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Verslag Ontwikkeltafel (OT) Venray d.d. 11 september 2015, 13.00 uur - 16.00 uur 

OT kwaliteit-monitoring 2 
Locatie: gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders: 
 Annemarie van Kruijssen Rubicon 
 Annemie Heuvelmans Altracura 
 Marjolein Dijs  Vincent van Gogh 
 Ellen van Gennip  Leger des Heils 
 Edgar van Kessel  SGL 
 Marc Van Ooijen  PSW 
 Irma Goldenbeld  Bureau Jeugdzorg 
 Wim Gort   Synthese 
 Willem van Zutphen  Mutsaersstichting 
 Carla van Herten  Limburgse Zorgboeren 
 Willem Boerma  De Zorggroep 
 Maud Simons  Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie 
  
 Gemeenten: 
 John Mulder  gemeente Horst a/d Maas 
 Willeke Peeters  gemeente Venray 
 Ron Genders  gemeente Peel en Maas 
 Claudia Wijnhoven  gemeente Peel en Maas 
 Alex Peeters  gemeente Beesel  
 Ad Vaartjes   MGR SDLN 
 Getty Schuiling  MGR SDLN, secretaris 
 Roel Kramer  MGR SDLN, voorzitter 
 Yvonne Sinsel  MGR SDLN, notulist 

 
 
Welkom en opening - Roel Kramer 
De voorzitter heet de aanwezigen om 13.08 uur welkom bij deze tweede ontwikkeltafel kwaliteit-
monitoring. De voorzitter wil graag eerst een voorstelrondje maken. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
Mevrouw Sinsel deelt mee dat voor de verslaglegging opnames van dit overleg worden gemaakt. 
 
Notitie tweede ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring 11 september 2015 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat na dit fysieke overleg nog een virtuele ronde wordt 
gehouden. In de eerste op 11 juni 2015 gehouden ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring is in het 
kader van de voorbereiding van de inkoop 2016 gesproken over eenduidigheid van kwaliteit. Dat 
is een lastig begrip. Ook is bekeken wat kan worden vereenvoudigd en is bekeken waar meer 
transparantie kan worden geboden. 
 
Daarvoor zijn twee grote vragen geformuleerd: 

1. Hoe zorgen we voor adequate en toetsbare eisen en hoe monitoren we dat? 
2. Hoe kunnen we van meten van input naar meten van outcome overgaan? 

 
Dit is vertaald in drie werkgroepen: 

1. Controleprotocol 
2. Minimumeisen: wijze van toetsing, het high trust, high penalty concept. 
3. Resultaatmeting: hoe meet men resultaten? Op welke wijze kan een link worden gelegd 

tussen de doelen uit het leefzorgplan en de uiteindelijke resultaten? Hoe voert men de 
regie om plan-do-check-act op een individueel leefzorgplan uit te voeren? 

 
De voorzitter deelt mee dat de resultaten van deze werkgroep per thema kort worden toegelicht, 
waarna een discussie volgt. Dit leidt tot voorstellen die ook in de virtuele ontwikkeltafel tussen 
16 september 2015 en 30 september 2015 in de regio worden besproken. Dit moet tot een 
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duidelijk beeld leiden dat in een voorstel voor bestuurders van de 7 participerende gemeenten 
wordt vertaald. Dat voorstel zal tussen 30 september 2015 en 6 oktober 2015 ambtelijk worden 
voorbereid en zal op 6 oktober 2015 landen bij de bestuurders voor besluitvorming. Op 6 oktober 
2015 ligt dan het vastgestelde pakket voor en zal de uitvraag voor 2016 meteen uitgaan. 
 
Deze uitvraag gaat uit 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. 
 
Vervolgens verwacht men een relatief snelle reactie van de aanbieders. Begin november is dan 
de contractering voor 2016 gereed. De doelstelling van vandaag is vooral een focus op kwaliteit-
monitoring. Dit heeft echter ook raakvlakken met prijs-prestatie. De voorzitter vraagt of dit helder 
is voor iedereen. 
 

1. Controleprotocol 
De heer Mulder deelt vervolgens mee dat de werkgroep een aantal keren bij elkaar is gekomen. 
De werkgroep heeft onder andere de rechtmatigheid van de zorg die is geleverd besproken. De 
gemeentelijke accountants vragen namelijk of de gefactureerde zorg ook daadwerkelijk is 
geleverd. De werkgroep heeft gekozen voor een controleprotocol dat in de andere regio's wordt 
toegepast, waarbij de accountant van de aanbieder een controleverklaring afgeeft. De gemeente 
kan haar oordeel op die controleverklaring baseren. 
Verder zag de werkgroep ook een verscheidenheid van aanbieders. Afhankelijk van de geleverde 
productie in 2015 kan een aanbieder volstaan met een bestuursverklaring (categorie A) of een 
controleverklaring (categorie B). De grens tussen beide categorieën is gesteld op een 
productiewaarde van 200.000 euro als totaal voor de gezamenlijke gemeenten in de regio 
Limburg Noord. De aanbieders wordt gevraagd om een tabel in te vullen waarin zij de declaraties 
over het boekjaar 2016 per productsoort en gemeente opgeven. Om zekerheid te geven over de 
juistheid en de volledigheid van de tabel leveren aanbieders samen met de tabel een 
bestuursverklaring of een controleverklaring van hun accountant aan. Verder hoeft niet per 
individuele gemeente een controleverklaring te worden opgesteld. De controle kan op regionaal 
niveau plaatsvinden op basis van een representatieve steekproef voor de regio. Elke gemeente 
moet tenminste één keer vertegenwoordigd zijn in die steekproef. 
De werkgroep vindt dit voor nu een redelijk werkbaar voorstel. De gekozen datum voor de 
jaarlijkse aanlevering is vóór 1 april. Dat staat ook in de raamovereenkomst. Een later tijdstip is 
voor de gemeenten immers niet werkbaar. 
Ten aanzien van de grens van 200.000 euro geeft spreker aan dat de werkgroep gekozen heeft 
voor de productie waarde. Aanbieders geven zelf bij de MGR aan of zij boven of onder de grens 
van 200.000 euro zitten. Voor nieuwe aanbieders wordt dit gezamenlijk bekeken. 
Daarnaast is er nog een escape voor de gemeenten omdat het kan voorkomen dat een 
aanbieder weliswaar onder de grens van 200.000 euro valt, maar wel de productie slechts bij één 
gemeente maakt. Dat is voor een kleinere gemeente dan best een aanzienlijk percentage, 
waardoor aanvullend toch nog iets nodig zou kunnen zijn. Deze mogelijkheid moet dan ook 
worden opgenomen. Wanneer een aanvullende verklaring of controle nodig is, geven gemeenten 
dat uiterlijk vóór 1 november van het betreffende boekjaar aan bij de desbetreffende aanbieder. 
 
Mevrouw Goldenbeld vraagt of sprake is van een extra controle. 
De heer Mulder antwoordt ontkennend. 
Mevrouw Dijs voegt toe dat de werkgroep heel lang heeft stilgestaan bij de kwaliteit van de 
steekproef. In het kader van de administratieve lastenverlichting moet men immers vertrouwen 
kunnen hebben. Er zijn ook eisen gesteld aan de kwaliteit van de steekproef. Spreekster is 
verbaasd over de aanvullende controle. In wezen vertrouwt men dan immers de kwaliteit van de 
steekproef niet en is men terug bij af. 
De heer Mulder antwoordt dat dit echt is bedoeld voor incidentele gevallen; als een aanbieder 
net onder de grens van 200.000 euro valt bij één gemeente. 
Mevrouw Dijs merkt op dat dit enorme extra kosten met zich meebrengt. Dit staat ook haaks op 
de gedachte van een representatieve steekproef. 
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Mevrouw Goldenbeld vraagt scherper op te schrijven dat dit bij wijze van uitzondering gebeurt. 
 
Dit wordt door de andere aanbieders onderschreven. 
 
De heer Van Zutphen geeft aan dat het protocol best ver is opgerekt. De aanvullende controle is 
echt incidenteel. Spreker legt uit dat het voorstel tot stand is gekomen in overleg met de 
accountants. 
De heer Mulder stelt voor om 'wanneer een accountant van de gemeente een gerede aanleiding 
ziet' toe te voegen. Dan ligt het namelijk aan de eisen die de accountant van de gemeente stelt 
en is het niet vrijblijvend. 
Mevrouw Goldenbeld vraagt toe te voegen dat dit op het verzoek van de accountants is 
gebaseerd. 
De heer Mulder wil graag de lijn volgen van de representatieve steekproef met een 
uitzonderingssituatie. 
 
Mevrouw Dijs vraagt of deze kosten worden gecompenseerd. Dit kan immers 1.000 euro kosten. 
De heer Mulder antwoordt dat deze kosten niet voor de gemeente zijn. 
De heer Genders voegt toe dat als het een dergelijk groot bedrag is, het misschien niet eens zo'n 
kleine aanbieder is. 
De heer Mulder gaat ervan uit dat het niet gebeurt bij een omzet van 50.000 euro. Er wordt 
alleen aanvullend onderzoek gedaan bij een substantieel bedrag, waarbij als voorbeeld wordt 
gesproken over een budget van 2 miljoen euro. € 200.000 is daar 10% van. Daarnaast wordt ook 
in onderling overleg bekeken wat maximaal haalbaar is voor een aanbieder. Dit is maatwerk. 
De voorzitter voegt toe dat het wel substantieel voor een kleine gemeente is als een kleine 
aanbieder (die net onder 200.000 euro zit) deze omzet bij één gemeente wegzet. 
De heer Gort vindt dat men zich ook moet inleven in de situatie. 
De heer Genders wil dit graag pragmatisch benaderen. Hoe vaak gebeurt dit immers? 
De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen akkoord gaan met een scherpere omschrijving van 
wanneer een aanvullende verklaring of controle mogelijk is. Dit wordt ook gevolgd. Aldus wordt 
afgesproken. 
 
De heer Mulder merkt vervolgens op dat dit controleprotocol geldt voor 2016. Dat is een leerjaar. 
De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn. 
 
Mevrouw Goldenbeld vindt de uitleg helder. Spreekster begrijpt dat het controleprotocol voor alle 
aanbieders geldt. Sommige punten zijn echter lastig voor gecertificeerde instellingen. Er staat 
namelijk dat de accountant controleert of er een opdracht van de gemeente ligt. Gecertificeerde 
instellingen werken echter in opdracht van de kinderrechter en niet in opdracht van een 
gemeente. Bijvoorbeeld spoedeisende hulp (SEH) of Veilig Thuis werkt Bureau Jeugdzorg ook 
geheel zonder opdracht. Dit kan dan ook niet in een controleprotocol worden verantwoord. Er 
ontbreken dus een aantal stukken. 
De heer Mulder deelt mee dat in het protocol ook andere verwijzers dan de gemeente zijn 
benoemd. Het gaat bij het protocol om de zorg die op productcode niveau wordt ingekocht. De 
andere facturen (zoals spoedeisende hulp en Veilig Thuis) kunnen immers gemakkelijk worden 
gecontroleerd. Dit geldt dus alleen voor de diensten die in de tabel staan. Als er geen code is, 
valt het buiten deze tabel. 
Mevrouw Goldenbeld stelt vast dat alle producten van de jeugdbescherming hierbuiten vallen. 
Verder geeft ze aan dat niet aanbieders altijd vooraf gemeenten in kennis kunnen stellen van het 
feit dat een cliënt bij hen in behandeling komt, bijvoorbeeld bij doorverwijzingen door een ander 
dan de gemeente. 
De heer Mulder gaat akkoord. De tekst wordt ietwat aangepast. 'Vooraf' wordt weggelaten. 
Aldus wordt afgesproken.  
 
De voorzitter vraagt of er nog meer punten zijn. 
De heer Van Ooijen stelt vast dat men contact heeft gehad met de gemeentelijke accountants. Is 
het protocol echter ook vanuit het instellingsperspectief bekeken? Spreker hoort namelijk van 
accountants dat dit ook een punt van aandacht is. Is dit gecheckt? 
De heer Mulder heeft het concept aan de aanbieders meegegeven om te checken of het 
haalbaar is. Uiteindelijk is men tot deze twee categorieën gekomen. 
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De heer Van Zutphen voegt toe dat accountants momenteel veel kosten maken rondom de 
controle van de feitelijke levering van zorg. Dat is eruit gehaald. Het is dus vereenvoudigd voor 
de accountants. 
De heer Van Ooijen merkt dat de risicobeheersing voor accountants steeds lastiger wordt, ook in 
het kader van de aansprakelijkheid. Spreker is benieuwd naar de reactie van de eigen 
accountant.  
De heer Mulder vraagt dit met de eigen accountant af te stemmen en eventueel via de virtuele 
ronde te reageren. 
De voorzitter merkt op dat dit ook is afgeleid van het modelprotocol dat op landelijk niveau door 
onder andere de VNG en de landelijke accountantsorganisatie is opgesteld. 
Mevrouw Heuvelmans merkt op dat het de aanbieders geld kost.  
De voorzitter merkt op dat het protocol een vermindering van lasten met zich mee te brengen.  
 
Mevrouw Dijs vraagt uitleg over het terugmeldingsbericht. 'Er is een terugmeldingsbericht aan de 
cliënt gekoppeld in de administratie van de opdrachtnemer' (1.2). Dat moet aan de gemeente zijn. 
De heer Mulder zal dit in de tekst aanpassen. Aldus wordt afgesproken. 
 
De voorzitter deelt mee dat men nog opmerkingen via de MGR kan indienen, het liefst voor 
16 september 2015. Maar dat kan ook nog in de virtuele ronde.  
 
De heer Boerma vindt de voorgestelde datum van 1 april heel lastig. 
De voorzitter stelt vast dat dit voor beide kanten lastig is. Er is echter wel sprake van een verlicht 
regime door het werken met een verklaring. 
De heer Mulder voegt toe dat de gemeente ook zit met haar eigen accountantscontrole. Spreker 
vraagt indien dit niet haalbaar is, dit met de betreffende gemeente af te stemmen. 
 

2.  Minimumeisen en high trust, high penalty 
Mevrouw Peeters deelt mee dat de werkgroep twee keer bij elkaar is gekomen. De werkgroep 
heeft de huidige set minimumeisen getoetst aan de volgende uitgangspunten: 

 Geen onderscheid naar grote/kleine aanbieders, maar één set eisen die voor alle 
aanbieders geldt. 

 Eisen zoveel mogelijk clusteren (algemene eisen, eisen per thema). 
 Wet- en brancheafspraken gelden als minimum. Daarnaast alleen aanvullende eisen die 

echt nodig zijn. 
De werkgroep maakt wel de kanttekening dat een jurist nog een keer moet bezien of dit laatste 
mogelijk is. Professionals moeten immers aan allerlei eisen voldoen qua beroepscode en 
registratie. Het voorstel luidt om dit niet te herhalen, maar hiernaar in de tekst te verwijzen. 
Verder is de werkgroep niet toegekomen aan high trust, high penalty, onder andere ook omdat dit 
enorm veel overlap heeft met de werkgroep resultaatmeting. De werkgroep wil in ieder geval in 
het eerste kwartaal van 2016 weer bij elkaar komen om te bezien of een kleiner pakket aan 
minimumeisen goed werkt. 
 
De voorzitter deelt mee dat de cyclus van ontwikkeltafels zeker wordt voortgezet. Bij de 
bespreking van de resultaatmeting zal men echter ook zien dat hieraan nog weinig concreets 
voor de contractering 2016 te koppelen valt. Dit geldt ook voor high trust, high penalty. 
Regio Zuid heeft inmiddels ten aanzien van high trust, high penalty een aanzet gedaan. Het blijft 
echter een zoektocht wat aan elkaar wordt gekoppeld. Het is wel verstandig om te bezien welke 
thema's wel al bij de kop gepakt kunnen worden voor 2016. Over het programma voor het 
volgend jaar wordt nog nagedacht. 
 
De heer Gort geeft aan dat de resultaatmeting een hoge prioriteit heeft. De werkgroep was 
echter ietwat ongelukkig georganiseerd midden in de vakantieperiode met maar één 
gemeentelijke vertegenwoordiger. Spreker vraagt om de politieke agenda's ook goed bestuurlijk 
met de wethouders te koppelen. 
De voorzitter vindt dit een terechte opmerking. Het is echter ook een gegeven dat men pas 
relatief laat dit jaar met de ontwikkeltafels op 11 juni 2015 is gestart. Het tijdpad is daarom heel 
kort. Volgend jaar komt echter weer een cyclus van ontwikkeltafels. Daarmee is het ook mogelijk 
om alvast door te gaan. De voorzitter komt hierop terug bij de bespreking van het onderwerp 
resultaatmeting. 
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Mevrouw Peeters deelt mee dat in de werkgroep minimumeisen ook is besproken dat de 
gemeente minstens één keer per jaar met de aanbieders in gesprek gaat over de cijfers. Dan kan 
men ook de elementen voor de resultaatmeting eruit halen. 
 
De voorzitter stelt vast dat vanuit de werkgroep minimumeisen een pakket voorligt. In de bijlage 
zijn de minimumeisen teruggebracht. De voorzitter is heel benieuwd naar de reacties. 
 
Mevrouw Wijnhoven vraagt of ook in beeld is gebracht waarom bepaalde eisen konden 
vervallen. De werkgroep jeugd heeft bijvoorbeeld veel percelen apart beschreven. Bovendien is 
ook sprake van verschillende doelgroepen. 
Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat de werkgroep een aantal eisen eruit heeft gehaald omdat 
deze al contractueel verwoord waren, dan wel contractueel verwoord dienen te worden. Dit is 
voor beide clusters geschikt: de Wmo en de Jeugdwet. 
Mevrouw Peeters wijst op de politieke wens dat zoveel als mogelijk aanbieders moeten kunnen 
toetreden. Men mag de minimumeisen dus niet gebruiken als een drempel. 
Mevrouw Van Kruijssen vindt dat men daarvoor ook de high penalty heeft. Daaraan is de 
werkgroep echter niet toegekomen. 
 
De voorzitter voegt toe dat dit wel het minimumeisen pakket voor iedere aanbieder is die in 
aanmerking wil komen voor de raamovereenkomst, zonder vooruit te lopen op high trust, high 
penalty. Dit jaar is daarop niet veel controle. Maar binnen de MGR wordt wel gesproken over het 
daadwerkelijk steekproefsgewijs gaan controleren van iedere organisatie, minimaal 1 x per 5 jaar. 
Mevrouw Van Kruijssen vindt dat men bij high trust, high penalty ervan uit mag gaan dat de 
zorgaanbieder verantwoording aflegt over de wijze waarop aan de minimumeisen wordt voldaan. 
Daarover gaat men het gesprek aan. 
 
Mevrouw Wijnhoven gelooft best dat de eisen ingedikt kunnen worden. Komt echter voldoende 
tot uitdrukking dat sprake is van verschillende doelgroepen? 
Mevrouw Peeters merkt ten aanzien van de tekst op dat 'opdrachtnemer' kan worden vervangen 
door 'aanbieders in jeugdhulp'. Dit alles was voor de werkgroep een hele worsteling. 
In reactie op mevrouw Wijnhoven geeft mevrouw Heuvelmans aan dat niet minder eisen aan 
jeugdzorgaanbieders worden gesteld. Er worden juist meer eisen aan de Wmo-aanbieders 
gesteld. 
 
De voorzitter vraagt naar de opvatting van de andere aanbieders. 
Mevrouw Van Gennip merkt op dat in de verslavingszorg bij Beschermd Wonen de inzet van 
verslavingsdeskundigen zeer effectief is. Zij kunnen echter nooit aan de eisen voldoen. 
Mevrouw Van Kruijssen antwoordt dat dit onder 'alles' valt. Daar komt ook het resultaat om de 
hoek kijken. 
De heer Gort merkt aanvullend op dat andere regio's als oplossing 'markten' hebben 
gedefinieerd. Dit maakt het gemakkelijker om resultaten en minimumeisen te formuleren. Dit is 
echter wel een politieke keuze. Dit zou voor de transformatie een uitdaging kunnen zijn. 
Mevrouw Heuvelmans vraagt meer uitleg. 
De heer Gort vindt dat de gemeenten opnieuw moeten nadenken over de 3D's. Sommige dingen 
bijten elkaar immers. De truc is om goed na te denken over het beleid en de doelen die daarbij 
horen. 
De voorzitter legt uit dat de toegang dit bijvoorbeeld vanuit leefdomeinen benadert. Dat valt 
echter nu niet te vertalen in de uitvraag voor 2016. 
 
De voorzitter hervat dat de Jeugdwet hoe dan ook zorgt voor een solide basis. Hierop moet 
worden getoetst. Bij ieder keuze zit echter altijd een rafelrandje. De voorzitter stelt vast dat 
mevrouw Wijnhoven nog steeds niet overtuigd is. 
Mevrouw Wijnhoven weet nog steeds niet waarom bepaalde eisen konden verdwijnen. 
Mevrouw Van Herten antwoordt dat in de werkgroep, jeugd ook heel goed was 
vertegenwoordigd. De werkgroep vindt dat in het eerste kwartaal van 2016 vooral de dialoog 
moet worden aangegaan. 
De voorzitter vindt dat ook dit niet meer moet stoppen. 
Mevrouw Heuvelmans merkt op dat Regio Zuid een mooie aanzet heeft gemaakt om te komen 
tot resultaatgebieden. 
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De voorzitter vraagt welke punten ten aanzien van de minimumeisen nog besproken moeten 
worden. 
Mevrouw Goldenbeld heeft nog een aantal opmerkingen. Ten aanzien van A3 merkt spreekster 
op dat niet iedereen aan alle eisen kan voldoen. Dat is onmogelijk. Dus 'alle' moet weg. Eerder 
heeft spreekster in een formulier daarom n.v.t. ingevuld. 
Mevrouw Van Kruijssen stelt voor om 'relevante' eisen te gebruiken. 
De voorzitter merkt op dat dan een discussie zal ontstaan. 
De heer Boerma kan ook niet aan alle eisen voldoen. 
Mevrouw Van Kruijssen antwoordt bevestigend. Dit heeft immers te maken met de domeinen en 
de percelen waarvoor men heeft ingeschreven. 
De heer Gort stelt voor om dit nog een keer te bekijken. 
Mevrouw Peeters antwoordt dat dit nog kan worden aangescherpt; voor de zorgaanbieders van 
jeugdhulp bijvoorbeeld. 
De heer Genders stelt voor om te verwijzen naar het perceel waarop dit betrekking heeft in 
plaats van dit te omschrijven. 
Mevrouw Van Kruijssen antwoordt dat de werkgroep het nu andersom heeft gedaan. Dezelfde 
zaken komen immers telkens terug. 
Mevrouw Goldenbeld stelt voor om eerst uit te gaan van algemene eisen en daarna te 
specificeren. 
De voorzitter stelt vast dat handhaving van de voorgestelde tekst inderdaad lastig is. De 
voorzitter verwijst naar het principe van redelijkheid en billijkheid. 
 
Mevrouw Schuiling stelt voor om opdrachtnemer te vervangen door voor wie het geldt of om een 
extra kolom toe te voegen en de percelen toe te voegen waarvoor het geldt. 
Mevrouw Peeters stelt voor om eerst naar het perceel te kijken waarvoor men inschrijft en dan 
naar de bijbehorende eisen. 
Mevrouw Van Kruijssen stelt vast dat A3 niets toevoegt. Deze kolom kan dus worden verwijderd. 
Mevrouw Dijs antwoordt dat niet alles voor iedereen van toepassing is, ook al verwijdert men A3. 
Mevrouw Schuiling merkt op dat A3 dan naar de overeenkomst gaat. In de raamovereenkomst 
komt te staan: men moet voldoen aan de eisen. De vraag blijft echter hetzelfde. Daarom is een 
extra kolom een goede oplossing. 
 
Dit wordt door de aanwezigen onderschreven. Vervolgens ontstaat een discussie over 
opleidingsniveau en werkervaring (B2). 
 
De heer Gort stelt voor om het ervaringsniveau als een competentie op te nemen. 
Mevrouw Heuvelmans is niet gerustgesteld. Ervaringsdeskundigen vullen professionals aan 
maar vervangen hen niet. Dit is een aanvulling. 
Mevrouw Van Gennip wil graag de mogelijkheid hebben dat men ervaringsdeskundigen mag 
inzetten. 
 
De voorzitter heeft een voorstel. Men kan dit ondervangen door een 'blokje' toe te voegen 
waarin staat waarom men niet volledig aan een eis kan voldoen. Men kan dan beargumenteerd 
afwijken. Dat biedt een opening. 
De heer Gort stelt vast dat dit inderdaad meer ruimte geeft. 
Mevrouw Heuvelmans merkt op dat ervaringsdeskundigen ook worden geschoold. 
De voorzitter antwoordt dat er strikt genomen staat: 'het opleidingsniveau én de werkervaring'. 
Mevrouw Van Gennip geeft aan dat ook niet alle opleidingen voor ervaringsdeskundigheid 
gecertificeerd zijn. 
Mevrouw Van Herten stelt voor om in B2 te beschrijven waaraan een ervaringsdeskundige moet 
voldoen. 
De heer Boerma opteert voor het voorstel van de voorzitter; beargumenteerd afwijken. 
Mevrouw Heuvelmans is hiermee niet blij. Bij 'beargumenteerd afwijken' verzandt men immers 
vaak in een semantische discussie. Bovendien heeft men te maken met 400 partijen.  
Mevrouw Van Kruijssen merkt op dat men ook gebonden is aan de beroepscode. Dat is dan 
toch al een algemene eis? Als het Leger des Heils bijvoorbeeld kan aantonen dat men 
professioneel voldoende geschoold personeel inzet en dat de behandeling een goed resultaat 
oplevert, is dat prima. Dat is belangrijk. Daarom was het voor de werkgroep ook zo moeilijk om 
de eisen los te koppelen van de resultaten. 
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De voorzitter stelt vast dat er twee mogelijkheden zijn. Als men de ruimte geeft, loopt men vast 
in de criteria en andersom loopt men vast in de uitzonderingen. Als met in een 'blokje' 
beargumenteerd kan afwijken van een bepaalde eis, ligt de beoordeling aan de zijde van de regio 
om dit in samenspraak met de aanbieder op te pakken en vervolgens in het high trust, high 
penalty gedachtegoed te controleren. 
De heer Gort merkt op dat een aanbieder ook altijd gebonden is aan een beroepscode. 
Daarbinnen kan men dan variëren. 
Mevrouw Heuvelmans vindt dit een goed voorstel. Er mag echter geen ruimte zijn voor 
discussie. 
Mevrouw Simons merkt op dat de ervaringsdeskundige een uitzondering moet zijn. 
 
De voorzitter stelt voor om nu te pauzeren. 
 
Pauze 14.30 - 14.47 uur  
 
De voorzitter heropent de vergadering. De voorzitter vat samen dat een extra kolom voor 
'beargumenteerd afwijken' een deel van de problematiek kan tackelen. 
De voorzitter vraagt vervolgens of mevrouw Goldenbeld nog meer aandachtspunten heeft. 
 
Mevrouw Goldenbeld vindt een extra kolom een goed voorstel. Spreekster heeft nog een vraag 
over de bewijsvoering (A5). Spreekster stelt voor om dit voorlopig buiten werking te stellen. Hoe 
kan men immers de bewijsvoering archiveren als men niet weet wat de bewijsvoering moet zijn?  
Mevrouw Van Kruijssen had gehoopt dat de andere werkgroep dit zou hebben aangeleverd. De 
werkgroep resultaatmeting is echter nog niet zo ver. 
Mevrouw Dijs legt uit dat het resultaat verschillend kan zijn. 
Mevrouw Van Herten verwijst naar het leefzorgplan. 
Mevrouw Heuvelmans voegt toe dat de werkgroep inderdaad ook de link met de methodologie 
heeft gelegd. 
Mevrouw Goldenbeld vindt dit multi-interpretabel en te mager geformuleerd. 
Mevrouw Van Kruijssen merkt op dat jeugdhulp te maken heeft met doelrealisatie. Dat is een 
eenvoudige koppeling. Dat kan men voor iedere cliënt doen. 
Mevrouw Schuiling vraagt of dit op alle zorgaanbieders van toepassing is. 
Mevrouw Dijs antwoordt ontkennend. 
De voorzitter stelt vast dat men ook hier worstelt met het eerder vastgestelde fenomeen. Dat 
wreekt zich een beetje. 
Mevrouw Peeters merkt op dat het heel belangrijk is dat een aanbieder hierover met de 
gemeente in gesprek gaat (eis A7). Spreekster stelt voor om deze eis in de lijst naar voren te 
verplaatsen. 
Mevrouw Goldenbeld gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om het zo te laten staan. 
 
Mevrouw Goldenbeld merkt vervolgens op dat onder B5 een vraag wordt gesteld. Is het inzetten 
van specialistische ondersteuning binnen 1 werkdag haalbaar? Dit kan men zo niet laten staan. 
Mevrouw Peeters antwoordt dat dit een werkaantekening is. 
Mevrouw Goldenbeld opteert voor 2 werkdagen. 
De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen met 2 werkdagen akkoord gaan. Aldus wordt 
afgesproken. 
Mevrouw Goldenbeld merkt op dat de rest bij de uitzonderingen kan. 
 
Discussiepunt A9 
De voorzitter vraagt wat een werkend kwaliteitssysteem is. 
Mevrouw Goldenbeld merkt op dat Regio Zuid dit goed heeft geïnventariseerd. Het voorstel daar 
is dat men minstens aan één van de normen moet voldoen. 
Mevrouw Peeters vraagt of dit stuk kan worden aangereikt. 
De voorzitter antwoordt dat dit op internet staat (http://sociaadomein-maastricht-
heuvelland.nl/inkoop/ontwikkeltafels/). De voorzitter kan dit echter ook aanreiken. De eis van een 
werkend kwaliteitssysteem moet de komende weken goed voor de uitvraag worden verwoord. 
 
Desgevraagd geeft mevrouw Heuvelmans aan dat er ook HKZ light versie is voor organisaties 
met minder dan tien cliënten of medewerkers (?). Een HKZ-certificering biedt echter geen echte 
garantie op resultaat. 
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De voorzitter antwoordt dat men momenteel niets anders heeft. Dit biedt echter wel enig 
houvast. 
De heer Gort merkt op dat men ook een certificering heeft zodat de gemeente dit niet hoeft te 
doen. 
 
Mevrouw Wijnhoven vraagt of een werkend kwaliteitssysteem een wettelijke eis is. 
Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat dit niet voor de Wmo geldt. 
De heer Peeters stelt voor om naar de inventarisatie van Regio Zuid te kijken. 
De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen met het voorstel van de heer Peeters akkoord gaan. 
Aldus wordt afgesproken. 
 
Discussiepunt B 
De voorzitter stelt vast dat voor de aanwezigen het toevoegen van een gedragscode geen 
meerwaarde heeft.  
 
Discussiepunt B2 
De voorzitter stelt vervolgens vast dat voor de aanwezigen het apart verwoorden van 
opleidingseisen per dienst geen meerwaarde heeft. 
 
Discussiepunt D1 
Mevrouw Van Kruijssen is niet gewend om een no-show te melden. Als dit vaak voorkomt, kan 
men vragen stellen. 
 
De aanwezigen onderschrijven de opvatting dat een no-show vaak heel complex is. 
 
De voorzitter vraagt hoe vaak een no-show voorkomt. 
Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat een no-show bij zorgmijders vaak voorkomt. 
Mevrouw Dijs voegt toe dat een no-show met name in de psychiatrie/jeugd regelmatig voorkomt. 
Daaraan zijn vaak kosten verbonden. Hiervoor bestaat ook een DBC. 
Mevrouw Van Herten wil een 'echte' no-show graag anders formuleren. 
De heer Peeters stelt voor om al werkende naar de no-shows te kijken. 
Mevrouw Dijs merkt op dat de praktijk anders werkt. 
De heer Gort vindt dat het juist andersom werkt. Als de gesprekken niet worden gevoerd is dit 
pech voor de opdrachtgever. Een no-show heeft drie oorzaken:  

1. Het ligt aan de cliënt. 
2. Het ligt aan de professional. 
3. Of het ligt ergens tussenin. 

Dat is altijd relevant en moet bespreekbaar zijn. Tegelijkertijd kan men het niet vastleggen omdat 
anders allerlei perverse prikkels ontstaan. Daarom stelt spreker voor dat hierover het gesprek 
moet worden aangegaan. Als men dit niet doet, moet men ook niet zeuren. 
Mevrouw Peeters stelt vast dat no-show hier wordt weggehaald. No-show is een agendapunt 
voor het eerste kwartaal 2016. Aldus wordt afgesproken. 
 
Discussiepunt D5 
Mevrouw Van Kruijssen vindt de melding een soort van beleefdheid/service om de huisarts te 
laten weten dat de behandeling wordt gestart of gereed is. 
Mevrouw Dijs vindt het een stap te ver dat altijd een actieve melding 'afsluiting zorg' aan het 
lokale team moet worden gedaan. Als een cliënt immers door de huisarts is verwezen, is het 
lokale team daarvan niet op de hoogte. In het berichtenverkeer doet men echter wel een melding 
'aanvang zorg' en een melding 'einde zorg'. Dat is prima. 
Mevrouw Simons vraagt of iedere verwijzing naar de gemeente moet worden teruggekoppeld. 
Mevrouw Dijs antwoordt dat een verwijzing van de huisarts via een back office bij de gemeente 
wordt gemeld. 
De heer Gort merkt op dat het enerzijds om de financiën gaat en anderzijds om het zorgproces. 
Een lokaal team kan echter ook verwijzen. 
 
De voorzitter deelt mee dat dit bij de ontwikkeltafel prijs-prestatie vanochtend ook even aan de 
orde is gekomen onder 1gezin,1plan,1regisseur. Het kan interessant zijn voor een lokaal team 
om te weten wat bij een gezin aan de hand is en wanneer de behandeling is beëindigd. Dit heeft 
niets met de financiën te doen, maar met het kunnen volgen. 
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Mevrouw Peeters voegt toe dat hier geen werkafspraken worden gemaakt. 
De heer Gort merkt op dat 1gezin,1plan,1regisseur breder is dan hetgeen een huisarts aangeeft. 
De voorzitter deelt de opvatting van de heer Gort. Bij verschillende verwijsstromen rondom een 
gezin wordt de afstemming immers lastig als men niet op de hoogte is van elkaars acties. 
Mevrouw Dijs merkt op dat de gemeenten dit nog niet hebben ingericht. De contacten binnen de 
wijken ontbreken nog veelal. De aanbieder weet ook vaak niet wie de gezinscoach is. 
De voorzitter ziet het als een uitdaging voor de komende tijd om met deze transformatie verder 
te gaan. 
De heer Genders stelt voor om dit in de regionale werkgroep toegang te bespreken. 
Er wordt afgesproken dat er geen melding hoeft te worden gedaan aan het lokale team. 
 
Discussiepunt D12 
De voorzitter stelt vast dat hierover verschillende opvattingen bestaan. Dit is bij de ontwikkeltafel 
prijs-prestatie vanochtend ook aan de orde gekomen. De vraag is of er meer uitzonderingen zijn 
dan bij de DBC'S. 
De heer Mulder deelt mee dat voor de gemeentelijke administratie 4 weken het meest ideaal is. 
Nu kan men zowel per maand als per 4 weken factureren. 
Mevrouw Schuiling meldt dat dit in de raamovereenkomsten niet helder staat omschreven. 
De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen met factureren per 4 weken akkoord gaan. Dit moet in 
de raamovereenkomst staan en niet op deze plaats. Aldus wordt afgesproken. 
 
Mevrouw Simons vraagt of de facturen binnen 10 dagen worden betaald (D12). De controle kan 
immers 4 maanden duren. 
Mevrouw Schuiling antwoordt dat dit ook uit de overeenkomst komt. 
De heer Mulder voegt toe dat de facturen in principe binnen 10 dagen worden betaald. De 
facturen zouden immers automatisch in het berichtenverkeer worden gecontroleerd. Dat werkt 
momenteel echter nog niet zo. De gemeente zit nu in een tussenperiode en kan de facturen voor- 
en achteraf controleren. 
De voorzitter vindt het de vraag of het hier überhaupt moet worden benoemd. Het is geen 
minimumeis, maar een verplichting vanuit de gemeente. Dit kan hier dus weg. 
Mevrouw Schuiling meldt dat de allerlaatste passage van D12 niet in de overeenkomst staat. Dit 
is nieuw. Spreekster stelt voor om deze passage naar de raamovereenkomst over te hevelen. 
Spreekster stelt vast dat de aanwezigen hiermee akkoord gaan. 
Desgevraagd geeft mevrouw Schuiling aan dat er een nieuwe raamovereenkomst komt. Er zijn 
immers nog meer wijzigingen. 
 
De voorzitter geeft procesmatig aan dat de MGR graag de huidige raamovereenkomst en de 
ontwikkelovereenkomst wil handhaven. Anders moet immers een nieuwe aanbesteding worden 
gedaan. Bepaalde punten moeten echter worden verbeterd. Dit zijn echter geen 
noemenswaardige grote veranderingen. Indien men in de ontwikkeltafels collectief akkoord gaat 
met deze kleine aanpassingen en verbeteringen, kan de MGR met deze raamovereenkomst 
verder. 
Desgevraagd geeft mevrouw Schuiling aan dat dit wijzigingen zijn op de bestaande 
overeenkomst. Het voorstel luidt om een nieuwe integrale tekst naar de aanbieders te sturen die 
moet worden ondertekend. 
Mevrouw Dijs vindt een addendum overzichtelijker. 
Mevrouw Schuiling antwoordt dat het voorstel luidt om een integrale tekst aan te leveren omdat 
het anders onoverzichtelijk wordt. Een overzicht van de wijzigingen wordt daarnaast ook 
toegevoegd. 
 
Discussiepunt D13 
Mevrouw Goldenbeld vindt de eis van social return lastig.  
De heer Gort antwoordt dat een organisatie ook de mogelijkheid heeft om dit af te kopen. De 
vraag is of men voor social return is. 
Mevrouw Dijs vindt het lastig om social return te kwantificeren. Waarover geldt dit? Wat gebeurt 
met de omzet van een zwaar specialistisch team? 
De heer Gort antwoordt dat het over de omzet van het contract gaat. Social return mag men ook 
best elders in de organisatie aanwijzen. 
Mevrouw Van Gennip merkt op dat verschillende opvattingen bestaan over sociaal 
ondernemerschap. 
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Mevrouw Peeters vraagt wat hier als minimumeis moet worden opgenomen. Dit is heel algemeen 
geformuleerd. 
De heer Mulder heeft een praktische vraag. Wie controleert bijvoorbeeld de 5% social return? 
De heer Peeters geeft aan dat men een bepaald doel wil bereiken en niet de administratieve 
lasten verhogen. Dit is een praktisch ontwikkelpunt. 
De heer Genders stelt voor om dit zo te laten staan, zonder percentage. Spreker herkent deze 
discussie. Dit heeft meer tijd nodig en moet samen met de Participatiewet worden opgepakt. 
De heer Van Ooijen stelt vast dat het punt dus wel wordt genoemd. Dit is belangrijk. Aldus wordt 
afgesproken. 
 
Discussiepunt H1 
Mevrouw Peeters geeft aan dat bij eetstoornissen de ruime ervaring is vastgelegd. Spreekster is 
echter niet inhoudelijk op de hoogte van de verslavingszorg. Waarom staat hier opeens ruime 
ervaring? Spreekster wil dit graag smart maken. 
De voorzitter vindt het ook lastig om ruime ervaring juist hier specifiek te benoemen. Los 
daarvan was de indeling in percelen volgens de specifieke onderdelen eetstoornissen en 
verslavingszorg ten opzichte van de andere DBC-categorieen ook een discussiepunt. Blijft dit 
specifiek terugkomen als een bijzondere groep of valt dit in de complete categorie specialistische 
jeugd GGZ waarop de DBC's van toepassing zijn? 
Mevrouw Wijnhoven antwoordt dat de DBC's in ieder geval van toepassing zijn. Het doel van de 
ervaringseis was om de 'vreemde vogels' op dit terrein uit te sluiten. Dit was het advies van de 
zorgverzekeraar. 
Mevrouw Dijs geeft aan dat dit niet alleen over jeugd gaat. Spreekster stelt voor om 'aantoonbare 
ervaring' te gebruiken. 
Mevrouw Van Kruijssen heeft dezelfde vraag. Valt het gewoon onder de zorg van de 
organisatie? 
Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat dit in de praktijk anders uitpakt. 
 
De heer Gort vindt het echte probleem dat men niet weet wat men hiermee wil bereiken. Als de 
gemeente heel constructief met de transformatie omgaat, hoeft het straks niet meer want dan 
vallen de charlatans vanzelf door de mand. Als men het echter wel laat staan, kan een net 
afgestudeerd iemand nooit starten. De gedachtefout is dat de zorgverzekeraar haar eigen 
leverancierbestand bepaalt en dat hier wordt aanbesteed. Dat is per definitie openbaar. 
Mevrouw Wijnhoven en mevrouw Van Kruijssen vinden dit een lastig dilemma. 
De voorzitter worstelt hiermee ook. Sommige eisen zijn wettelijk en sommige zijn niet wettelijk. 
Is het een idee om de niet wettelijke eisen nog een keer goed tegen het licht te houden? Of men 
die wel wil handhaven? Dit heeft met name met eetstoornissen en verslavingszorg te maken. Dit 
wordt dus nog een keer bekeken. De huidige omschrijving werpt veel vragen op omdat men 
enerzijds een select gezelschap benoemt en anderzijds een groot deel buiten beschouwing laat. 
Aldus wordt afgesproken. 
 
De voorzitter vraagt of alles is besproken. 
Mevrouw Peeters vraagt of in de raamovereenkomst terug moet komen of de gemeente van de 
aanbieders moet horen of wachtlijsten ontstaan. 
De voorzitter antwoordt dat dit geen minimumeis is om te komen tot een raamovereenkomst. Dit 
staat in de overeenkomst. 
 
Mevrouw Dijs merkt op dat bij K2 (huishoudelijke hulp) opeens een uurtarief wordt vastgesteld. 
Hoort dit bij de minimumeis of moet men dit in de offerte laten zien? 
De voorzitter antwoordt dat men de maximumtarieven voor deze diensten daarin inderdaad kan 
laten landen. Aldus wordt afgesproken. 
 
Mevrouw Van Herten vraagt of L3 past binnen de discussie die vanmorgen bij de ontwikkeltafel 
prijs-prestatie over Logeren is gevoerd. 
De voorzitter legt uit dat vanmorgen bij Logeren het totale programma is besproken. Daarin zit 
altijd de bed-bad-brood component en een component van 
verpleging/verzorging/behandeling/dagactiviteiten/begeleiding groep/begeleiding individueel. 
Vorig jaar zag men bij de uitvraag dat het aanbod enorm varieert en dat de bedragen niet meer 
zijn te traceren. 
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Bij de ontwikkeltafel prijs-prestatie heeft de werkgroep voorgesteld om het logeren sec los te 
koppelen van alle andere modules. In het logeerpakket zit dan alleen bed-bad-brood en het  
24-uurs toezicht. Hier staat inderdaad onder L1 dat als Logeren wordt verzorgd door vrijwilligers 
er altijd een professional als achterwacht aanwezig moet zijn. Vanochtend is verder ook een tarief 
voorgesteld van maximaal 25 euro per etmaal. Dit moet nog een keer goed tegen het licht 
worden gehouden. In aansluiting daarop betekent dit ook dat de eis nog een keer goed tegen het 
licht moet worden gehouden Dit zal de voorzitter samen met mevrouw Schuiling in combinatie 
met de werkgroep van mevrouw Van Horck kortsluiten. Aldus wordt afgesproken. 
 

3.  Resultaatmeting 
De heer Genders deelt mee dat dit onderwerp in de regionale werkgroep monitoring is 
besproken. Het voorstel luidt om hiermee samen met de aanbieders verder te gaan. Volgende 
week is weer een overleg. Spreker heeft een lijst van de aanbieders in de werkgroep. Deze zullen 
erbij worden betrokken. De gemeenten zijn nog zoekende. 
De voorzitter was samen met mevrouw Schuiling bij de eerste bijeenkomst aanwezig. 
Opmerkelijk was dat veel aanbieders heel positief waren over de mogelijkheden. Het probleem 
was echter de concretisering in de contractafspraken. Dat was een brug te ver. Verder is het ook 
heel belangrijk om bij de landelijke ontwikkelingen aan te haken. Het wordt voor de 
ontwikkeltafels interessant als men die kan vertalen. Het invlechten moet in de komende periode 
in de planning goed worden neergezet. 
De heer Van Ooijen mist de uitkomst van deze bijeenkomst bij hetgeen op papier staat. Men 
komt er niet uit als men alles op één hoop gooit. Een minimumeis is om de cliënttevredenheid te 
relateren aan hetgeen een individuele aanbieder doet. De samenwerking tussen de verschillende 
partijen in een arrangement moet echter worden ontwikkeld. De resultaatmeting is of de burger 
hiermee verder komt bij de doelen. Dat is de boodschap en dit moet de opdracht voor de 
werkgroep zijn. 
De heer Gort en mevrouw Van Kruijssen zijn het hiermee eens. Het gaat om het teamwork. 
Dit wordt door de aanwezigen onderschreven. 
 
De heer Genders deelt mee dat de regionale werkgroep is gekomen met tien levensdomeinen 
met vier cirkels waarop de toegang wordt ingericht. De burger staat daarin centraal. Spreker deelt 
de opvatting dat men dan minder gericht is op de organisaties. 
De heer Gort deelt de opvatting van de heer Van Ooijen dat dit perspectief moet worden 
benoemd. 'We kiezen ervoor om dit niet te gaan doen' moet worden verwijderd. 
De voorzitter antwoordt dat dit staat genoteerd. 
 
De heer Genders vindt de ontwikkeling van het sociale domein (de transformatie) en de 
ontwikkeling van de raamovereenkomst (de ontwikkeltafels) twee verschillende zaken. Dat kan 
gescheiden, naast elkaar verlopen. 
De heer Gort deelt de opvatting van de heer Genders. Het zou echter heel goed zijn als in een 
bepaalde window wordt opgehaald of de transformatiebeweging goed verloopt. 
De heer Genders vindt dit een goed voorstel. 
 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 15.55 
uur de bijeenkomst. 
 
 
 
 
Venray, 11 september 2015 


