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Verslag Ontwikkeltafel (OT) Venray d.d. 23 oktober 2015, 13.00 uur - 16.00 uur 

OT kwaliteit-monitoring 3 
Locatie: gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders: 
 Annemarie van Kruijssen Rubicon 
 Annemie Heuvelmans Altracura 
 Edgar van Kessel  SGL 
 Marc Van Ooijen  PSW 
 Irma Goldenbeld  Bureau Jeugdzorg 
 Inge Vogels   Mutsaersstichting 
 Carla van Herten  Limburgse Zorgboeren 
 Hugo Kuyper  De Zorggroep 
  
 Gemeenten: 
 John Mulder  gemeente Horst a/d Maas 
 Rob van de Zande  gemeente Venray 
 Ron Genders  gemeente Peel en Maas 
 Claudia Wijnhoven  gemeente Peel en Maas 
 Ad Vaartjes   MGR SDLN, coördinator 
 Getty Schuiling  MGR SDLN, secretaris 
 Roel Kramer  MGR SDLN, voorzitter 
 Yvonne Sinsel  MGR SDLN, notulist 

 
 

1. Opening - Roel Kramer 
De voorzitter heet de aanwezigen om 13.07 uur welkom bij deze derde ontwikkeltafel kwaliteit-
monitoring. De voorzitter deelt mee dat een addendum is verstuurd in aanvulling op de stukken 
van ontwikkeltafel 2. De voorzitter wil graag eerst terugkijken op het afgelopen jaar en na de 
pauze vooruitkijken naar de thema's en het proces van 2016. De voorzitter wil eerst een 
voorstelrondje maken. 
Mevrouw Sinsel deelt mee dat voor de verslaglegging opnames van dit overleg worden gemaakt. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 

2.  Terugblik Ontwikkeltafels 
a. Algemeen 
De voorzitter is benieuwd naar het beeld van de aanwezigen over het afgelopen proces. Welke 
leerpunten kan men daaruit halen? Wat heeft de uitvraag gebracht? 
 
Mevrouw Vogels vindt het een goed initiatief. Het is nuttig om bij elkaar te zitten. Uiteindelijk is 
men immers samen verantwoordelijk. Het onderwerp kwaliteit is heel divers waardoor het wel 
lastig is om tot concrete resultaten te komen. 
Mevrouw Heuvelmans deelt deze opvatting. Het proces stopt hier niet, de echte transformatie 
moet namelijk nog beginnen. De discussie moet dus worden vervolgd. 
 
De voorzitter vraagt of het onderwerp scherp genoeg is afgebakend. 
Mevrouw Van Kruijssen antwoordt dat kwaliteit een containerbegrip is. Het kader is heel breed 
en men heeft nog niet samen bepaald wat daarbinnen valt.  
De heer Van de Zande vraagt of de container is bekeken. 
Mevrouw Van Kruijssen antwoordt dat wel over de ‘container’ is gesproken. Dit jaar heeft men 
een kijkje in elkaars keuken genomen. Daarbij zag men ook hoe verschillend alle organisaties 
zijn. Gezamenlijk kwaliteit definiëren is daardoor heel moeilijk. 
Mevrouw Heuvelmans deelt desgevraagd mee dat een aanzet is gedaan tot transformatie. 
Mevrouw Van Kruijssen vindt dat met de minimumeisen een goede klus is gedaan. 
De voorzitter stelt vast dat het onderdeel resultaatmeting veel moeilijker te ‘pakken’ bleek te zijn. 
Dit onderwerp staat ook meer in verband met de transformatiegedachte. De 
ontwikkeltafelwerkgroep heeft hierover gesproken en men heeft geconstateerd dat 
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resultaatmeting wel een heel grote ‘container’ is. De periode om tot voorstellen te komen was ook 
kort. De grote tijdsdruk is vanochtend ook bij de ontwikkeltafel prijs-prestatie geconstateerd.  
 
De voorzitter vraagt naar de verkenning in het algemeen. Was die scherp genoeg? 
Mevrouw Heuvelmans en mevrouw Van Kruijssen antwoorden beide ontkennend. 
Mevrouw Van Kruijssen denkt dat dit ook deels komt door de grote diversiteit van de activiteiten 
die aanbieders bieden. 
Mevrouw Heuvelmans voegt toe dat het ook gaat om het perspectief van de cliënt en het 
perspectief van de gemeenten. 
 
De heer Genders mist de inbreng van kleine aanbieders. Inmiddels zijn circa 400 
raamovereenkomsten met kleine aanbieders/zzp'ers afgesloten. 
De voorzitter antwoordt dat dit vanmorgen ook aan de orde is gekomen. Dit is inderdaad lastig. 
Een zzp'er heeft vaak minder tijd om deel te nemen aan ontwikkeltafels en stukken te lezen. 
De heer Genders stelt voor om te zoeken naar mogelijkheden voor zzp’ers om toch deel te 
nemen aan het proces. Er zou bijvoorbeeld ’s avonds vergaderd kunnen worden. 
Mevrouw Heuvelmans vindt het ook belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. 
 
De voorzitter wil ook graag de drempel verlagen voor het lezen van stukken. Het zijn veel 
stukken en deze zijn vaak heel gedetailleerd. Mevrouw Van Herten heeft vanmorgen ingebracht 
dat het voor aanbieders vaak moeilijk is om te bepalen waarop men in essentie zou moeten 
reageren. 
Mevrouw Goldenbeld heeft de eerste ontwikkeltafel virtueel gevolgd. Het is moeilijk om de 
nuances uit het verslag te halen. Misschien moet men concrete vragen stellen aan de 
deelnemers aan de virtuele ontwikkeltafel? 
De voorzitter antwoordt dat de site tijdens de virtuele ontwikkeltafel best veel wordt 
geraadpleegd. De reacties kwamen echter vaak van de aanwezige partijen bij de fysieke 
ontwikkeltafels. Men moet echter niet voor aanbieders een keuze maken welke vragen gesteld 
moeten worden. Wel kan men nog duidelijker de essentie qua impact voor de aanbieders 
weergeven. Het gaat bij de virtuele ontwikkeltafels enerzijds om het brengen, en anderzijds om 
het halen van informatie. De voorzitter stelt vast dat de door mevrouw Goldenbeld voorgestelde 
vragen ook reeds worden gesteld. Sommige mensen waren echter ook te schuchter om te 
reageren. 
Mevrouw Van Herten leest niet mee in de regio's waar zij niet aan tafel zit. Je moet ook 
vertrouwen kunnen hebben in je collega’s die in die regio’s aan tafel zitten. Het is immers 
onmogelijk om alles virtueel te volgen. 
Mevrouw Schuiling voegt toe dat kleine aanbieders zich ook afvragen of iets met hun inbreng 
wordt gedaan. 'Heeft het wel zin als ik reageer?' 
Mevrouw Heuvelmans deelt mee dat er andere virtuele plekken zijn waar nooit antwoord wordt 
gegeven op vragen. Daardoor wordt dat, ten onrechte, misschien in de regio Limburg-Noord ook 
niet verwacht. 
 
De voorzitter deelt mee dat alle virtuele reacties zijn beantwoord en deels meegenomen in het 
uiteindelijke voorstel/besluit. 
Mevrouw Schuiling geeft aan dat dit ook op de site zichtbaar moet worden gemaakt. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
Mevrouw Vogels deelt deze opvatting. 
De heer Genders merkt op dat diverse zzp'ers in zijn gemeente een gesprek met de MGR SDLN 
hebben gehad en dat zij ook heel tevreden zijn met wat daarmee al is gedaan. 
De voorzitter vindt het ook goed als men duidelijk heeft waarover men het niet eens is. 
De heer Genders antwoordt bevestigend. 
 
De voorzitter vraagt of er afgezien van de tijdsdruk nog andere punten zijn ten aanzien van het 
proces van de ontwikkeltafels. 
 
Mevrouw Vogels stelt vast dat het probleem deels wordt verholpen als het proces nu gewoon 
doorgaat. 
De voorzitter deelt mee dat er een eerste conceptplanning is gemaakt voor het volgend jaar. Er 
zijn altijd inputmomenten die belangrijk zijn voor de besluitvorming, zoals de Meicirculaire. 
Daarnaast wil men ook de bestuurders goed meenemen bij de uitgangspunten en doelstellingen. 
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Het volgend jaar valt de zomervakantie in de regio Zuid laat en deze loopt tot en met de eerste 
week van september. Daarna is er niet veel tijd voor de uitvraag en de contractering. Het 
voordeel is echter dat men al is opgestart. 
Mevrouw Vogels antwoordt dat een aantal zaken ook los staan van de Meicirculaire. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. Men moet ook niet achter gaan overleunen. Dit risico 
bestaat met name aan de kant van de gemeenten, omdat zij heel veel op hun bordje hebben 
liggen. De implementatie vergt veel van organisaties en gemeenten. Dit moet ook door een 
beperkt aantal mensen worden opgepakt. Dit kan het risico met zich meebrengen dat de 
ontwikkeltafels weggeprioriteerd worden. De voorzitter wil graag met een planning goed blijven 
doorwerken. 
 
De voorzitter vraagt of er nog andere punten spelen ten aanzien van proces. 
De heer Van Kessel vindt het opvallend dat de ontwikkeltafel prijs-prestatie veel drukker is 
geweest. De ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring is hiervan een afgeleide, terwijl het eigenlijk om 
kwaliteit-monitoring zou moeten gaan. Spreker hoopt dan ook dat het volgend jaar meer over 
kwaliteit-monitoring wordt gesproken. 
Mevrouw Van Kruijssen vindt dit ook kenmerkend voor dit jaar. Iedereen was gefocust op de 
'harde kant', de middelen en de afhandeling daarvan. 
De heer Genders stelt vast dat lopende het traject ook veel nieuwe mensen bij het thema zijn 
aangeschoven. 
 
De voorzitter deelt mee dat vanochtend aan de ontwikkeltafel prijs-prestatie ook werd geuit dat 
men ook kan nadenken over het geheel dat men wil neerzetten. Deze ontwikkeltafel kwaliteit-
monitoring kan daarbij een belangrijke rol spelen en een doorkijk maken. 
Mevrouw Wijnhoven voegt toe dat vanochtend ook de vraag aan de orde kwam hoe alle 
verschillende tafels (ontwikkeltafels, innovatietafels, transformatietafels) met elkaar kunnen 
worden verbonden. 
De heer Vaartjes antwoordt dat hiernaar inderdaad wordt gekeken. 
De heer Genders wil vooral aan de slag. 
 
Mevrouw Vogels zit in veel tafels. Spreekster stelt vast dat het voorkomt dat één tafel iets 
bedenkt, en dan blijkt dat men daar op het aanpalende vlak ook al mee bezig is. Dat blijkt elkaar 
dan te bijten. Dit gebeurt echt regelmatig en moet structureel worden opgelost. 
De heer Genders deelt deze opvatting. Daarbij moet men een onderscheid maken voor wat 
relevant is voor de doorontwikkeling van de raamovereenkomst en wat relevant is voor de 
ontwikkeling van het sociale domein. 
De voorzitter antwoordt dat dit ook twee verschillende snelheden zijn. Het ene moet input geven 
aan het ander. Door de heer Vaartjes wordt naar de structuur en inrichting van de ontwikkeltafels 
en de verbinding met de andere overleggremia gekeken. 
De heer Genders antwoordt dat dit het lokale initiatief niet ervan weerhoudt om ook door te 
ontwikkelen. Spreker vindt ook dat dit veel meer met elkaar moet worden verbonden. Dit kan via 
de website. Maar wie kijkt daarnaar? 
Mevrouw Wijnhoven wil ook geen enorme ballast organiseren. 
Mevrouw Vogels vindt het belangrijk dat geconstateerd wordt dat men elkaar moet kunnen 
vinden. 
De heer Genders antwoordt dat men ook moet weten welke gremia er allemaal zijn, wie wat doet 
en waar men iets kan inbrengen. Dat zou men op een lijst kunnen zetten. 
 
Mevrouw Van Herten geeft vervolgens aan dat vanmorgen ook is besproken dat men in het 
kader van de transformatie misschien op een heel andere werkwijze over gaat. De vraag is hoe 
het bestuurlijke kader daarbij wordt meegenomen. Dat is belangrijk. 
Mevrouw Wijnhoven vindt dit ook een belangrijk aandachtspunt. 
De voorzitter voegt toe dat ook de uitvoeringskant moet worden meegenomen. Dit alles komt bij 
elkaar in de ontwikkeltafels en is in de planning meegenomen. De implementatie van de 
systemen baart de voorzitter echter wel zorgen. Dat is namelijk nog veel werk. 
Er is bijvoorbeeld een nieuwe indeling gemaakt voor begeleiding groep, begeleiding individueel 
en logeren. Helaas zijn daarvoor nog geen goede iWmo en iJW codes vastgesteld. Wanneer dat 
gaat gebeuren is ook nog niet bekend. Bovendien zijn de systemen ook nog niet op de nieuwe 
codes toegerust. Een ander punt zijn de nieuwe cliënten. De toeleiding moet een goede afweging 
kunnen maken ten aanzien van de indeling in licht, midden en zwaar. Wat zijn de criteria? Vindt 
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de afweging in iedere gemeente op dezelfde manier plaats? Ten aanzien van de bestaande 
cliënten is verder de vraag hoe de overgang naar het andere regime moet worden geregeld. De 
voorzitter acht dit een omvangrijke uitdaging. 
Mevrouw Van Kruijssen is van mening dat dit, gezien de uitdagingen waar men dit jaar mee van 
doen heeft gehad, moet lukken. 
 
De heer Genders signaleert vanuit zijn ervaringen in Peel en Maas dat het zorgkantoor de 
speelruimte van aanbieders drastisch heeft teruggebracht. Wat bij de ontwikkeltafels wordt 
bedacht, moet daarop aansluiten om voor de aanbieders werkbaar te blijven. De regionale 
werkgroep resultaatmeting zal hiermee ook te maken krijgen. Waar ligt precies de overgang? 
De voorzitter antwoordt dat dit punt uiteindelijk in de ontwikkeltafel moet landen. 
 
b. Ontwikkeltafel 2 en uitvraag 
De voorzitter deelt mee dat de bestuurders unaniem ja hebben gezegd tegen het pakket vanuit 
de ontwikkeltafel voorstellen inclusief de virtuele ontwikkeltafel voorstellen. Dat heeft dan ook 
heel snel tot de uitvraag geleid. Het is een groot pakket met veel werk, dat hoort de voorzitter 
vaak terug. 
 
De heer Genders vraagt of het een idee is om aan de voorkant met elkaar te delen of alles 
voldoende duidelijk is. 
De heer Kuyper vraagt of de contractering en de uitvoering regelarm kunnen worden 
georganiseerd. Men zou immers van high trust, high penalty uitgaan. 
Mevrouw Van Kruijssen deelt deze opvatting. 
De heer Genders antwoordt dat een van de onderdelen is die aan de ontwikkeltafel wordt 
meegenomen. 
Mevrouw Vogels stelt vast dat nog steeds veel formulieren moeten worden ingevuld. 
De heer Kuyper voegt toe dat er gekeken moet worden naar de vraag wie er over de kwaliteit 
gaat; de klant, de gemeente of de aanbieder. Gemeenten en aanbieders moeten durven loslaten 
en de klant zeggenschap geven, maar zijn bang om de controle te verliezen. 
Mevrouw Vogels antwoordt dat de ruimte om los te laten verschillend is voor de verschillende 
doelgroepen. Bij sommige doelgroepen kan dat makkelijker dan bij andere. 
 
Mevrouw Van Kruijssen heeft de richtlijnen van de 'Outcome-sturing in de jeugdhulp' van het 
Nederlands Jeugdinstituut (NJI) aan de voorzitter gegeven. Men zoekt nog vijf nieuwe pilotregio's 
om dit verder te ontwikkelen. Spreekster stelt voor dat de regio Limburg-Noord zich voor de pilot 
aanmeldt. Dan kan men ook van de ervaringen van anderen leren. 
Mevrouw Goldenbeld antwoordt dat hiervoor een voorbereidingsgroepje is gevormd vanuit de 
ontwikkeltafelwerkgroep resultaatmeting. 
Mevrouw Heuvelmans vindt dit ook belangrijk voor de Wmo. 
De heer Genders vindt dit een goed idee. 
De voorzitter zal de link naar het rapport meesturen. 
Mevrouw Schuiling vraagt of de ontwikkeltafelwerkgroep hiermee aan de slag is geweest. 
Mevrouw Van Kruijssen antwoordt ontkennend. Spreekster adviseert om hierover niet al te lang 
te twijfelen. 
De voorzitter merkt op dat dit bij de totale organisatiestructuur moet aanhaken. 
Mevrouw Wijnhoven vraagt naar de sluiting van de inschrijftermijn. 
Mevrouw Van Kruijssen antwoordt dat men hierover contact moet opnemen. De richtlijnen 
bevatten tien tips voor gemeenten, die men in ieder geval al kan volgen. 
Mevrouw Heuvelmans merkt op dat deze tips nu nog niet zijn geïmplementeerd.  
Mevrouw Goldenbeld wil hierbij graag langer stilstaan. 
Mevrouw Van Kruijssen antwoordt dat het NJI op een hoger niveau naar vergelijkbare cijfers wil 
kijken. 
De voorzitter deelt mee dat de ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring en de regionale werkgroep 
resultaatmeting het voorstel samen moeten beoordelen. 
 
De heer Van Kessel vraagt of de richtlijnen alleen voor jeugd gelden. 
Mevrouw Van Kruijssen antwoordt dat ze breder toepasbaar zijn. 
Mevrouw Heuvelmans voegt toe dat de richtlijnen ook bruikbaar zijn voor de Wmo. 
De voorzitter stelt vast dat men inderdaad goed moet kijken wat in de andere regio's gebeurt. 
Dat is ook vanochtend in de ontwikkeltafel prijs-prestatie opgemerkt. 
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3.  Vraagstukken bij operationalisering 
De voorzitter stelt vast dat vanochtend bij de implementatie is stilgestaan. De voorzitter vraagt of 
voldoende is teruggeblikt en stelt ten aanzien van de minimumeisen vast dat bij de invulling ervan 
soms blijkt dat een eis toch beter anders had gekund. Men heeft bijvoorbeeld gezien dat de eisen 
met betrekking tot personeel en organisatie niet aansluiten op de positie van zzp'ers. Dit moet 
dus nog worden verbeterd. Op de resultaatmeting komt de voorzitter straks nog terug. 
 
De voorzitter vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het controleprotocol. 
De heer Mulder antwoordt dat het controleprotocol van 2016 aan de commissie Copro is 
voorgelegd. Deze commissie controleert het gehele jaar controleprotocollen en is nu specifiek 
bezig met de controleprotocollen binnen het sociale domein. Het model waarop het 
controleprotocol is gebaseerd, is al eerder goedgekeurd door de commissie. Dit betekent niet 
automatisch dat het regioprotocol ook goedgekeurd zal worden. Een van het model afgeleid 
protocol van een andere regio is afgekeurd vanwege de een bepaalde eis. De werkgroep 
controleprotocol heeft deze eis niet opgenomen. De commissie Copro heeft het protocol 
inmiddels wel al beoordeeld, maar heeft nog geen terugkoppeling gegeven. Dat gebeurt de 
volgende week. 
 
De voorzitter vraagt naar de status van het advies van de commissie Copro. 
De heer Mulder antwoordt dat het advies van Copro niet dwingend is. Het heeft echter wel 
waarde. In het controleprotocol wordt bijvoorbeeld aan aanbieders gevraagd weke producten ze 
hebben geleverd. Om te waarborgen dat de door de aanbieders aangeleverde informatie juist is, 
wordt aan aanbieders met een geleverde waarde boven € 200.000 een controleverklaring van de 
eigen accountant gevraagd. In sommige regio's wordt daar bovenop nog een goedkeurende 
verklaring van de accountant over de opbouw van het informatiesysteem van de aanbieder 
gevraagd. Copro heeft echter vastgesteld dat deze verklaring over het informatiesysteem niets 
over de geleverde producten zegt. De betrokken regio heeft deze eis daarom ook geschrapt. 
Limburg-Noord heeft die eis bij voorbaat niet opgenomen, waardoor waarschijnlijk niet veel aan 
het controleprotocol van 2016 hoeft worden veranderd. 
 
Voor 2015 geldt ook een rechtmatigheidscheck. De huidige raamovereenkomst kent nogal wat 
beperkende voorwaarden ten aanzien van de rechtmatigheid. In de praktijk wordt nog niet aan al 
deze voorwaarden voldaan. Om dit op te vangen heeft de VNG een modeloplegger opgesteld 
waarin de voorwaarden worden opgerekt, waarbij gemeenten uit verschillende varianten konden 
kiezen. De ontwikkeltafelwerkgroep heeft gekozen voor de meest minimale variant, dat wil 
zeggen met de minst strenge toetsing aan de beperkende voorwaarden. Het aanleveren van 
gegevens via het Vecozo-gegevensknooppunt kan immers niet altijd. Daardoor zou 98% van de 
gegevens niet rechtmatig zijn aangeleverd. In het addendum staat nu dat de gegevens ook op 
een andere manier rechtmatig aangeleverd kunnen worden. Het gaat er uiteindelijk om dat de 
gefactureerde zorg ook daadwerkelijk is geleverd. De werkgroep had in eerste instantie een heel 
lichte variant in gedachten. De gemeentelijke accountants vonden echter toch meer zekerheid 
over de gedane uitgaven nodig. Men kan echter ook geen 100% zekerheid garanderen. De 
afspraak is nu dat de accountants in beginsel akkoord gaan met een zekerheid over minimaal 
80% van de uitgaven. 
Het punt is echter hoe men die 80% kan garanderen. Daarbij stelt de werkgroep voor om weer 
met grensbedragen gaan werken. Dit kunnen de aanbieders zelf goed inschatten. De grens is 
voor een aanbieder die regionaal werkt, gesteld op € 200.000. Boven dat bedrag is een 
controleverklaring nodig. Een verklaring is ook nodig als een aanbieder meer dan € 50.000 bij 
een gemeente levert. De werkgroep denkt dat daarmee 99% wordt afgevangen. Het valt echter 
niet uit te sluiten dat gemeenten en aanbieders in individuele gevallen gedurende het 
jaarrekeningentraject dat in januari/februari start toch contact moeten hebben als de 
gemeentelijke accountant toch iets extra’s vraagt. Spreker denkt dat met het addendum de 
balans is gevonden tussen zo min mogelijk lasten voor de aanbieders en toch een maximale 
zekerheid voor de accountants. 
 
De voorzitter vraagt naar een reactie van de aanbieders. 
Mevrouw Goldenbeld antwoordt dat dit dus niet voor de kleine aanbieders geldt. 
De voorzitter denkt dat een aantal aanbieders in de tussencategorie van € 50.000 zullen vallen. 
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Mevrouw Schuiling vraagt of de € 50.000 norm nieuw is ten opzichte van de normbedragen in 
het protocol 2016. 
De heer Mulder antwoordt bevestigend. Als dit werkt, zal dit in toekomst waarschijnlijk ook in het 
controleprotocol worden toegepast. 
 
De heer Van Ooijen heeft de vorige ontwikkeltafel aangekaart dat het probleem naar de 
accountants van de aanbieders wordt verplaatst. Spreker vraagt of hierover het gesprek wordt 
aangegaan. De accountants kunnen immers niet garanderen dat de zorg ook echt in de praktijk is 
geleverd. Zij geven immers slechts een verklaring op grond van cijfers. 
Mevrouw Van Kruijssen vindt dat de accountants wel heel grondig de dossiers en de facturen 
beoordelen. 
De heer Van Ooijen vindt de vraag dan hoeveel steekproeven worden gedaan. 
 
Mevrouw Van Herten vindt dat de lat van de AWBZ dan weer net zo hoog wordt teruggelegd. 
Mevrouw Van Kruijssen antwoordt dat de zorg van Rubicon niet onder de AWBZ viel, maar de 
accountants kijken behalve naar de cijfers ook naar de bedrijfsvoering et cetera. 
De heer Van Ooijen stelt vast dat er een dossiercontrole plaatsvindt. Daarbij is ook de vraag 
welke communicatie straks hierover ontstaat. Spreker vraagt zich af het punt echt geregeld is. 
De heer Kuyper verwijst naar de landelijke correspondentie en de commissie Copro die hierover 
gaat. Spreker denkt dat over werkbare oplossingen worden nagedacht. 
 
De voorzitter denkt ook dat de accountants zichzelf veel werk kunnen bezorgen. De gemeenten 
en aanbieders hebben dat ook niet in de hand. De voorzitter vraagt of een lastenverzwaring 
dreigt. 
Mevrouw Heuvelmans vreest dit wel. 
De heer Van Ooijen ziet dat het aantal steekproeven en dossiercontroles toeneemt, terwijl het 
proces eigenlijk al waterdicht is. Dat leidt tot behoorlijke kostenverhogingen. De accountants 
zullen landelijk aan tafel moeten gaan en men zal gezamenlijk ervoor moeten waken dat de 
administratieve kosten niet toenemen. 
De heer Mulder stelt vast dat Copro een belangenorganisatie van alle accountants is, die het 
protocol vanuit het oogpunt van zowel de aanbieders als de gemeenten bekijkt. Voor 2015 zal 
men waarschijnlijk geen goedkeurende verklaring kunnen krijgen door de foutenmarge. Dit heeft 
men echter niet in de hand. Spreker hoopt dat het voorstel werkbaar is. Men kan namelijk niet op 
een landelijk voorstel wachten. 
 
Mevrouw Goldenbeld verwacht dat de controle tot grote inhaalacties leidt. Ze vraagt of er 
instellingen zijn die geen afgiftebeschikkingen van gemeenten hebben. 
Mevrouw Heuvelmans antwoordt ontkennend. 
Mevrouw Van Kruijssen vindt dat het addendum aanbiedervriendelijk is opgesteld. 
De heer Kuyper vindt het addendum ook goed werkbaar. 
 
Pauze 14.10 - 14.30 uur  
 

4.  Vooruitkijken 2016 
a. Thema’s 
De voorzitter wil ervoor zorgen dat men het volgend jaar niet in een tijdklem terechtkomt. 
Daarom wil de voorzitter graag vooruitwerken. In de eerste ontwikkeltafel moeten de 
doelstellingen en de uitgangspunten worden geduid. Wat is de focus bij kwaliteit-monitoring voor 
de contractering 2017? Als men dit al in de eerste ontwikkeltafel scherp krijgt, heeft men daarna 
langer tijd om te komen tot een inhoudelijk gedegen uitwerking. Dit landt vervolgens voor de 
zomer in de kaders. Het definitieve pakket kan dan na de zomer in de derde ontwikkeltafel 
worden voorgelegd. In de vierde ontwikkeltafel kan men dan weer naar het afgelopen en het 
komende ontwikkeljaar kijken. De gedachte is om de lange-termijnscope goed te koppelen aan 
wat we dit jaar in de overeenkomst kunnen vertalen. In de eerste drie ontwikkeltafels moeten 
keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld die in de contractering moeten worden 
vertaald. Dat geeft ook meteen de grenzen voor de ontwikkeltafels aan. Het betekent niet dat 
men geen doorkijken gaat maken, maar naast de ontwikkeltafels bestaan er ook andere gremia 
waarin meer vrijblijvend over aken kan worden gesproken. De verbinding tussen al deze gremia 
is dus heel belangrijk. 
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In 2016 komen weer vier ontwikkeltafels: 
1. ontwikkeltafel 1: doelstellingen en de uitgangspunten, 
2. ontwikkeltafel 2: kaderstelling, 
3. ontwikkeltafel 3: definitieve voorstellen die aan de bestuurders worden voorgelegd, 
4. ontwikkeltafel 4: terugkijken en vooruitkijken. 

 
De voorzitter wil nu graag ten aanzien van kwaliteit-monitoring horen welke thema's opgepakt 
moeten worden. De voorzitter stelt vast dat het thema prijs-prestatie een erg grote ontwikkeltafel 
is met een enorme bandbreedte en een breed werkveld. Eigenlijk is dat thema te omvangrijk. Dat 
bleek zowel in de regio Limburg-Zuid als in de regio Limburg-Noord. Kwaliteit-monitoring kent 
twee thema's. Ten eerste is er de kwaliteit als begrip op zich. Daarnaast bestaat er een regionale 
werkgroep resultaatmeting (met een eerste bijeenkomst op 24 november 2015) en is er nog het 
onderdeel monitoring. De voorzitter ziet hierbij een directe relatie met de contractering. Daarvoor 
is ook input van de regionale werkgroep resultaatmeting nodig. Hoe worden de prestaties 
omschreven en vertaald? Er zijn dus dwarsverbanden. Kwaliteit-monitoring moet echter geen 
‘container’ ontwikkeltafel worden en innovatie moet bijvoorbeeld ook een plaats krijgen. De 
voorzitter vraagt hoe men dat kan bereiken. 
 
Mevrouw Van Kruijssen vraagt zich af wat met high trust, high penalty wordt bedoeld.  
Mevrouw Heuvelmans vindt in dit kader de focus op de kwaliteit van de ketensamenwerking heel 
interessant.  
Mevrouw Van Kruijssen stelt vast dat dit het hele hulpverleningsproces met de cliënt betreft. 
De voorzitter bevestigt dat dit in de allereerste bijeenkomst resultaatmeting ook aan de orde is 
gesteld. 
Mevrouw Van Herten deelt mee dat de werkgroep minimumeisen hier ook naar heeft gekeken. 
Iedereen heeft ‘vinkjes’ achter de eisen gezet en dat was het. Er moeten echter ook 
consequenties aan de eisen worden verbonden. In gesprekken met de aanbieders kan men 
naast de contractuele aspecten ook bekijken hoe men hiermee omgaat. Dat heeft te maken met 
high trust, high penalty. 
Mevrouw Heuvelmans voegt toe dat men inderdaad is uitgegaan van een gesprek waarin zaken 
gestructureerd zou worden uitgevraagd. 
 
De voorzitter neemt alle voorstellen mee als input voor een mogelijke indeling van 
ontwikkelthema’s. Waarschijnlijk zullen er weer werkgroepen worden ingesteld voor het leveren 
van input aan de ontwikkeltafels. Ook zal de virtuele input belangrijker worden. De monitoring is 
het komende jaar een nadrukkelijk punt van aandacht. Dan wordt ook gestart met de 
contractgesprekken. 
De heer Vaartjes antwoordt bevestigend. 
 
Mevrouw Schuiling merkt op dat mevrouw Dijs vanmorgen ook heeft opgemerkt dat bij de 
invulling van de minimumeisen ook verbeterpuntjes naar voren komen die men niet van tevoren 
in de werkgroep minimumeisen had voorzien. 
Mevrouw Vogels voegt toe dat het voorstel van de werkgroep later ook weer is aangepast. Dat is 
toen niet meer met de werkgroep besproken. 
Mevrouw Van Kruijssen geeft aan dat afhankelijk van de definitie van high trust misschien nog 
zaken moeten worden aangepast. 
De voorzitter voegt toe dat ook nog enige ruis tussen de raam- en ontwikkelovereenkomsten en 
de minimumeisen bestaat. Dit moet ook worden opgepakt. 
Mevrouw Van Kruijssen vindt niet altijd vanzelfsprekend wat in het uitvraagdocument wordt 
bedoeld. Soms vult men iets ter goeder trouw foutief in. Dat is ook een dilemma. 
Mevrouw Wijnhoven deelt mee dat zij nu ook in de werkgroep minimumeisen zit. 
 
De heer Kuyper vindt dat het thema kwaliteit-monitoring nogal organisatorisch is ingestoken. 
Spreker vraagt of kwaliteit-monitoring ook aan het leefzorgplan van de cliënten gekoppeld kan 
worden. Als een cliënt namelijk zelf afspraken over de doelen heeft en men dit kan meten en 
koppelen aan een model, krijgt de cliënt immers invloed op de kwaliteit van zorg. Dat zou de 
belangrijkste input voor de kwaliteit van zorg moeten zijn. Kwaliteit wordt zo vanuit de zorg voor 
de cliënt opgebouwd. Om echter circa 6.000 individuele formulieren te voorkomen, moet een 
systeem worden bedacht. 
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De voorzitter deelt mee dat dit in de eerste ontwikkeltafel door de vertegenwoordiger van het 
Leger des Heils ook aan de orde is gesteld. 
Mevrouw Vogels merkt op dat men hier toen vanwege de grote diversiteit van klanten en zorg 
niet uitkwam. Sommige klanten zijn hiervoor meer ‘geschikt’ dan andere. Men moet ook niet 
iedereen in hetzelfde hokje stoppen. 
De voorzitter vindt dat men niet vanuit de uitzonderingen moet denken. Het past ook in de 
denklijn van de ontwikkeltafel prijs-prestatie dat men afstapt van individuele producten. Ook 
landelijk worden hierover acties ondernomen. De voorzitter wil graag bekijken of een eerste slag 
gemaakt kan worden. Dit sluit ook aan bij de ketenbenadering. 
Mevrouw Van Kruijssen geeft aan dat het leefzorgplan een verbindend document door de keten 
heen kan zijn. 
De heer Van Ooijen vindt dit eigenlijk een stap terug. Spreker vindt dat qua idee of systematiek 
door alle aanbieders dezelfde stappen moeten worden gezet. Het is echter niet voor niets dat in 
de loop der tijd verschillende specialismen zijn ontwikkeld. Bovendien zijn de huidige 
instrumenten al heel lastig. Voor de groep mensen in de gehandicaptenzorg die heel breed is, 
bestaan bijvoorbeeld niet eens voldoende gevalideerde instrumenten. 
Mevrouw Vogels stelt vast dat deze discussie in heel Nederland wordt gevoerd. Het zou dan ook 
fijn zijn als men ergens wat voorwerk vandaan zou kunnen halen. 
Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat Movisie hiermee bezig is. Spreekster ziet dit ook meer als 
een toolbox waarin eclectisch gewerkt kan worden, met wel een rode draad. 
 
Mevrouw Wijnhoven vraagt of dit raakvlakken met de outcome-sturing heeft. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
De heer Genders stelt voor om de casussen die in de pre-ontwikkeltafel zijn voorgesteld te 
bekijken. De gemeenten denken na over een systeem van monitoring, waarbij de 
arrangementenwaaier leidend is. Spreker verwacht dat de gemeenten op een lijn zullen komen. 
 
De voorzitter vraagt of er nog andere thema’s zijn. 
Er zijn meerdere kwaliteiten:  

 dienstverlening, 

 organisatie, 

 personeel.  
De link tussen de kwaliteit van personeel en de kwaliteit van zzp'ers moet nog beter worden 
ontwikkeld.  
Mevrouw Goldenbeld vindt het laatste ook een goed thema.  
Mevrouw Heuvelmans wil graag denken in termen van basiscompetenties. Met name bij 
individuele begeleiding bestaat een grote diversiteit. Altracura denkt hierover intern na, omdat 
Altracura een kader mist. 
De voorzitter antwoordt dat dit samen opgepakt moet worden. Hoe kunnen de verschillende 
vormen van kwaliteit zo effectief mogelijk, maar ook op een zo weinig mogelijk belastende manier 
worden geduid? 
Mevrouw Vogels antwoordt dat ook al veel voorligt. 
Mevrouw Heuvelmans antwoordt dat Altracura probeert het een en ander meer ‘dicht’ te 
timmeren. 
De voorzitter deelt mee dat dit vertaald moet worden in het programma van eisen, dat 
vervolgens weer gescoord moet worden. De voorzitter vermoedt dat dat een onmogelijke opgave 
wordt. 
Mevrouw Heuvelmans vindt het een ambitieus plan. 
Mevrouw Vogels stelt voor om de registers naar een hoger niveau te tillen. 
 
De voorzitter vraagt of er nog andere punten zijn. 
Mevrouw Wijnhoven deelt mee dat de werkgroep jeugd los van de ontwikkeltafels met de 
aanbieders in gesprek wil gaan over de transformatie. Wat wil men bereiken? Dat is nu immers 
nog niet scherp. Hier kunnen zaken uit voortkomen die in de ontwikkeltafel moeten landen. 
Mevrouw Schuiling vraagt of het haalbaar is om de uitkomsten van het overleg mee te nemen 
voor de thema’s van 2016. 
Mevrouw Wijnhoven antwoordt ontkennend. Eerst wordt een transformatieagenda opgesteld 
zodat men weet waarop men gaat focussen.  
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De voorzitter wil graag op een gegeven moment alle lijnen laten samenkomen om te bezien of 
iets een thema/uitgangspunt voor het komende jaar is en moet leiden tot een resultaat, of dat er 
sprake is van een verkenning is die meer tijd vergt en in 2017 op de agenda moet terugkomen. 
Mevrouw Wijnhoven denkt dat de uitkomsten in 2017 aan de orde komen. 
 
De voorzitter vraagt of er nog meer punten zijn. 
Mevrouw Van Herten stelt vast dat er vooral over de domeinen Wmo en jeugd wordt gesproken. 
Spreekster vindt ook participatie belangrijk. Spreekster wil de drie domeinen graag verbinden en 
kijken naar het eindresultaat voor de cliënt. 
De heer Kuyper vindt dat de onderlinge samenhang vanuit het leefzorgplan moet worden bezien. 
Mevrouw Van Herten antwoordt dat het domein daarin geheel ondergeschikt is. 
De voorzitter stelt vast dat als drie goede interventies zijn gepleegd, het succes nog niet 
verzekerd is. Het aanhaken van participatie is vanochtend bij de ontwikkeltafel prijs-prestatie ook 
nadrukkelijk aan de orde gesteld. 
De heer Kuyper antwoordt bevestigend. 
 
b. Proces 
De voorzitter vertelt dat de MGR bezig is met de planning van het volgende jaar. Er wordt ook 
nadrukkelijk naar de structuur van de uitvoering gekeken. Er zijn dit jaar veel overleggen gestart, 
bovenop de bestaande structuren. Deze overleggen moeten allemaal op elkaar worden 
afgestemd. Eind 2015 komt hierover meer helderheid. De voorzitter vindt het prettig dat dit jaar al 
de basis daarvoor is gelegd. Dat is een mooie opmaat voor 2016. 
 
De voorzitter vraagt of er nog punten zijn die voor de ontwikkeltafels van 2016 van belang zijn. 
 
De heer Van de Zande vraagt zich af of wel de goede personen aan de ontwikkeltafel zitten. 
Spreker mist de zzp'ers. Innovatie komt namelijk vaak vanuit nieuwe ‘frisse’ mensen en 
dwarsliggers. Spreker vraagt om dit te bekijken. 
Mevrouw Heuvelmans vraagt of de vrijgevestigden zich in deze regio niet hebben georganiseerd 
zoals in Maastricht is gebeurd. 
Mevrouw Wijnhoven antwoordt dat de gemeente Peel en Maas een ontwikkelwerkplaats voor 
zzp'ers heeft. Hierin zitten circa 180 zzp'ers. 
Mevrouw Schuiling vindt het interessant om deze groep bij de ontwikkeltafels te betrekken. 
De voorzitter deelt mee dat mevrouw Natasja Vaessen de kartrekker van de ontwikkelwerkplaats 
is. De voorzitter geeft aan dat de ‘kleine pre-ontwikkeltafel’ in 2015 speciaal op zzp'ers was 
gericht. Men heeft daarbij gemerkt dat zzp'ers inderdaad veel ideeën hebben, maar dat tijd voor 
hen een limiterende factor is. De activiteiten van zzp’ers zijn ook vaak repetitief, hoewel hun start 
innovatief was. De MGR heeft zowel grote aanbieders als zzp'ers voor de ontwikkeltafels 
uitgenodigd. De voorzitter vindt het een goed idee om een coöperatie van zzp'ers uit te nodigen. 
De heer Kuyper deelt mee dat het kernteam van de transformatietafel erop is gericht om 
innovatie te stimuleren. Het uitgangspunt van het kernteam is dat er in het veld vernieuwing 
plaatsvindt, waarbij men moet aansluiten. De ontwikkeltafel is daarvoor niet bedoeld. Er nemen 
diverse zzp’ers deel aan het kernteam. De teamleden nemen op persoonlijke titel deel. 
 
De heer Van de Zande merkt op dat op website van de MGR wordt gesproken over 'innovatie 
door dialoog’. Dat is echter niet het doel van de ontwikkeltafels. Spreker vraagt hoe dit zit. 
De voorzitter antwoordt dat zal worden bekeken of de tekst op de website moet worden herzien. 
 
De heer Van Ooijen vraagt of ook een discussie over de jaarlijkse termijnen kan worden 
gevoerd. Spreker wil op termijn graag zo min mogelijk tijd bezig zijn met dit soort jaarcycli. De 
zorgkantoren en de zorgverzekeraars zijn hier ook mee bezig. 
De voorzitter antwoordt dat gemeenten wel te maken hebben met jaarlijkse budgetten. 
De heer Van Ooijen vindt dat jaarbudgetten het niet onmogelijk maken om meerjarenafspraken 
te maken. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. De raamovereenkomst heeft een meerjarig karakter, de 
uitvoeringsafspraken worden echter jaarlijks vastgesteld. 
De heer Van Ooijen deelt mee dat PSW het vorig jaar is gestopt met het maken van een 
begroting omdat 90% van de begroting toch steeds hetzelfde is. 
De voorzitter begrijpt dit. Dat scheelt inderdaad veel aan belasting. Het onderwerp staat 
genoteerd voor de agenda van de ontwikkeltafel in 2016. 
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De voorzitter vraagt of er nog andere punten zijn. Dit is niet het geval. Vervolgens deelt de 
voorzitter mee dat na deze ontwikkeltafel nog een virtuele ronde volgt. De voorzitter deelt mee 
dat het verslag en de managementsamenvatting van deze bijeenkomst de volgende week op de 
website staan. 
 

5.  Sluiting 
 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 15.18  
uur de bijeenkomst. 
 
 
 
 
Venray, 23 oktober 2015 


