen heeft daarop 
ingeschreven. In een samenwerkingsverband met de Koraalgroep, Mondriaan en Xonar zal geopereerd 
worden ‘in de voordeur’. Dat is het telefonische meldpunt en de actieve inschaling naar plaatsen. Vanuit 
die telefonische actieve triage kan dan blijken dat er sprake van een crisis is en van daaruit wordt de 
crisiszorg dan geboden. Dit gebeurt met een aantal andere onderaannemers waaronder ook de 
Mutsaersstichting en Rubicon. De crisishulp wordt dus geboden door een aantal zorgaanbieders die 
momenteel ook al crisis aanbieden. Er is bewust ook buiten de regio gekeken – naar bijvoorbeeld de 
Mutsaersstichting, Rubicon en Vincent van Gogh – vanwege het woonplaatsbeginsel en een aantal 
inhoudelijke overwegingen. Men is nu volop bezig met het implementatietraject. Momenteel zit men in 
de tweede fase – de gesprekken met de toegangen, de Gecertificeerde Instellingen, de zorgaanbieders 
en Veilig Thuis – waarvoor nog drie maanden staan. De grove contouren staan in een processchema, 
maar daarachter zitten nog heel veel 315- en 301-berichten. Voor de zorgaanbieders is het belangrijk 
om te weten dat een aantal zaken in de aanbesteding ook indirect met hen te maken heeft. Er is ook 
een onderscheid tussen crisis en acute zorg. Acute zorg gaat over een cliënt bij een bestaande 
aanbieder die in nood is, maar niet per se in crisis zit. Het is de bedoeling dat de bestaande 
zorgaanbieder die spoedhulp verleent. Daarbij moeten de zorgaanbieders worden ondersteund en 
daarover moeten dus goede afspraken worden gemaakt. Dit wordt nog verder gecommuniceerd. Te 
zijner tijd zal men ook over het nummer et cetera worden geïnformeerd. Het wordt in ieder geval een 
nieuw samengesteld team met ervaren crisismedewerkers vanuit de Koraalgroep, Mondriaan en Xonar 
met daarnaast een aantal onderaannemers. 
 
De voorzitter legt uit dat vorig jaar is besloten dat crisishulp en verblijf ‘klassiek’ aanbesteed worden. 
Dit had op 1 januari 2019 moeten ingaan, maar de implementatietijd was te kort en toen is afgesproken 
om daarvan 1 juli 2019 te maken. Nu zit men dus volop in de implementatievoorbereiding van het 
vormgeven van deze nieuwe opzet. 
 
Mevrouw Velen vraagt of er fysieke afspraken met de andere zorgaanbieders worden gemaakt. 
Mevrouw Mordang antwoordt bevestigend. Momenteel wordt dit geïnventariseerd. Binnen de 
aanbesteding is ook de afspraak gemaakt dat vanuit de integrale crisishulp ook preventieve activiteiten 
worden ontwikkeld. 
 
f.      Memo inzake wetsvoorstel wijzing Jeugdwet en Wmo in verband met verminderen van de 

uitvoeringslasten – (bijlage 1f en 1f.1)– toelichting Lia Theodorou 
Mevrouw Theodorou deelt mee dat twee memo’s zijn toegevoegd. Het wetsvoorstel is inmiddels 
aangenomen. Een nadere uitvoeringsrichtlijn wordt op korte termijn verwacht. Ondertussen is mevrouw 
Theodorou druk bezig om te analyseren wat dit betekent voor de gecontracteerde zorg. Dit kan immers 
impact hebben op de lopende processen. Dit wordt door de diverse werkgroepen opgepakt. Er is echter 
geen aparte werkgroep voor dit onderwerp. Al enige tijd bestaat er druk om zuivere uitvoeringsvarianten 
te hanteren. 
Desgevraagd legt mevrouw Theodorou uit dat met PxQ niets aan de hand is zolang het om etmalen 
gaat. De taakgerichte varianten – de lumpsum – worden niet door het wetsvoorstel geraakt. Het gaat 
vooral over het berichtenverkeer en het opvragen van de aanvullende informatie. Bij de arrangementen 
zal echter iets moeten worden gedaan. 
 
De heer Van Geleuken vraagt of het goed is om met verschillende werkgroepen te werken. 
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Mevrouw Theodorou antwoordt dat men bij het beleid – het begin – moet beginnen. Wat wordt 
beoogd? Welk doel wil men bereiken? Welke uitvoeringsvariant hoort daarbij? Wat is de impact op het 
contract, zoals het opvragen van de spiegelinformatie? 
 
De voorzitter vraagt of er mogelijk per arrangement/ groepen arrangementen verschillende 
uitvoeringsvarianten kunnen worden gekozen. Aan de uitvoeringsvarianten liggen immers andere 
uitgangspunten ten grondslag. 
Mevrouw Theodorou legt uit dat bepaalde zorg zich heel goed leent voor een bepaalde 
uitvoeringsvariant. Dit is altijd gerelateerd aan het doel wat men wil bereiken. 
De voorzitter voegt toe dat vorige jaar is vastgesteld dat een aantal arrangementen anders wordt 
gefinancierd. Dit gaat men bij de resterende arrangementen ook nog doen. De inkoopstrategie zal een 
rol spelen bij de vraag welke uitvoeringsvariant daarbij het beste past. 
Mevrouw Theodorou antwoordt bevestigend. Men moet echter ook kijken naar wat haalbaar is. Het is 
een afweging en er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De zorgcontinuïteit staat sowieso voorop. 
Zaken implementeren heeft veel impact. Hierover moet mevrouw Theodorou en haar team zich nog 
goed beraden voordat er voorstellen komen. 
 
De heer Werts vraagt meer uitleg over de verschillende varianten en wat dit voor de huidige 
arrangementen betekent. 
Mevrouw Theodorou legt uit dat de inspanningsgerichte variant PxQ is. In het berichtenverkeer ziet 
men dan dat de gefactureerde etmalen vastliggen. De arrangementen voldoen echter niet helemaal aan 
de outcomegerichte variant omdat er geen resultaten worden afgesproken en omdat ook heel vaak 
vervolgarrangementen worden afgegeven. De ‘tijd’ valt dan lastig te handhaven. Crisis is bijvoorbeeld 
een meer taakgerichte variant/ financiering. In het sociale domein staan overzichten hoe dit men dit 
moet lezen en hoe het werkt. Mevrouw Theodorou adviseert iedereen om dit stuk over de 
uitvoeringsvarianten goed te lezen. Verder is het politiek echt een speerpunt om de administratieve 
lasten terug te dringen. Per 1 januari 2020 moet men aan de wet voldoen. Dit verstoort mogelijk het 
huidige proces, maar dit ligt ook aan de keuzes die men maakt. Het is immers ook mogelijk om een 
tussenvariant te kiezen. Het is echter heel ingewikkeld. Men moet men heel veel zaken rekening 
houden en dit is opnieuw een wijziging. 
De heer Van Geleuken verwijst naar de contactpersonen. 
 
De voorzitter stelt voor om mevrouw Theodorou voor de volgende ontwikkeltafel weer uit te nodigen en 
om dit onderwerp dan weer te agenderen. Aldus wordt afgesproken. Vragen kunnen ook nog via het 
team inkoop worden gesteld. De voorzitter dankt mevrouw Theodorou voor haar uitleg. 
 
g.    Krachtenbundeling – (bijlage 1g) – toelichting Ids Bierma 
Deze pilot wordt in Maastricht voorbereid. De opdracht is echter nog niet helemaal scherp. In de wijk zal 
worden geëxperimenteerd met een andere organisatie van zorgverlening. Momenteel wordt daarbij nog 
gebruikt gemaakt van de huidige arrangementensystematiek, maar dit kan in toekomst wijzigen. 
 
De heer Jurgens vraagt meer uitleg over de opdracht. 
De voorzitter legt uit dat de opdracht nog moet worden goedgekeurd door de zorgaanbieders die 
daaraan deelnemen. Verder moet dit ook nog met de betrokkenen in de wijk worden afgestemd. De 
voorzitter zal de opdracht te zijner tijd rondsturen of in ieder geval ter informatie in de volgende 
ontwikkeltafel agenderen. Mevrouw Bianca Vaassen is de projectleider. 
 
h.    High trust, high penalty – toelichting Ids Bierma (bijlage 1h) 
De voorzitter deelt mee dat medewerkers vanuit de sociale recherche, het beleid en inkoop bij het 
sanctieprotocol betrokken zijn geweest. Dit is een interne werkinstructie voor toegangen en inkoop over 
hoe te handelen bij signalen rondom onjuistheden en fraude. De bedoeling is om een uniforme 
zorgvuldige werkwijze te hanteren met hoor en wederhoor. Dit instrument is hierop toegesneden, ook 
omdat sinds 1 januari 2019 een verruiming van de sanctiemogelijkheden in de DVO zijn opgenomen. 
Dit agendapunt is ter kennisgeving. 
 
Mevrouw Mordang vindt het stuk helder en vraagt of er nog andersoortige voorbeelden zijn. 
De voorzitter legt uit dat fraude een containerbegrip is. Het gaat om alle schendingen van de 
contractafspraken. In 2015 is men gestart vanuit het uitgangspunt high trust, high penalty. In het begin 
is men vooral gevaren op het vertrouwen in elkaar en de gedachte van een langdurig partnership met 
de zorgaanbieders. Er zijn echter zoveel zorgaanbieders – ruim 200 – gecontracteerd, dat inkoop niet 
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alle opgaven van de zorgaanbieders – eind 2014 of later – heeft kunnen controleren. Op basis daarvan 
zijn de tarieven toen berekend. Momenteel zijn er uniforme tarieven, maar bij de controles over 2015 en 
2016 is ook gebleken dat her en der wat zaken mis zijn gegaan. Soms is dat uit onwetendheid of 
onduidelijkheid, maar soms wordt ook bewust verkeerd geïnformeerd. De overheid is natuurlijk ook 
gehouden om te checken of het belastinggeld van burgers goed wordt besteed. Nu wordt geprobeerd 
om dit te professionaliseren.  
 
Mevrouw Mingels vraagt op welk moment een zorgaanbieder over een melding in kennis wordt gesteld. 
De voorzitter legt uit dat bij een melding altijd goed wordt nagegaan wat er aan de hand is. Er zijn 
immers ook meldingen van querulanten. Een zorgaanbieder zal altijd worden geïnformeerd als een 
onderzoek wordt gestart, tenzij de aard van de melding zich daartegen verzet. 
Mevrouw Mordang geeft het voorbeeld van een vechtscheiding waar een zorgaanbieder vaak bij vader 
komt waar het kind woont. Het komt dan voor dat de moeder – onterecht – klaagt over de 
zorgaanbieder. Het zou prettig zijn als de toegang eerst de klacht checkt. 
De heer Frenken antwoordt dat dit zeker zo wordt opgepakt. Als zaken vaker voorkomen wordt dat 
verder gecheckt. 
 
Mevrouw Mingels vindt het bezwaarlijk als er een klacht is die bij vier afdelingen bij de gemeente ligt en 
waarvan zijzelf niet op de hoogte is. Diegene over wie het gaat, hoort het dan pas op het einde van de 
rit. Mevrouw Mingels vraagt om de zorgaanbieder hierover te informeren. 
Verder is het ook raar dat een signaal alleen wordt gemeld bij het verantwoordelijke toegangsteam en 
niet bij de andere teams. Een zorgaanbieder die zegt te zijn gestart, maar dit niet doet en toch 
declareert, moet immers ook bij de andere toegangen worden gemeld. 
De voorzitter legt uit dat soms moet worden voorkomen dat bewijsmateriaal verdwijnt en daarom ook 
de aanbieder niet meteen kan worden geïnformeerd. De voorzitter vindt het belangrijk dat het signaal 
niet altijd naar alle andere toegangsteams wordt doorgezet voordat een beeld van de klacht bestaat. Bij 
een onterechte klacht kan brede verspreiding ervan tot beschadiging van een aanbieder leiden. De 
voorzitter wil ook ervoor waken dat hierover algemene uitspraken worden gedaan. Het is belangrijk om 
telkens een goede afweging te maken bij het definiëren van de onderzoeksvraag. 
Mevrouw Spaan legt uit dat hiermee inderdaad heel zorgvuldig moet worden omgegaan. 
De heer Van Lieshout ziet soms ook conflictsituaties tussen de toegang en een zorgaanbieder en dan 
is het belangrijk dat geen onnodige schade aan de zorgaanbieder worden toegebracht. Het is dan beter 
om zaken rustig te onderzoeken. 
De voorzitter voegt toe dat ieder onderzoek een maatwerktraject is. In iedere situatie moet een goede 
afweging worden gemaakt. Verdere vragen over het protocol kunnen ook via de virtuele ontwikkeltafel 
worden beantwoord. Het college van de gemeente Maastricht heeft afgelopen dinsdag het stuk 
vastgesteld. Het sanctieprotocol is dus inmiddels geen concept meer. 
 
De heer Jurgens vraagt naar het aantal meldingen en wat ermee is gebeurd. Wat is de trend? 
Mevrouw Spaan legt uit dat het sanctieprotocol nu ingaat. Meldingen waren er echter ook al van 
tevoren.  
De voorzitter voegt toe dat formeel nog geen sancties zijn opgelegd. Bij een aantal zorgaanbieders is 
wel gedreigd met het opleggen van een sanctie met een optie voor een hersteltermijn. De voorzitter 
verwacht echter wel dat in toekomst sancties worden opgelegd. 
 
Mevrouw Ramakers vraagt of al wordt bijgehouden voor hoeveel cliënten te laat een beschikking/ 
verlenging wordt aangevraagd. Er is medegedeeld vanuit de gemeente Maastricht dat dit onder een 
boete zou gaan vallen. 
De heer Frenken antwoordt dat vanuit het bedrijfsvoeringsoverleg is gevraagd om dit bij te gaan 
houden. Dit is aan alle toegangen van Zuid-Limburg gevraagd. De bedoeling is om te inventariseren 
hoe groot het probleem is. Een zorgaanbieder zal een standaardbrief ontvangen over het te laat zijn. 
De voorzitter legt uit dat het opleggen van boetes geen doel op zich is maar er zijn ook signalen vanuit 
de zorgaanbieders dat de gemeente best wat strenger mag zijn over de administratieve afspraken. De 
voorzitter vindt dat de gemeente zich best ook wat zakelijker mag opstellen, ook omdat de goede 
zorgaanbieders onder de kwade lijden. Een sanctiemiddel kan wellicht helpen om meer discipline te 
krijgen. 
Mevrouw Spaan voegt toe dat een sanctionering ook steeds meer bestuurlijk wordt gevraagd. Er zijn 
bijvoorbeeld ook wachttijden en nu wordt gecheckt of dit klopt met de meldingen. 
De voorzitter legt verder uit dat het bij het opleggen van eventuele boetes en het bepalen van de 
hoogte ervan altijd gaat om de mate van verwijtbaarheid. 
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De heer De Boer wil graag dat de processen strakker naar elkaar toe worden gebracht. Het moet een 
wederzijds gesprek zijn. 
De voorzitter legt nogmaals uit dat dit een interne werkinstructie is die helaas gemaakt moest worden. 
Mevrouw Van der Donk vindt dat men wel moet proberen om samen stappen te zetten. 
De voorzitter legt uit dat het nog steeds gaat om high trust, high penalty en de samenwerkingsrelatie. 
Een penalty wil men niet in een samenwerkingsrelatie, maar soms is het helaas toch nodig en daarom 
is het hebben van een instrumentarium noodzakelijk om de afspraken te kunnen afdwingen. Dit is 
overigens civielrechtelijk en niet bestuursrechtelijk. 
 
De heer Van der Heuvel mist in de procedure dat een zorgaanbieder ook een mogelijkheid heeft om 
een bezwaar in te dienen. 
De voorzitter legt uit dat stap 8 over hoor en wederhoor gaat. De zorgaanbieder heeft daar de 
mogelijkheid om opmerkingen aan het rapport toe te voegen, voordat het bestuur eventueel een besluit 
neemt over een sanctie. De volgende stap is dan de rechter. 
 
Mevrouw Mordang vraagt wat met de eventuele opbrengsten gebeurt. 
De voorzitter legt uit dat dit geen potentiele inkomstenbron is. Bovendien is sprake van een tekort op 
jeugd, maar hierover is nog niet echt nagedacht. 
 
Mevrouw Mingels wil altijd graag binnen de termijnen beschikkingen aanvragen, maar vaak moet men 
op elkaar wachten. Kan een zorgaanbieder ook zijn eigen gezinsplan inleveren als het allemaal te lang 
duurt? Hoe gaat men hiermee om? 
Mevrouw Spaan zal dit inhoudelijke punt binnen de werkgroepen aan de orde stellen.  
Mevrouw Van der Pool neemt in ieder geval de signalen over het gezinsplan mee. 
De voorzitter legt uit dat algemene vragen via het team inkoop kunnen worden gesteld. Daar zal dan 
worden bepaald bij welke werkgroep de vraag hoort. 
De heer Van Lieshout legt uit dat inkoop niet de problemen van een specifieke toegang kan oplossen. 
De heer Frenken stelt vast dat de signalen vanuit toegang over dezelfde punten gaan die de 
zorgaanbieders nu melden. 
De voorzitter stelt voor dat mevrouw Spaan samen met toegang inventariseert waar die vragen gesteld 
moeten worden. Het probleem blijft echter dat elke toegang haar eigen werkwijze hanteert. Inkoop kan 
dit niet oplossen. 
Mevrouw Spaan vindt het belangrijk dat nagedacht wordt over hoe toegang en zorgaanbieders hierover 
gaan communiceren. Zaken rondom de toegang moeten inderdaad niet bij inkoop komen. 
De heer Jurgens stelt voor om over een gezamenlijke implementatie na te denken. 
De voorzitter sluit deze discussie af. 
 
2.  Beleid rondom Social Return – toelichting Odette Creusen 
 
De voorzitter deelt mee dat in de OTeind vorig jaar vragen over Social Return leefden. Daarom is 
mevrouw Creusen uitgenodigd voor een toelichting. 
 
Mevrouw Creusen geeft aan dat Social Return per organisatie individueel wordt vormgegeven. 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 in Zuid-Limburg bestond hiervoor toen ook al heel veel 
interesse. In Zuid-Limburg is men toen een onderzoek opgestart. 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. De film gaat vooral over de infra, maar dit heeft heel veel synergiën met de 
zorg. 
 
Film Social Return 
 
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. Er 
wordt per organisatie gekeken naar waar het zwaartepunt ligt en hoe men over Social Return goede 
afspraken kan maken. Daarbij moet men vooral kansen benutten.  
Verder legt mevrouw Creusen uit dat de doelgroep erg breed is. Iedereen die een uitkering krijgt komt in 
aanmerking voor Social Return, dus ook leerlingen in het kader van BOL/BBL, Wajongers, maar ook de 
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mensen die geen recht hebben op een uitkering, de zogenaamde nuggers en studenten die na hun 
opleiding weer thuis gaan wonen. 
Bij Social Return gaat het 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 hierover het gesprek aan te gaan. 
In Zuid-Limburg is sprake van drie regio’s – Parkstad, Sittard-Geleen en Maastricht-Heuvelland – waar 
heel nauw wordt samengewerkt. Social Return wordt ook op dezelfde manier uitgevoerd. Er is echter 
maar één ingang. Daarnaast zijn er ook een aantal aanbestedingen die voor alle 16 gemeenten gelden, 
die voor 1 gemeenten geldt en ook een aantal aanbestedingen die hier ergens tussenin vallen. In de 
regio wordt sowieso geprobeerd om dit allemaal samen te pakken. Dit wordt zo veel mogelijk centraal 
geregeld. 
Bij kleinere bedrijven ziet men ook vaak initiatieven waarover mevrouw Creusen graag het gesprek wil 
aangaan. Social Return is dus een werkinstrument en geen integratie-instrument. Verder staat mevrouw 
Creusen ook altijd open voor initiatieven voor deze doelgroep, omdat men daarvan altijd kan leren. 
Mevrouw Creusen nodigt iedereen uit om een afspraak met haar te maken. Mevrouw Creusen hoort 
ook graag welke algemene vragen er leven. 
 
Mevrouw Mordang merkt op dat in de DVO ook staat dat zorgaanbieders voor 1 april 2019 met 
mevrouw Creusen contact moeten opnemen. 
 
De gegevens van mevrouw Creusen 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 heer Van der Heuvel vraagt of mevrouw Creusen ook werkt met PSO.  
Mevrouw Creusen legt uit dat dit mogelijk is, maar er vindt geen kwijtschelding plaats. PSO is echter 
zeker geen verplichting. Desgevraagd legt mevrouw Creusen uit dat PSO een ladder is waarop men 
kan aangeven hoe maatschappelijk verantwoord men onderneemt met bepaalde doelgroepen. Hieraan 
zijn ook kosten verbonden. Dit is echter ook maar een momentopname. In Noord-Brabant en Midden-
Limburg wordt veel met PSO gewerkt. In Noord-Brabant hoeft men bij een bepaalde trede niet meer bij 
Social Return terug te komen. 
 
De voorzitter stelt vast dat mevrouw Creusen vooral uitnodigt om in gesprek te gaan om samen te 
bekijken wat een organisatie kan met Social Return. Social Return kan ook in eenvoudige dingen zitten. 
Postbezorging door de MTB is ook een bijdrage aan Social Return. De voorzitter dankt mevrouw 
Creusen voor haar komst. 
 
Pauze 10.52 – 11.11 uur 
 
3. Integraal plan van aanpak zorginkoop 2020 (bijlage 3) – toelichting Irma Bakker 
 
De voorzitter legt uit dat voor de inkoop 2020 geen heel grote wijzigingen worden doorgevoerd. 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 onder 
andere geadviseerd om naast bestuurlijk aanbesteden, ook voor een aantal onderdelen te kijken naar 
een meer passende inkoopstrategie/financiering. Toen is een aantal thema’s benoemd, waaronder 
crisishulp, verblijf jeugd en de doelgroepen arrangementen onderwijs-jeugdhulp. Een aantal 
onderwerpen zal per 2020 worden aanbesteed of gesubsidieerd. Voor 2020 wordt in het plan van 
aanpak voorgesteld om af te maken waarmee men bezig is of dit te verbeteren. 
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. 

mailto:Odette.Creusen@maastricht.nl
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Vervolgens geeft mevrouw Bakker aan dat de contractering waarschijnlijk dit jaar via drie rondes van 
ontwikkeltafels gaat verlopen. Vandaag worden vooral de thema’s voor dit jaar opgehaald. De 
agendapunten voor de ontwikkeltafels hebben dus betrekking op de contractering voor 2020. Op 7 juni 
2019 is de tweede ontwikkeltafel gepland waarin de tarieven en de contracten zullen worden 
besproken. De besluitvorming is dan eind juni 2019 in de colleges. De bedoeling is dat dit leidt tot de 
vaststelling van de contracten en de tarieven in juli 2019. Negometrix kan dan aan het begin van de 
zomer worden opengesteld voor de contractering. Dit is een ambitieuze planning. 
 
De voorzitter geeft aan dat waarschijnlijk in september nog een reservedatum voor een ontwikkeltafel 
wordt ingepland op verzoek van de ontwikkeltafel Wmo/BW. De voorzitter hoopt echter dat dit niet nodig 
zal zijn. 
 
Verder geeft mevrouw Bakker aan dat in de laatste ontwikkeltafel van november/december 2019 het 
gehele proces geëvalueerd wordt. Dan wordt ook 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. Verder worden de ontwikkeltafels ook voorbereid in de verschillende werkgroepen. 
Zorgaanbieders zullen ook benaderd worden om hieraan deel te nemen. 
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. 
 
Mevrouw Mordang vraagt wat met de contractering gebeurt als de ambitieuze planning niet wordt 
gehaald. De reserve ontwikkeltafel is immers pas in september. 
Mevrouw Bakker legt uit dat de besluitvorming daarmee waarschijnlijk opschuift. 
De voorzitter vraagt of mogelijk vooruitlopend op de besluitvorming bepaalde gedeeltes van 
Negometrix al kunnen worden opengesteld. Of moet men wachten totdat alle contractstukken gereed 
zijn? 
De heer Van Hoesel vindt het praktisch het beste om te wachten totdat alle contractstukken gereed 
zijn. Het is verstandig om te wachten totdat alles geaccordeerd is en om het dan pas in Negometrix te 
zetten. 
Mevrouw Ramakers verwacht wel dat de zorgaanbieders minder hoeven aan te leveren. 
De voorzitter legt uit dat het inderdaad vooral om de bijlages gaat. 
Mevrouw Mordang hoopt dat het op 7 juni 2019 zal lukken. 
De voorzitter sluit hierbij aan. 
 
Verder deelt mevrouw Bakker mee dat na de fysieke ontwikkeltafels alle stukken op de website worden 
geplaatst. 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, tenzij dit 
de contractering raakt. Die thema’s worden verder in een ander spoor uitgewerkt omdat dit geen 
betrekking heeft op bestuurlijk aanbesteden. 
 
De voorzitter vraagt of men het ermee eens is dat de ontwikkeltafels dit jaar weer zo beleidsarm 
mogelijk worden ingestoken. Er ligt immers nog genoeg werk dat eerst moet worden afgemaakt. Het 
gezinsplan loopt en resultaatsturing komt nog terug. De voorzitter denkt dat het belangrijk is om rust te 
behouden en om zaken goed te implementeren. 
Mevrouw Van der Pool legt uit dat de bestuurders uit de stuurgroep dit ook hebben aangegeven. 
 
De heer Van Geleuken vindt dat er al genoeg druk bestaat bij verblijf. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. Dit valt echter buiten de scope van de ontwikkeltafels. 
De heer Van Hoesel legt uit dat de arrangementen die op verblijf betrekking hebben uit de open house 
procedure verdwijnen en via een aanbesteding worden ingekocht. 
 
De heer Van Geleuken en mevrouw Mingels vragen om mee te delen wie in welke werkgroep zit en 
hoe de samenhang onderling wordt gecreëerd. 
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De voorzitter zal het schema van de werkgroepen aan het verslag toevoegen. In de werkgroep 
bekostiging en in de werkgroep resultaatsturing zitten ook een aantal zorgaanbieders. De heer Van 
Lieshout komt zo meteen nog terug op de werkgroep bekostiging. 
 
Mevrouw Bakker vraagt of er nog thema’s zijn die men mist. Zijn er nog vragen over het plan van 
aanpak? 
De voorzitter voegt toe dat dit bij het volgende agendapunt ook nog aan de orde komt. 
 
De heer Werts mist momenteel geen zaken. Het is goed om beleidsarm te werken. Misschien kan in de 
werkgroep bekostiging de Wet langdurige zorg meegenomen worden? Verder ziet de heer Werts ook 
een aantal lijnen steeds terugkomen. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat de werkgroep zich momenteel alleen met de tarieven bezighoudt. 
 
De voorzitter legt uit dat het plan van aanpak een dynamisch document is. Bij het volgende 
agendapunt worden ook nog zaken aangescherpt. Dit kan dan ook een plek krijgen in het plan van 
aanpak. 
 
4. Inventarisatie agendapunten OT 2019 
 
De voorzitter deelt mee dat in deze inventarisatie al een aantal zaken is benoemd. Zijn er nog zaken 
die aangescherpt moeten worden? 
 
a. Jeugd  
1.         Eventueel noodzakelijke verbetering huidige (sub)arrangementen. 
2.         Thema’s waarop een verfijning van de arrangementen moet plaatsvinden of verder onderzoek 

maar niet gericht op een wijziging van Inkoopstrategie: 
Evaluatie van de arrangementen BOR (Begeleide Omgangsregeling) – gerechtelijk/vrijwillig en 
Regie (dit gaat mogelijk tot aanpassingen leiden). 
Consult en Advies: dit loopt voornamelijk op individueel casusniveau. Dit instrument wordt 
weinig ingezet. Vraag voor de OT is of hieraan behoefte is en zo ja hoe het gebruik ervan kan 
worden gestimuleerd. 

2. Inventarisatie van eventueel knellende afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst + 
bijlagen 

 
Mevrouw Mordang en mevrouw Velen vragen met wie het arrangement BOR geëvalueerd wordt. 
De voorzitter antwoordt dat mevrouw Vanessa de Rond zich hiermee bezighoudt. De voorzitter gaat 
ervan uit dat bij de evaluatie ook zorgaanbieders worden betrokken. 
 
Mevrouw Mordang hoort in de wandelgangen dat men bij het arrangement gezinshuis overweegt om  
de etmalen 100% te gaan vergoeden. Dit is echter nog niet officieel gecommuniceerd. 
Mevrouw Spaan antwoordt dat dit inderdaad het geval is. De weekenden worden helemaal vergoed. Dit 
is besloten conform voorstel. 
De voorzitter legt uit dat dit een aanpassing van de declaratierichtlijn is en daarvoor zal een addendum 
worden toegevoegd. Dit gaat over 2019. 
 
b. Resultaatsturing en kwaliteit Jeugd – (voor OT juni 2019) 
1.         Resultaten van de pilot resultaatsturing en implementatie. 
2.         De eventuele vertaling hiervan naar kwaliteitseisen en andere contractaanpassingen. 
3.         Concretere uitwerking van het onderwerp doelrealisatie 
 
De voorzitter weet niet of hierover in de ontwikkeltafel van juni al iets kan worden gemeld. Zo niet, 
komt dit in de extra ontwikkeltafel of in de laatste ontwikkeltafel terug. 
 
De heer Van Geleuken stelt vast dat keuzes vaak een grote impact hebben. Het is belangrijk dat er 
geen nabranders c.q. reparatievoorstellen komen. 
De heer Van Lieshout stelt voor om de stukken over de lijn die men ziet toe te voegen. Dit is een punt 
voor de volgende ontwikkeltafel om op terug te komen. Het is handig als er objectieve criteria komen. 
De voorzitter legt uit dat het de vraag is of men alles wat men contractueel afspreekt, ook al in de 
implementatie instrumenten kan meenemen. 
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Mevrouw Mingels stelt voor om een groepje in te stellen voor toegang, zorgaanbieders en 
inkoop/beleid, zodat men elkaar beter kan vinden. 
Mevrouw Spaan antwoordt dat in het onderlinge toegangenoverleg ook themabijeenkomsten 
georganiseerd kunnen worden. Momenteel zitten daar geen zorgaanbieders bij, maar dat kan natuurlijk 
wel. 
De voorzitter legt uit dat men niet met alle zorgaanbieders aan tafel kan zitten. 
De heer Van Geleuken stelt voor om telkens drie zorgaanbieders hiervoor uit te nodigen. Veel signalen 
lijken immers op elkaar. 
Mevrouw Spaan wil graag weten wie voor welk thema uitgenodigd moet worden. 
De heer De Boer hoort als belangrijke thema’s; het gezinsplan, de 301-berichten en het kweken van 
begrip over en weer. 
De heer Frenken vindt het ook belangrijk om begrip te kweken voor 2020. 
 
De heer Van Geleuken merkt op dat de techniek van het berichtenverkeer het maken van 
afwijzingsberichten niet ondersteunt. Via VECOZO moet het dan ‘buiten om’. Het zou goed zijn om bij 
de landelijke ontwikkelingen aan te sluiten. Dan heeft men ook transparanter in beeld waaraan het ligt. 
Mevrouw Velen legt uit dat er nu wel een berichtenbox in VECOZO staat waarin men met elkaar kan 
communiceren. 
 
Mevrouw Spaan vindt het belangrijk dat men weet wat er specifiek wordt besproken zodat men zich 
hierop kan voorbereiden. Het is misschien ook goed om samen met drie zorgaanbieders en de toegang 
de agenda te maken. 
De voorzitter stelt voor om vooraf de vragen te inventariseren. 
De heer De Boer vindt dat prima. Het is ook goed als er daarna nog een terugkoppeling komt. 
De voorzitter legt uit dat het vaak wel te diep gaat voor de ontwikkeltafels. Daarnaast is ‘het 
berichtenverkeer’ ook te vaag als onderwerp. 
Mevrouw Mordang denkt dat sommige zaken ook technisch opgelost moeten worden. Mevrouw 
Mordang ziet het meer in een combinatie van zaken. 
Mevrouw Spaan stelt voor om samen de agenda te maken. In de virtuele ronde kan men ook aangeven 
wat besproken moet worden. Het is goed om bij het thema berichtenverkeer aan te geven over welk 
onderdeel moet worden gesproken. 
De heer Frenken vindt dat de implementatie van het gezinsplan een eerste thema kan zijn. 
Mevrouw Spaan vraagt om verdere input rechtsreeks via de mailbox van het team inkoop aan te 
leveren. Aldus wordt afgesproken. Mevrouw Spaan vraagt om nu aan te geven welke zorgaanbieders 
willen deelnemen. 
 
De voorzitter inventariseert dat de Koraalgroep, Xonar, Talent, Kracht in Zorg, AnaCare, Hai-5, 
Mondriaan, Intensoplus Geleen en het Robertshuis graag hieraan willen deelnemen. De bijeenkomst is 
op 30 april 2019 van 9 tot 11 uur op deze locatie. Mogelijk moet wel nog een selectie van 
zorgaanbieders worden gemaakt. In ieder geval moet iedere groep evenredig vertegenwoordigd zijn. 
 
c. Bekostiging Jeugd: - toelichting Rob van Lieshout 
1.         Resultaten van de werkgroep bekostiging Jeugd i.v.m. de tarieven 2020 
2.         Gegevensuitvraag 
3.         Uitgangspunten voor tariefvaststelling 2020 
4.         Bekostigingssystematiek arrangementen 
 
De heer Van Lieshout zal nu een korte presentatie geven. 
 
Presentatie Ontwikkeltafel Jeugd 
 
Opdracht; 
 komen tot een realistische bekostiging van de arrangementen, 
 transparantie van de bekostiging vergroten, 
 sturingsmogelijkheden vergroten. 
 
Aanpassing tarieven Jeugdhulp; 
 komen tot een transparante wijze om een uurtarief te berekenen, 

 basis werkelijke gemiddelde kosten branche 

 transparant model als onderbouwing. 
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 Invulling van de arrangementen voorbereiden, 

 o.b.v. spiegelinformatie. 

 
De heer Van Lieshout deelt desgevraagd mee dat de vertegenwoordigers van de Koraalgroep, 
Mondriaan, Xonar, Kracht in Zorg, Hai-5, AmaCura en Parnassia leden zijn van de werkgroep 
bekostiging. 
 
De heer Van Geleuken vraagt meer uitleg over de branche. 
De heer Van Lieshout legt uit dat het gaat over een combinatie van verschillende branches binnen één 
arrangement. Die combinatie kan men op basis van de productiedata eruithalen. Binnen een branche 
bestaat echter ook nog een bepaalde differentiatie. Dit probleem heeft ook effect op de werkgroep 
bekostiging. Dit heeft mevrouw Theodorou vanmorgen ook al toegelicht. Het gaat in alle gevallen om de 
werkelijke gemiddelde kosten en de productie. Verder zal er ook een transparant model moeten komen. 
 
De heer Venner stelt vast dat sprake kan zijn van grote verschillen binnen één branche.  
De heer Van Lieshout legt uit dat men werkt met een andere functiemix die men inzichtelijk wil maken 
in de achterligger. De functiemix wordt dus uiteindelijk leidend. De intensiteit en complexiteit vormen 
een hefboombeweging. Dit ziet men door de hele arrangementenstructuur heen met en her en der wat 
uitzonderingen. De achterkant wordt anders en transparanter waardoor men gemakkelijker op basis van 
de achterkant kan beslissen waar de cliënt terecht komt. Iedereen krijgt de achterkant te zien, omdat dit 
de onderbouwing is van de tarieven. 
Mevrouw Velen vindt dit een belangrijk punt voor de agenda van het geplande overleg. Dit is immers 
een discussie die heel vaak wordt gevoerd. 
De heer Van Lieshout legt uit dat die discussie er is omdat de transparantie over dit onderdeel 
ontbreekt. 
Mevrouw Spaan legt uit dat de toegang hieraan niets kan doen. 
De heer Van Lieshout voegt toe dat de werkgroep bekostiging kijkt naar de toekomst en niet naar het 
nu. Het is immers lastig om uit te leggen als het niet transparant is. 
 
Spiegelinformatie 
 

 
 
De heer Van Lieshout legt uit dat de rode lijn het tarief is en de blauwe lijn de productie. Hoog-intensief 
inmiddels is vervallen. Dit schema gaat over alle zorgaanbieders. Het probleem is dat de 
zorgaanbieders vaak ‘plat worden geslagen’ en dat wordt met de transparantie nu ook aangepakt. 
 
Planning; 
8 april  Eerste oplevering en toetsing in de werkgroep bekostiging voor uuropbouw. 
29 april  Invulling van arrangementen aan de hand van spiegelinformatie 2018. 
13 mei  Eerste totaaloplevering in de werkgroep bekostiging. 
7 juni  Terugkoppeling in de OTjeugd. 
 
De heer Venner mist het Berenschot onderzoek. 
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De heer Van Lieshout legt uit dat een van de doelen is om ook de informatie van Berenschot mee te 
nemen en de andere benchmarks die er lopen, net zoals het NZa-onderzoek en de input vanuit KPMG. 
Er is dus een behoorlijke onderlegger. De heer Van Lieshout stelt vast dat er verder geen vragen zijn. 
 
d. Bijlagen bij de DVO’s 
-             Kwaliteitseisen  
-             Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZIN 
-             Rapportages en Evaluatie 
-             Uitsluitings- en beëindigingsgronden) 
-             Social Return 
 
De voorzitter legt uit dat de bijlage Social Return niet inhoudelijk zal veranderen. Dit maakt deel uit van 
het contract. In bijlage 1 zullen uiteindelijk de tarieven landen. 
 
Mevrouw Mordang hoort via de toegangsteams dat het huidige declaratieprotocol weer gewijzigd is. 
De heer Van Lieshout legt uit dat er één wijziging is voor de gezinshuizen. 
De voorzitter voegt toe dat deze aanvulling in het huidige declaratieprotocol voor de weekenden 
inderdaad nog wordt toegevoegd. 
 
De voorzitter wil nu graag ophalen of er nog zaken voor 2020 verbeterd moeten worden. 
De heer Van Geleuken stelt ten aanzien van de kwaliteitseisen vast dat calamiteiten bij de inspectie en 
bij de gemeente moeten worden gemeld. De heer Van Geleuken vindt het voor de jeugdzorg vreemd 
om iets bij de gemeente te melden. Verder vraagt de heer Van Geleuken hoe men iets moet 
aankaarten. Moeten de wijzigingen al op 6 juni 2019 worden vastgelegd? 
De voorzitter vraagt om dergelijke opmerkingen te mailen naar het team inkoop (ter attentie van Paul 
Konings of Math Partouns). Verder wil een van de inkopers de kwaliteitseisen nog een keer kritisch 
scannen omdat er een aantal doublures zijn van zaken die ook elders al genoemd worden. Daarnaast 
wil de gemeente graag weten als er iets aan de hand is. 
De heer Van Lieshout legt uit dat men ook kan melden zonder persoonsgegevens. 
Mevrouw Mordang voegt toe dat er ook calamiteiten zijn waarbij de wethouder minder betrokken is. 
De heer Frenken legt uit dat inderdaad samengewerkt moet worden met de gemeente. Er moeten vijf 
algemene vragen worden ingevuld. De wethouder blijft immers verantwoordelijk en dient daarom ook 
over calamiteiten geïnformeerd te worden. 
 
Vanuit zorgaanbieders: nader op te geven of verbijzondering thema’s 
· Pm 
· Pm 
 
De voorzitter vraagt of er nog meer zaken zijn waaraan dit jaar nog aandacht moet worden besteed. 
Zorgaanbieders kunnen ook nog via de virtuele ontwikkeltafel reageren. 
 
Mevrouw Mordang vraagt om in het jaarrekeningtraject te vermelden wat wordt bedoeld met het 
inleveren van ‘overige stukken’. 
Mevrouw Spaan zal deze opmerking doorgeven. 
De voorzitter legt uit dat men niet kan expliciteren wat wordt bedoeld met stukken waarvan men het 
bestaan niet kent. 
 
5. Samenvatting en vervolgafspraken 
 
De voorzitter deelt mee dat de volgende afspraken genoteerd zijn: 

 er komt een procesrichtlijn over het gezinsplan; 
 zodra er meer duidelijk is over de implementatie van crisishulp komt dit terug in OT ter 

informatie, in ieder geval op 7 juni 2019, 
 uitvoeringsvarianten en implicaties daarvan komen op de OT agenda van 7 juni 2019 (mevrouw 

Theodorou uitnodigen), 
 zodra de opdracht Krachtenbundeling is vastgesteld wordt deze rondgestuurd of in ieder geval 

ter informatie in de volgende OT geagendeerd, 
 er komt een overleg tussen toegang, zorgaanbieders en beleid rondom niet beantwoorde 

vragen, 
 de inhoud + leden van de werkgroepen: wordt nog aan dit verslag toegevoegd, 
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 het onderwerp resultaatsturing komt in de ontwikkeltafel, het moet duidelijk zijn welke informatie 
vanuit inkoop wordt gevraagd, 

 Social Return: zorgaanbieders dienen met mevrouw Creusen contact op te nemen. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 12.17 uur de 
bijeenkomst. 
 
 
 
Maastricht, 28 maart 2019 


