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Ontwikkeltafels 
 
De ontwikkeltafelcyclus 2016 gaat van start! Na een periode van voorbereiding is op basis van input vanuit 
gemeenten en/of aanbieders de uiteindelijke indeling in thema’s en de planning vastgesteld. Op 9 maart buigt de 
fysieke ontwikkeltafel zich over de ontwikkelthema’s “Jeugd” en “Wmo/participatie”, op 23 maart staan de thema’s 
“Kwaliteit & monitoring” en “Overeenkomsten” op de agenda.  
 
Startnotitie 
Ter voorbereiding van de ontwikkeltafels hebben de thematrekkers een startnotitie opgesteld. De startnotitie nodigt 
alle aanbieders met een raamcontract uit om met de gemeenten na te denken over de vraagstukken en opgaven in 
het sociaal domein. De bedoeling is om in de ontwikkeltafel op basis van vraagpunten, dilemma’s en 
transformatiepunten te bespreken welke concrete thema’s en doelstellingen dit jaar en zo mogelijk komende jaren 
moeten worden opgepakt. 
 
Reageer 
Om de discussie in de fysieke ontwikkeltafel optimaal te faciliteren kunnen aanbieders die geen deelnemer zijn van 
de fysieke ontwikkeltafel (FOT), voorafgaand aan de FOT op de startnotitie reageren. De ontvangen reacties worden 
als input in de FOT meegenomen. Vanzelfsprekend volgt na de fysieke ontwikkeltafel ook weer een virtuele 
ontwikkeltafel. 
 
Wijziging ontwikkelcyclus 
Vorig jaar zijn de contractwijzigingen in oktober uitgevraagd. Voor gemeenten en aanbieders viel dit moment 
eigenlijk te laat in het jaar. Er is meer tijd nodig om de contractwijzigingen goed te kunnen doorvoeren. Daarom is de 
ontwikkelcyclus aangepast: Ontwikkeltafel 2 en 3 worden samengevoegd om ervoor te zorgen dat de uitvraag in 
augustus kan uitgaan.  
 
Voortaan lopen de ontwikkelcycli van najaar tot zomer (OT1 in nov, OT 4 in aug/sept). 
 
 
Facturen 
 
Gesignaleerd wordt dat sommige aanbieders nog per maand factureren terwijl in de overeenkomsten een termijn 
van vier weken is voorgeschreven. De gemeenten verzoeken iedere aanbieder, voor zover hij/zij dat nog niet doet, 
de termijn van vier weken in acht te nemen. 
 
 
Berichtenverkeer 
 
In de Nieuwsmailing en bijbehorende factsheet van december jl. zijn aanbieders geïnformeerd over het 
berichtenverkeer via het Gemeentelijke Gegevens Knooppunt (GGK)/VECOZO. Hierin hebben de samenwerkende 
Noord-Limburgse gemeenten gecommuniceerd dat zij rond 1 februari 2016 de cliëntgegevens via een 301-bericht 
kenbaar zouden maken aan de betreffende aanbieders.   
 
Momenteel zijn de gemeenten druk bezig met de inrichting van hun automatiseringssysteem, echter niet alle 
gemeenten zijn al in staat cliëntgegevens via een 301 bericht aan te leveren bij de aanbieders. Hier zijn verschillende 
technische redenen voor waarbij speelt dat niet alle gemeenten en automatiseringssystemen even ver zijn voor wat 
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betreft aansluiting op het GGK. Wij begrijpen dat dit vervelend is voor aanbieders die al klaar zijn voor het 
geautomatiseerd uitwisselen van berichten. 
 
Wij adviseren om met de individuele gemeenten te bespreken op welke termijn zij wel in staat zijn om 301 berichten 
te versturen en de wijze waarop declaraties tot die tijd ingediend kunnen worden. Daarbij vertrouwen wij erop dat 
de gemeenten alles in het werk zullen stellen om zo spoedig mogelijk een volledig aansluiting op het GGK te 
realiseren. 
 
 
AGB-codes 
 
Op verzoek van enkele gemeenten worden binnenkort ook de AGB-codes toegevoegd aan de Aanbieders Zoektool. 
Van diverse aanbieders zijn de codes bekend aan de hand van de inschrijvingen, maar niet van alle aanbieders. Ook 
zijn deze niet gecontroleerd. 
 
Binnen 1 a 2 weken zal aan alle profielen op de website een veld worden toegevoegd voor de AGB-code. Wij vragen 
alle aanbieders deze code op juistheid te controleren en indien nodig bij te werken. 
 
 
Uitschrijven/aanmelden 
 
Deze nieuwsmailing verschijnt op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Wilt u zich 
uitschrijven op uw e-mailadres, stuur dan een reply met als onderwerp “uitschrijven”. Wilt u zich aanmelden reply 
dan met het onderwerp “Aanmelden”. 
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