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Algemeen 

Naar aanleiding van de in juni gehouden Ontwikkeltafel kwaliteit & monitoring hebben drie werkgroepen zich 
gebogen over verschillende monitoringskwesties: het opleggen van een set adequate kwaliteitseisen 
(minimumeisen) aan de aanbieders en de toetsing van de naleving daarvan, het meten van de resultaten van 
de ingezette dienstverlening en het controleren van de rechtmatigheid van de door de aanbieders 
gedeclareerde bedragen. 

Hieronder worden per thema kort de conclusies gedeeld. Voor meer informatie wordt verwezen naar de 
gepubliceerde stukken en het verslag van de fysieke OT op de website. 

1. Controleprotocol 

Op grond van de raamovereenkomst dienen aanbieders jaarlijks vóór 1 april een controleverklaring af te geven 
over de juistheid en rechtmatigheid van de door hen verantwoorden bedragen en prestaties (artikel 19.3). De 
wijze waarop deze verklaring moet worden aangeleverd, is uitgewerkt in een controleprotocol. Het protocol 
betreft alleen de levering van producten met een iWmo- of iJw-code, voor functiebekostigingsproducten hoeft 
geen specifieke verantwoording te worden afgelegd. 

Het protocol onderscheidt twee procedures:  

- aanbieders met een productiewaarde tot en met € 200.000 voor de gezamenlijke gemeenten 
verantwoorden hun activiteiten door middel van een bestuursverklaring; 

- aanbieders met een productiewaarde boven € 200.000 verantwoorden hun activiteiten door middel 
van een accountantsverklaring.  

De verantwoording vindt op regionaal niveau plaats op basis van een representatieve steekproef, waarin alle 
deelnemende gemeenten minimaal een keer zijn vertegenwoordigd. Alleen wanneer een gemeentelijke 
accountant aangeeft dat dit noodzakelijk is voor de rechtmatigheidscontrole van een individuele gemeente, 
kan deze gemeente een aanvullende controle of verklaring van een aanbieder vragen. 

2. Minimumeisen 

De huidige set minimumeisen bij de raamovereenkomst is ingedikt en overzichtelijker gemaakt. De eisen zijn 
herschikt in overzichtelijke thema’s. Alle wettelijke eisen zijn samengevoegd in de enkele eis dat aanbieders de 
wet in acht nemen, en daarnaast zijn alleen die eisen opgenomen die gemeenten en aanbieders echt nodig 
vinden. Enkele eisen zijn wat beter toegesneden op de dagelijkse praktijk, een paar andere eisen zijn naar de 
raamovereenkomst gebracht omdat ze daar beter thuis horen. 

Wanneer de definitieve indeling van de producten in domeinen en percelen bekend is, wordt bij de algemene 
eisen aangegeven voor welke domeinen/percelen ze gelden. Zo kunnen aanbieders gemakkelijk terugvinden 
welke eisen op hun dienstverlening van toepassing zijn en welke niet. 

Aanbieders krijgen bij de uitvraag de mogelijkheid om aan te geven dat ze niet volledig aan een eis voldoen. 
Daarbij dienen ze te motiveren waarom dit het geval is en waarom ze toch van mening zijn dat ze voor 
deelname aan de raamovereenkomst in aanmerking (blijven) komen. 

Het is lastig gebleken om handen en voeten te geven aan het uitgangspunt van high trust-high penalty. Het is 
een complexe materie, en de beschikbare tijd tussen de eerste en de tweede Ontwikkeltafel was te kort om 
hier een goed voorstel voor te genereren. Het onderwerp zal een plek krijgen in de Ontwikkelcyclus van 
volgend jaar. 



3. Resultaatmeting 

Er zijn veel ideeën om invulling te geven aan een andere wijze van definiëren en monitoren van de resultaten 
van de ingezette zorg. Het blijkt echter ook dat het niet mogelijk is om te komen tot een uitgewerkt voorstel. 
Redenen hiervoor zijn de grote diversiteit aan systemen bij aanbieders, het feit dat de landelijke 
ontwikkelingen nog geen duidelijkheid hebben gegeven en het korte tijdsbestek tussen beide Ontwikkeltafels. 
Wel is nadrukkelijk de wens uitgesproken om verder te gaan met de dialoog om te komen tot een goed 
systeem van resultaatmeting. Een minimumeis is om de cliënttevredenheid te relateren aan hetgeen een 
individuele aanbieder doet. Interessant is de ontwikkeling van een systeem voor het meten van de resultaten 
van de samenwerking tussen de verschillende partijen in een arrangement. Het onderwerp zal een plek krijgen 
in de Ontwikkelcyclus van volgend jaar. 

Hoe verder? 
 
Het voorstel is om op 6 oktober 2015 de uitvraag te laten uitgaan op drie verschillende niveaus: 

1. Een bestaande aanbieder met een bestaand aanbod met een bestaande raamovereenkomst, 
welke verder wordt verfijnd op het gebied van prijs-prestatie en kwaliteit-monitoring. 

2. Een nieuwe aanbieder die wil toetreden. 
3. Een tussenvariant waarin een bestaande aanbieder op een nieuw domein diensten wil gaan 

aanbieden. 
Uiteindelijk is het de bedoeling om begin november tot getekende contracten voor 2016 te komen.  

 

 


