
Bestuurssamenvatting verslag ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring 23 oktober 2015  

Algemeen 

In de derde en laatste fysieke ontwikkeltafel (OT) van 2015 is teruggekeken naar de werkwijze en resultaten 
van de OT’s. Verder is gekeken naar op te pakken vraagstukken ten aanzien van de operationalisering van de 
contractering. Tenslotte is gesproken over de aanpak van 2016. Daarbij is zowel gekeken naar de inhoudelijke 
thema’s als naar het proces. Voor meer informatie wordt verwezen naar de gepubliceerde stukken (met name 
het addendum rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet) en het verslag van de fysieke OT op de 
website.  

1. Terugblik  

Er wordt uitgesproken dat de gehanteerde werkwijze wordt gewaardeerd. Samenwerking in de vorm van 
werkgroepen waarin mensen participeren van zowel gemeenten als aanbieders werkt goed. Het werken met 
de virtuele OT verdient nog aandacht. Er zijn in de 2

e
 ronde wel virtuele reacties gegeven maar slechts door een 

beperkt aantal aanbieders. Tegelijkertijd mag duidelijk zijn dat de aangereikte reacties wel degelijk effect 
hebben aangezien de stukken op basis hiervan zijn aangepast. Bij de werkwijze met fysieke en virtuele OT’s 
speelt ook dat de grote hoeveelheid informatie met name voor kleinere aanbieders beter zal moeten worden 
ontsloten. Tenslotte wordt aangegeven dat de verbinding tussen alle verschillende regiotafels (ontwikkeltafels, 
transformatietafel, innovatietafels) beter kan. Op dit moment wordt gekeken naar een efficiëntere structuur. 

Concreet heeft het ontwikkeljaar 2015 een sterk verbeterd programma van eisen en een controleprotocol voor 
2016 opgeleverd.  Het bleek lastig om op het gebied van resultaatmeting tot concrete voorstellen te komen. 
Complicerende factoren waren dat er sprake is van een weinig afgebakend containerbegrip, onder aanbieders 
een grote verscheidenheid aan producten, doelgroepen en instrumenten bestaat en er niet veel tijd was om 
aan het onderwerp te werken.  

2. Operationalisering  

In 2016 dient een rechtmatigheidscontrole te worden verricht over de gedeclareerde zorg in 2015. De 
raamovereenkomst kent nogal wat beperkende voorwaarden ten aanzien van de rechtmatigheid, waaraan in 
de praktijk nog niet word voldaan. Daartoe heeft de regionale werkgroep financiën een addendum bij de 
raamovereenkomst aan de ontwikkeltafel voorgelegd waarin deze voorwaarden worden opgerekt. Verder 
wordt erin bepaald dat aanbieders een controleverklaring moeten overleggen bij een totale gedeclareerde 
waarde boven € 200.000 dan wel een gedeclareerde waarde bij een individuele gemeente boven € 50.000. De 
ontwikkeltafel acht het addendum goed werkbaar.  

3. Vooruitblik 2016  

De planning voor het ontwikkeljaar 2016 is in concept gereed en zal zodra hij is vastgesteld in de regio worden 
gedeeld zodat betrokkenen er rekening mee kunnen houden. Naast de hierna genoemde meer inhoudelijke 
thema’s wordt in 2016 in ieder geval gewerkt aan een herijking van de raam- en ontwikkelovereenkomst. In 
ieder geval wordt de ruis tussen de raamovereenkomst en het programma van eisen weggenomen en wordt er 
gekeken naar een meer regelarme contractering en verdergaande lastenvermindering. 

Het belang van transformatie wordt breed onderschreven. Voor de ontwikkeltafel is met name de 
transformatie relevant die in de raam- en ontwikkelovereenkomsten kan worden vertaald. Hierbij gaat 
bijzondere aandacht uit naar outcomesturing. In dit kader bestaat de mogelijkheid voor de regio Limburg –
Noord om zich aan te melden voor een pilot van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). 

Andere thema’s die als onderwerpen worden voorgesteld zijn: 

 doorontwikkeling van de minimumeisen; 

 uitwerking van het concept high trust-high penalty; 



 koppeling van kwaliteit-monitoring aan het leefzorgplan; 

 meer integratie met participatie; 

 lastenvermindering door loslaten van de jaarlijkse cyclus; 

 doorontwikkeling van het controleprotocol. 


