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Verslag Ontwikkeltafel (OT) Venray d.d. 23 oktober 2015, 9.00 uur - 12.00 uur 

OT prijs-prestatie 3 
Locatie: gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders: 
 Edgar van Kessel  SGL 
 Raoul Bakkes  Proteion 
 Marjolein Dijs  Vincent van Gogh 
 Carla van Herten   Limburgse Zorgboeren 
 Ruud Borjans  Opdidakt 
 Willem van Zutphen  Mutsaersstichting 
 Anne-Marie Hannen  Koraalgroep 
 Hugo Kuyper  De Zorggroep 
 Martina de Vocht  Met GGZ 
 Brenda Oosterbaan  Met GGZ 
 Riny Leenders  Passe-Partout 
  
 Gemeenten: 
 Rob Kuiten   gemeente Horst a/d Maas 
 Wil van Horck  gemeente Venlo 
 Frederike Roetering  gemeente Venlo 
 Jennifer Hartogensis gemeente Venlo 
 Claudia Wijnhoven  gemeente Peel en Maas 
 Bart van Oort  gemeente Bergen 
 Mariska Boon  gemeente Venray 
 Ad Vaartjes   MGR SDLN, coördinator 
 Roel Kramer  MGR SDLN, voorzitter 
 Getty Schuiling  MGR SDLN, secretaris 
 Yvonne Sinsel  MGR SDLN, notulist 

 
 

1. Opening - Roel Kramer 
De voorzitter heet de aanwezigen om 9.07 uur welkom bij deze derde fysieke ontwikkeltafel 
prijs-prestatie in 2015. De voorzitter wil graag eerst een voorstelrondje maken. 
De voorzitter deelt mee dat naast de agenda verder geen stukken fysiek zijn verstuurd. In deze 
fase wordt vooral naar het proces gekeken. Verder moet bekeken worden op welke onderwerpen 
de ontwikkeltafels zich het volgend jaar gaan richten. 
 
De voorzitter geeft verder aan dat voor de verslaglegging opnames van dit overleg worden 
gemaakt. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 

2.  Terugblik Ontwikkeltafels 
a. Algemeen 
b. Ontwikkeltafel 2 en uitvraag 
De voorzitter wil eerst polsen hoe men de afgelopen twee ontwikkeltafels heeft ervaren. Hij wil 
stilstaan bij het proces van bestuurlijk aanbesteden en het werken in ontwikkeltafels en 
werkgroepen, waarin gewerkt is aan de kaders voor de uitvraag en de contractering. 
 
Mevrouw Hartogensis heeft heel intensief aan de twee ontwikkeltafels meegedaan en ook aan 
de werkgroep beschermd wonen. Dat is heel nuttig geweest. Spreekster vindt echter de tijdsdruk 
waaronder gewerkt moest worden erg jammer. Hierover moet men de volgende keer beter 
nadenken. Spreekster weet niet of dit aan de MGR SDLN of aan de gemeente Venlo heeft 
gelegen. Spreekster wil de werkgroep beschermd wonen ook graag bij elkaar houden. 
De voorzitter antwoordt dat de tijdsdruk door een complex van factoren is veroorzaakt. De 
voorzitter neemt aan dat dit bij de aanwezigen wel herkenbaar is. 
Mevrouw Dijs antwoordt bevestigend. Spreekster vond alle werkgroepen even nuttig. De 
tijdsdruk met de planning in de zomervakantie was inderdaad groot. 
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De heer Kuiten vond de tijdsdruk inderdaad jammer. Wel had spreker een andere inhoudelijke 
verwachting van de werkgroep DBC. De bedoeling was om tot een vereenvoudiging te komen, 
maar al heel snel was de conclusie om het bij het oude systeem te houden. 
De heer Borjans antwoordt dat een andere regio van de DBC's gaat afstappen. Daar loopt men 
tegen zeer grote problemen aan ten aanzien van de cliënten die in de tussenfase zitten. Als men 
van de DBC’s af wil stappen, moet men in januari al starten. 
De heer Kuiten merkt op dat de tijdsfactor inderdaad enorm bepalend is geweest. 
Mevrouw Dijs geeft aan dat dit ook de conclusie van de werkgroep was. 
De voorzitter voegt toe dat ook de middelen en de systemen daarvoor moeten worden 
toegerust. 
De heer Van Oort vindt dat de tijdsdruk er wel voor zorgt dat binnen een periode van vier-zes 
weken een resultaat wordt opgeleverd. Men moet dus in een duidelijk afgebakende periode tot 
een resultaat komen. Dat werkt aan twee kanten. Daarmee houdt men het resultaat ook voor 
ogen. 
De voorzitter voegt toe dat men inderdaad dan ook snel tot een punt komt. 
 
Mevrouw Roetering vindt het jammer dat in de werkgroepen wisselende mensen zaten vanwege 
de vakantieperiode. Spreekster deelt wel het beeld dat in een korte periode iedereen kan 
participeren. 
Mevrouw Van Horck vindt ook dat het resultaat onder de tijdsdruk heeft geleden. 
 
De heer Borjans is vooral benieuwd naar de tevredenheid bij de gemeenten over de stukken die 
er nu liggen. 
Mevrouw Van Horck antwoordt bevestigend. Er is resultaat geboekt en er is ook een 
vereenvoudiging gerealiseerd. Er wordt ook beter samengewerkt. Wel moeten nog veel stappen 
worden gezet. De bakens zijn ook voor 2017 gezet, waarmee men in 2016 verder moet gaan. 
De heer Van Oort deelt de opvatting van mevrouw Van Horck. Het resultaat wat nu voorligt, is 
een stap in de goede richting. Wel moeten nog veel slagen worden gemaakt. Dat zal het volgend 
jaar aan de orde komen. 
 
De heer Borjans is een beetje het overzicht kwijt van de resultaten die zijn geboekt. Spreker is 
benieuwd naar de daadwerkelijke resultaten in Noord-Limburg. 
De heer Van Oort antwoordt dat een slag is gemaakt bij de vereenvoudiging van de producten, 
zeker op het gebied van begeleiding individueel, begeleiding groep. Het product kortdurend 
verblijf heeft een duidelijk gedaantewisseling ondergaan in de opbouw van de tarieven en de 
structuur van het product. Bij de tarifering is duidelijk met de aanbieders geschakeld over waar 
men eventueel iets kan halen. Op basis daarvan is een nieuwe tarifering voorgesteld. 
Mevrouw Dijs vindt ook een belangrijk resultaat dat er een reëel programma van eisen ligt met 
een eenduidige structuur, en een werkbaar controleprotocol. Spreekster is blij dat in de 
ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring vanmiddag het addendum op de rechtmatigheid aan de orde 
komt. Dat zijn heel belangrijke punten. 
 
De voorzitter meldt dat de bestuurders ook unaniem met alle voorstellen uit de ontwikkeltafels 
akkoord zijn gegaan. Dat is een pluspunt. Dit moet wel een opstap zijn naar een continuering, 
want de echte transformatie moet het volgend jaar worden opgepakt. 
Mevrouw Dijs vindt heel belangrijk in de uitvoering dat de verschillende tafels en werkgroepen in 
de regio alle informatie goed uitwisselen. Daar valt nog een hele slag te maken. Dit moet met 
elkaar worden verbonden. 
De heer Vaartjes is dit momenteel aan het inventariseren. Daarbij wordt geprobeerd om een 
efficiëntere structuur aan te brengen. 
 
Mevrouw Van Herten is benieuwd naar de virtuele ronde. Wat zijn de resultaten? Hoe bereikt 
men de andere 350 aanbieders die hier niet aan tafel zitten? Hebben zij een 
informatieachterstand? 
De voorzitter antwoordt dat ook heel veel informatie is verstrekt. Vanaf de zomer zijn heel veel 
stukken op de website geplaatst. De website wordt ook best goed bezocht. 
Mevrouw Schuiling geeft aan dat veel aanbieders zich registreren. Men bekijkt de website wel, 
maar reageert niet altijd. Vooral aan het einde van de virtuele ronde is veel gereageerd (de 
laatste twee dagen). De gemeenten hebben daardoor pas na de sluiting van de termijn hun 
reacties kunnen geven. Hierin wil de MGR SDLN de volgende keer meer sturen door iets meer 
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instructie te geven. Het voorstel is om per onderwerp te reageren. Dat is ook eigenlijk de 
bedoeling van het forum. 
 
De heer Borjans stelt vast dat in deze ontwikkeltafel veel mensen met een finance & control 
achtergrond zitten. Kleine organisaties kijken echter vanuit de zorginhoud naar de stukken. 
Daarnaast hebben zij ook minder tijd. Misschien moet men samenvattingen maken en de 
hoofdlijnen aangeven? 
Mevrouw Schuiling antwoordt dat er ook samenvattingen zijn gemaakt. 
 
Mevrouw Dijs zit in diverse regio's in verschillende virtuele ontwikkeltafels. Soms moet men 
echter ook in vertrouwen loslaten en keuzes maken. 
De voorzitter stelt vast dat in een fysieke ontwikkeltafel de wat grotere organisaties zitten. De 
mix zou inderdaad wat beter kunnen. Een zzp'er kijkt bijvoorbeeld heel anders naar het 
programma van eisen. Dat merkt men ook aan de gestelde vragen. Het blijft echter lastig om 
iedereen op de juiste wijze te informeren. 
Mevrouw Wijnhoven vraagt de aanwezigen om tips aan te reiken. 
 
Mevrouw Oosterbaan is benieuwd naar de ervaringen in het land. Lopen we daarmee in de pas?  
De voorzitter antwoordt dat deze regio, anders dan andere regio’s, heel veel kleine aanbieders 
heeft. 
Mevrouw Roetering merkt op dat er ook regio's zijn die bewust geen contracten met kleine 
aanbieders hebben afgesloten en de markt hebben afgeschermd. Spreekster vindt het managen 
van 350 aanbieders ook 'a hell of a job'. Het is dus niet alleen voor aanbieders lastig. Men moet 
zich samen afvragen of deze keuze echt werkbaar is. 
De heer Borjans deelt mee dat sommige regio's hebben gekozen om het contract te verlengen 
met slechts enkele aanpassingen. Spreker vindt dat een verlenging van het contract het doel voor 
de toekomst moet zijn. 
 
De voorzitter beluistert dat gevraagd wordt om op de website nog beknopter de essentie van de 
voorstellen te duiden. Dat moet dus worden opgepakt. 
Mevrouw Dijs geeft aan dat men in een virtuele ronde een voorpublicatie kan doen van de 
stukken, zodat de aanbieders daarop kunnen reageren. Ze zouden bijvoorbeeld bij het 
programma van eisen kunnen beoordelen wat er nog ontbreekt of anders moet. Mensen zullen 
dan anders gaan kijken. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
Mevrouw Schuiling deelt mee dat het programma van eisen op de site stond. 
 
Mevrouw Roetering merkt op dat kleinere aanbieders zich ook afvragen of het plaatsen van een 
reactie echt effect heeft. 
De voorzitter antwoordt dat reacties zeker effect hebben. Bij de laatste ontwikkeltafel zijn 
bijvoorbeeld ingebrachte punten in het uiteindelijke pakket overgenomen. De voorzitter vindt het 
verstandig om dit nog een keer goed op de website te melden. Iedere keer als een virtuele ronde 
gestart wordt, wordt ook een oproep gedaan om eraan deel te nemen. 
De heer Starremans stelt vast dat te veel informatie verstrekken ook een valkuil is. Spreker vindt 
echter nog interessanter hoe het systeem eenvoudiger kan en hij denkt daarbij aan het voorstel 
van de heer Borjans over een contractverlenging. Spreker was in september bij een 
netwerkbijeenkomst administratieve lastenvermindering van de VGN. Daar sprak men over het 
terugdringen van de registratielasten in de langdurige zorg. Spreker was daarvan onder de 
indruk. Een aantal organisaties had afspraken met VWS. Zij hebben een aparte 
accountantsverklaring en hebben ook een regeling afgeschaft. Spreker ziet dat enerzijds bij de 
Wlz in de regelgeving wordt gesnoeid en dat anderzijds de regelgeving in gemeenteland 
toeneemt. Spreker stelt voor om meer in de keuken van de Wlz te kijken. Dat zou een grote 
uitdaging zijn. 
De voorzitter vindt dit een goed voorstel en vraagt aan de heer Starremans om de presentaties 
aan te reiken. 
De heer Starremans zal dit nakijken. 
De heer Kuyper geeft als voorbeeld de huisartsenzorg. Daar is ook een slag gemaakt. 
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De voorzitter merkt op dat de iWmo en iJW codes niet aansluiten op de nieuwe producten. Voor 
de uitvraag kan men dan geen code ontvangen. Hierover heeft nog geen besluitvorming 
plaatsgevonden. De lastenvermindering enerzijds en de ondersteuning anderzijds staan dus op 
gespannen voet met elkaar, men loopt vast bij de ondersteuning vanuit de systemen. De 
voorzitter denkt dat dit niet heel snel wordt opgelost. Het is een goed idee om het VWS 
programma goed te bekijken. 
 
Mevrouw Dijs vindt dat het nog dieper zit. Spreekster merkt dit bij de uitvoering van de zorg. 
Spreekster geeft een voorbeeld uit de ouderenzorg. Het is lastig dat nu op basis van één 
keukentafelgesprek samen met de ketenpartners een indicatie wordt gegeven. Dit hele proces 
kan weken duren, waardoor soms cliënten in de knel komen. Voorheen kon men heel snel hulp 
bieden. 
Mevrouw Van Horck vraagt of niet gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het verlenen 
van spoedeisende zorg. 
Mevrouw Dijs antwoordt dat Vincent van Gogh de zorg niet start. De ketenpartners doen dat. 
Vroeger gaf Vincent van Gogh de indicatie af om bijvoorbeeld de thuiszorg in te schakelen. 
Mevrouw Boon zit zelf best dicht bij de uitvoering en zij stelt vast dat het wel snel geregeld kan 
worden. 
Mevrouw Dijs antwoordt dat men dan wel een Wmo-indicatie moet hebben. Er zijn dus niet alleen 
problemen aan de administratieve kant, maar ook aan de uitvoeringskant. 
De voorzitter stelt vast dat de back- en front offices dus beide met inregelproblemen te maken 
hebben. De voorzitter denkt dat de omschakeling nog wat tijd nodig heeft. 
De heer Kuiten vindt dit een goed punt voor 2016. 
De voorzitter vraagt zich af of dit een plek moet hebben in een ontwikkeltafel of dat het een 
uitvoeringsvraagstuk is. In dat geval moet daarvoor op uitvoeringsniveau een oplossing worden 
gevonden. 
De heer Van Oort stelt vast dat sprake is van twee niveaus. Het is ook de vraag wie de regie 
heeft. 
Mevrouw Dijs vindt het ook de vraag hoe de toegang wordt geregeld. 
 
Mevrouw Roetering vindt dat men ook moet oppassen dat men niet de systematiek van voor de 
3 D's omzet naar de gemeenten. Spreekster vindt dat men echt op transformatie moet inzetten. 
Mevrouw Dijs antwoordt dat voorheen de coördinatie bij de aanbieders lag. Nu ligt dat in de wijk. 
De aanbieders omarmen dat ook. De toegang moet zo worden geregeld dat de wijk en de 
coördinatoren van de aanbieders elkaar vinden. Daartussen zit nu nog een schot. Spreekster 
denkt dat het daar misgaat. 
De heer Borjans stelt vast dat het doel van de transitie is dat de zorg dichter bij de mensen zit. Is 
dat ook echt gebeurd? Worden echte resultaten geboekt? 
Mevrouw Roetering ziet resultaten. Mensen reageren positief op zaken die in de wijk gebeuren. 
Dat is een positieve ontwikkeling die men zeker moet vasthouden. De gemeente kan dit zeker 
ook initiëren. 
Mevrouw Wijnhoven vertelt dat mensen zich nu beter gehoord voelen. 
Mevrouw Roetering vindt dat de wijze van arrangeren nog sterk lijkt op de oude manier van 
arrangeren van het CIZ. Men moet stappen zetten om daarvan los te komen. Spreekster kent 
regio's waar men dat heeft gedaan en daarmee de administratieve lasten heeft teruggedrongen. 
 
De voorzitter geeft aan dat dit een goede aanpak vergt ten aanzien van de voorbereiding van de 
kaders die in het voorjaar moeten worden vastgepakt. 
Mevrouw Roetering antwoordt bevestigend. Dit moet inderdaad voor de zomer scherp zijn, 
omdat het ook iets van de systemen vergt. 
De voorzitter voegt toe dat ook de bestuurders hierachter moeten staan. 
Mevrouw Van Horck stelt vast dat niet alleen de bestuurders hierachter moeten staan. De 
toegang dient hier ook bij te worden berokken. Daar moet men beginnen. 
De voorzitter deelt de opvatting van mevrouw Van Horck. De grote lijnen zijn bepalend. 
Mevrouw Wijnhoven vindt dat men ook goed naar elkaars processen moet kijken. 
Mevrouw Leenders denkt ook dat daar veel winst valt te behalen. 
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De heer Starremans kan zich ook voorstellen dat een delegatie vanuit de gemeenten in andere 
regio's gaat kijken. Men hoeft het wiel immers niet opnieuw uit te vinden. 
Mevrouw Roetering deelt mee dat de ervaringen elders pas een half jaar oud zijn. Spreekster 
houdt wel voeling met de andere regio's. 
 
De heer Borjans ziet overal andere uitdagingen. Geen enkele regio ligt echt voorop. De regio 
Noord-Limburg doet het qua communicatie goed. In de andere regio's wordt immers gewoon iets 
medegedeeld. Dat werkt niet. Spreker vindt het belangrijk om het gesprek gaande te houden, 
want daardoor kan men vooruitgang boeken. Men moet wel ervoor waken dat niet in januari 
iedereen achterover gaat leunen. 
De voorzitter meldt dat al een conceptplanning voor 2016 is opgesteld. De zomervakantie loopt 
het volgend jaar tot en met de eerste week van september. Dat zet druk op het najaar. Het 
betekent dat voor de zomer al een groot gedeelte van het werk moet zijn gedaan. In de 
conceptplanning is er wel rekening mee gehouden dat het ontwikkeltafeltraject nu niet stopt, maar 
dat doorloopt in januari 2016. De cruciale momenten en de vakanties zitten dus krap op elkaar. 
Dat geldt voor de gehele vakantieregio Zuid. 
 
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn. 
 
De heer Bakkes vraagt naar de status van de fysieke en virtuele ontwikkeltafels in 2016.  
De voorzitter antwoordt dat een van thema's waarschijnlijk een herijking van de 
raamovereenkomst en de ontwikkelovereenkomst zal zijn. In de zomer van 2014 zijn deze 
overeenkomsten namelijk al opgesteld. De praktijk leert nu dat een herijking nodig is. De 
gedachte is om dat in een ontwikkeltafel te doen. 
De heer Bakkes heeft de indruk dat de status van de ontwikkeltafel steeds formeler wordt.  
De voorzitter antwoordt dat in de regio Limburg-Zuid de raamovereenkomst en de 
samenwerkingsovereenkomst anders zijn ingericht. Dat geldt ook voor andere regio's. Men ziet 
dus veel nuanceverschillen. De essentie is dat de voorbereiding plaatsvindt in de fysieke 
ontwikkeltafels. Dit moet ook breed worden gedeeld via de website. Iedereen die een 
overeenkomst heeft getekend, heeft daarbij recht van spreken. De fysieke en virtuele 
ontwikkeltafels leveren een pakket voorstellen aan de gemeenten op. De besluitvorming ligt 
daarbij te allen tijde bij de bestuurders. Doordat de voorstellen door de gemeenten en aanbieders 
gezamenlijk zijn voorbereid, is de verwachting dat de bestuurders de voorstellen zeker serieus 
zullen nemen. De huidige raamovereenkomst doet niet geheel recht aan deze werkwijze en wordt 
daarom het volgend jaar opgepakt.  
 
De heer Kuyper vraagt hoe het perspectief van de burger op participatie, ontwikkeling, 
zelfredzaamheid, samenleven en de ontwikkeling, voeding geeft aan dit gremium. Spreker vindt 
dat hierover moet worden nagedacht. Dat is een principieel punt. 
Mevrouw Dijs antwoordt dat men in 2014 met cliëntengroepen contact heeft gehad om input op 
te halen. 
De voorzitter voegt toe dat de cliëntengroepen niet bij een ontwikkeltafel kunnen aanschuiven. 
Mevrouw Van Horck deelt mee dat de gemeente Venlo bezig is met een tussenevaluatie. Daarin 
worden vragen over de praktijk aan de burgers gesteld. 
De heer Kuyper krijgt ook feedback van cliënten. Spreker wil hierover echter fundamenteler 
nadenken. Dit thema moet worden verkend. 
De voorzitter antwoordt dat dit eigenlijk een apart platform vergt. Bij de transformatietafels zitten 
ook burgers aan tafel. Dit kan ook een aanleiding vormen om input te leveren. Iedere aanbieder 
heeft daarnaast ook contact met cliënten. De vraag is hoe deze input als thema in de 
ontwikkeltafel kan landen. 
De heer Kuiten antwoordt bevestigend. 
De heer Kuyper ziet graag dat verbindingen worden gelegd. 
 
De voorzitter vindt het een mooie opgave voor het volgend jaar om de verbindingen met andere 
tafels beter te maken. 2015 is echt een transitiejaar met veel zaken die tijd en aandacht vergen. 
Men heeft bijvoorbeeld nog niet eens alle prijstabellen van vorig jaar goed naar de 
gemeentesystemen vertaald. De kunst is dat men het volgend jaar niet blijft steken. 
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3.  Vraagstukken bij operationalisering 
De voorzitter deelt mee dat de uitvraag er ligt, waarop de aanbieders al hebben gereageerd. 
Wat zijn de belangrijke punten voor de ontwikkeltafels van het volgend jaar? Hoe wordt dit het 
volgend jaar geoperationaliseerd? Wat is belangrijk voor de contractering van 2017? 
 
Mevrouw Van Herten vindt het interessant om te bezien hoe de nieuwe productcodes per 
1 januari 2016 op de huidige cliënten worden toegepast; dus licht, midden en zwaar in relatie tot 
de huidige codes. Hoe wordt dat gedaan? 
Mevrouw Roetering vindt de nieuwe productcodes inderdaad een uitdaging. Men wordt hierdoor 
gedwongen om de oude cliënten om te zetten naar de nieuwe situatie, ook omdat men in 2016 
met nieuwe prijzen wil gaan werken. Spreekster ziet hier een groot implementatieprobleem. 
Mevrouw Van Herten vindt dat men moet komen tot een aantal criteria die objectief beoordeeld 
moeten worden. Men gaat ook van dagdelen naar uren, maar het dagdeel is nergens 
omschreven. Spreekster vindt dit een uitdaging die de komende weken moet worden aangegaan. 
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen hoe dit wordt opgepakt. Deze ontwikkeltafel gaat over de 
contractering van 2016, terwijl dit een operationalisering- en implementatievraagstuk is. 
 
Mevrouw Boon denkt dat deze ontwikkeltafel moet aangeven dat de uitvoering nu aan zet is. 
Mevrouw Roetering bekijkt dit ook samen met de beleidsmedewerkers. De codes zijn echter nog 
niet bedacht. 
Mevrouw Leenders vindt ook dat snel iets moet gebeuren. De aanbieders moeten immers ook 
aan de slag. 
 
Mevrouw Van Horck vraagt of in beeld is wanneer de codes worden vastgesteld. 
De voorzitter antwoordt ontkennend. 
Mevrouw Roetering deelt mee dat nu landelijk ook is bedacht dat er een overgangsperiode komt. 
Spreekster heeft dit gisteren vernomen. 
De heer Borjans vraagt of deze regio de landelijke richtlijnen gaat volgen. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. Het was namelijk de uitdrukkelijke wens om zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de landelijke systemen. Daarvoor zijn de codes nodig. 
De heer Kuiten vraagt of de twee systemen naast elkaar komen te bestaan. 
Mevrouw Roetering antwoordt dat de overgangsdatum mogelijk 1 april of 1 mei is. De invulling is 
echter zeer onduidelijk. Hiervoor moeten nog operationele besluiten worden genomen.  
Mevrouw Van Herten vindt veel belangrijker dat inzichtelijk is of een cliënt licht, middel en zwaar 
is. 
 
De voorzitter beluistert drie grote implementatievraagstukken; 
1. Hoe is de indeling in categorieën vanaf 1 januari 2016? Weten de toegang en de aanbieders 

hoe met licht, middel en zwaar moet worden omgegaan? 
2. De overgang van bestaande trajecten/cliënten naar het nieuwe systeem. 
3. Het inregelen van de back office van de systemen. 
 
De voorzitter vraagt of er nog een vierde vraagstuk is dat toegevoegd moet worden. 
 
Mevrouw Hannen vraagt wat gebeurt met de aflopende jeugdindicaties die voor 1 januari 2016 
moeten worden opgepakt. 
De voorzitter antwoordt dat dit onder het tweede implementatievraagstuk valt. 
Mevrouw Wijnhoven voegt toe dat de gemeenten extra mensen inzetten voor de beoordelingen. 
De voorzitter stelt vast dat gezocht wordt naar een pragmatische oplossing. 
 
Mevrouw Roetering deelt mee dat er ook nieuwe versies van het gegevensknooppunt en de 
systemen komen. 
De heer Kuiten wil graag weten waar de vragen hierover neergelegd kunnen worden. 
 
De heer Van Kessel wil graag dat zaken eenduidiger tussen de gemeenten onderling worden 
afgesproken. Spreker stelt vast dat de regels bij de facturering verschillend worden toegepast. 
Soms laat de zorg zich niet leiden en moet de zorg bijvoorbeeld over meer dan vier weken 
worden uitgesmeerd. Hier zou flexibel mee moeten worden omgegaan. Spreker vindt dat men 
elkaar meer moet vertrouwen. 
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Mevrouw Van Herten vraagt om de aanbieders hier meer bij te betrekken. 
De heer Van Kessel deelt deze opvatting. 
 
Mevrouw Dijs merkt ten aanzien van de facturering op dat er een aantal producten bij 'overig' zijn 
die nergens onder vallen. Spreekster heeft nog steeds geen beeld over hoe dit gefactureerd moet 
worden en wil dit graag bespreken. 
De heer Borjans vindt dat het proces wel een stuk duidelijker is geworden. 
 
De voorzitter stelt vast dat het signaal duidelijk is. Er liggen nog flinke implementatie 
uitdagingen. De aanbieders hebben daarbij aangeboden om mee te denken. De voorzitter is 
signaleert dat goed moet worden bekeken hoe en door wie dit in de regio bij de gemeenten wordt 
opgepakt. Er moet heel snel een duidelijk plan komen. 
 
Mevrouw Roetering stelt vast dat men heeft afgesproken dat men regionaal inkoopt, maar lokaal 
implementeert. De regio kan dus niet afspreken hoe het lokaal wordt geïmplementeerd. 
Spreekster gaat dit zelf oppakken omdat de gemeente Venlo als grootste gemeente niet op de 
andere gemeenten kan wachten. Spreekster zal de aanbieders hierbij zeker betrekken. 
De heer Van Kessel hoopt dat het werkt. Het zit volgens hem echter meer in de combinatie met 
de administratieve lasten. 
Mevrouw Roetering geeft aan dat zij echt niet meer kan wachten. 
 
De voorzitter stelt vast dat de afspraak luidt dat vanuit de gemeenten in de regio een start van 
de uitvoering moet worden gemaakt. Daarin zitten drie grote blokken die moeten worden 
opgepakt. 
 
Mevrouw Schuiling vraagt wie dit gaat oppakken. 
Mevrouw Roetering trekt zich dit als grootste gemeente aan. Maar alle gemeenten moeten dit 
doen. 
De heer Kuiten is iets optimistischer. Hiervoor moeten de zeven gemeenten iets samen 
organiseren. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. Hierin zit een rol voor aanbieders, gemeenten en de MGR 
SDLN. 
De heer Borjans stelt voor om dit samen met het bestuur en enkele grote zorgaanbieders te 
bespreken. 
De heer Van Kessel stelt vast dat iedereen hetzelfde belang heeft. De administratieve lasten 
moeten worden teruggedrongen. 
Mevrouw Wijnhoven vindt het niet zo belangrijk om de bestuurders hiervan te overtuigen. Het 
gaat om praktische oplossingen. 
Mevrouw Van Horck antwoordt dat de bestuurders niet geloven dat de verscheidenheid in 
bedrijfsvoering bij de gemeenten tot meer kosten leidt. 
Mevrouw Roetering voegt toe dat de bestuurders dit inderdaad niet echt geloven. 
De heer Borjans wil graag zelf bij de bestuurders de problemen aankaarten. 
De heer Kuyper begrijpt deze discussie in het kader van de transitie, maar niet in het kader van 
de transformatie. Een mogelijk negatief effect van deze discussie kan zijn dat de 
systeemwerkelijkheid weer leidend wordt. 
De heer Bakkes deelt de opvatting van de heer Kuyper. Er liggen immers ook opgaven in de 
eigen organisatie. Spreker is geen voorstander om met het bestuur aan tafel te gaan. 
De heer Borjans wil graag de bestuurders overtuigen van de kans om samen te werken. Meer 
onderlinge afstemming zou dan prettig zijn. De bedoeling is om de software en systematiek te 
versimpelen. 
Mevrouw Dijs stelt voor om vanuit deze ontwikkeltafel het signaal naar bestuurders uit te laten 
gaan dat men graag de administratieve processen eenduidiger op elkaar wil afstemmen. 
De heer Kuiten vindt dat dit helemaal niet op een bestuurlijk niveau moet liggen. Het is echter 
wel goed als een voorstel wordt gedaan om dit goed te regelen. Bestuurders moeten niet te veel 
lastig worden gevallen met uitvoeringszaken. 
Mevrouw Dijs deelt de opvatting van de heer Kuiten. 
 
De voorzitter stelt vast dat er bij de implementatie dus nog veel werk ligt. Daarbij is ook al een 
stap gemaakt, dat moet men dan ook niet te donker afschilderen. In de aanloop naar 2016 zijn 
slagen gemaakt. De vraag om lastenvermindering en meer eenduidigheid in de regio bij de 
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systemen is ook duidelijk gehoord. Tegelijkertijd wordt het signaal van de heer Kuyper ook 
nadrukkelijk onderschreven. Men moet vooral naar de transformatie kijken. De ontwikkeltafel is in 
feite het verbindende element tussen het middellange/lange termijnperspectief en het vertalen 
naar een eerste slag in het jaar daarna. Men zou een concretisering kunnen laten plaatsvinden 
van hetgeen men als een wenkend perspectief ziet. 
 
De voorzitter wil graag na de pauze naar de opdrachten en de doelstellingen voor de 
ontwikkeltafels 2016 kijken om een beweging in die richting te kunnen maken. De voorzitter stelt 
vast dat de inhoud en de uitvoering elkaar soms heel erg bijten, maar wel steeds moet worden 
verbonden. 
 
Pauze 10.30-10.56 uur  
 

4.  Vooruitkijken 2016 
a. Thema’s 
b. Proces 
De voorzitter stelt vast dat bij de mensen die tijdens de pauze zijn weggegaan (de heren Bakkes 
en Van Zutphen) de inbreng ten aanzien van dit agendapunt is gepolst. De voorzitter geeft aan 
dat in het eerste gedeelte van deze bijeenkomst deels al naar 2016 is gekeken. Er is een 
conceptplanning op hoofdlijnen voor de ontwikkeltafels. Door harde deadlines zoals de 
Meicirculaire, de momenten voor besluitvorming en de vakantieperiodes is de planning niet 
geheel vrijblijvend. De kunst is om samen zodanig vooruit te kijken dat de druk niet te hoog wordt, 
zodat men de tijd heeft om goed naar ideeën, transformatiepunten en doelstellingen te kijken. 
Door een goede organisatie wordt de druk ook minder. 
 
De voorzitter wil allereerst naar de thema's kijken. Het afgelopen jaar waren dit het thema  
prijs-prestatie en het thema kwaliteit-monitoring. Het volgend jaar zijn vier thema's mogelijk. Dit 
kan men ook per half jaar indelen. De voorzitter heeft gemerkt dat het thema prijs-prestatie erg 
vol is met een grote diversiteit. De laatste keer moest de ontwikkeltafel prijs-prestatie ook erg snel 
worden afgetimmerd. De voorzitter vindt dit niet prettig. In de regio Zuid waren zelfs twee maal 
twee sessies van de fysieke ontwikkeltafel prijs-prestatie nodig om alle agendapunten te kunnen 
bespreken. De voorzitter wil dit graag meegeven en vraagt de aanwezigen naar hun ideeën 
hierover. 
 
Mevrouw Boon vindt de eerder gemaakte opmerking van de heer Kuyper interessant. Spreekster 
wil ook graag meer over transformatie spreken. Dat past ook bij het thema prijs-prestatie. 
Misschien moet men dat onderverdelen? 
De heer Van Oort deelt deze opvatting. Als men transformatie aan de inkoop relateert zitten 
daaraan twee belangrijke aspecten; enerzijds luidt de vraag hoe men gaat inkopen. Dat is nu nog 
uurtje-factuurtje met omschreven producten. Men zou daarbij bijvoorbeeld kunnen kijken naar 
inkopen op resultaat. Anderzijds is dat het regieverhaal waarover mevrouw Dijs sprak. Waar ligt 
de regie? Durft men dat ook bij de aanbieders te leggen? In de bekostiging zou men daarmee 
kunnen spelen. 
Mevrouw Van Horck antwoordt dat het een met het ander samengaat. 
De heer Van Oort is het hiermee oneens. Een product dat wordt ingekocht kan namelijk aan het 
resultaat worden gerelateerd, bijvoorbeeld een schoon huis. Aan de regie verandert dan niets. 
Mevrouw Van Horck antwoordt dat een aanbieder ook de middelen moet hebben om dat 
resultaat te bereiken. Bij complexe situaties is dat moeilijk. Dat kan men niet helemaal los zien. 
Dit moet men ergens verbinden. 
De heer Van Oort vindt ook dat men kan differentiëren. 
 
De heer Starremans vindt dat transformatie als derde thema wel bij de inhoud begint. Men zou 
moeten bekijken waarnaartoe dit leidt. De ontwikkeltafel prijs-prestatie heeft immers een 
praktische insteek.  
Mevrouw Roetering zou graag op korte termijn een brainstormsessie over transformatie willen 
organiseren. Wat kan men onder transformatie vatten? Daarna zou men dit samen moeten 
uitwerken. 
De voorzitter schetst de setting. Er is een transformatietafel, een innovatietafel en er zijn nog 
andere tafels. Dit zou op elkaar afgestemd moeten worden. De ontwikkeltafel is bedoeld voor het 
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proces van de contractering. Daarbij is het goed om in de aanloop naar de doelstellingen te 
kijken. Dit moet echter uiteindelijk in de contractering vertaald kunnen worden. 
Mevrouw Roetering is toch een voorstander van een sessie over transformatie. Spreekster wil 
niet wachten op de stroperige besluitvorming binnen de regio. 
Mevrouw Dijs vindt dat in een ontwikkeltafel op een hoger aggregatieniveau geprobeerd kan 
worden de samenhang te bewerkstelligen. 
De voorzitter antwoordt dat de eerste ontwikkeltafel van 2016 de doelstellingen voor de 
contractering van 2017 verkent. 
 
De heer Kuyper stelt voor om een tussenniveau van abstractie te kiezen. Men zou in een eerste 
vraagstelling kunnen verkennen of men de stap wil maken van producten naar resultaten. Dat 
kan vervolgens eventueel naar uitgangspunten worden vertaald. 
Mevrouw Dijs heeft behoefte om de samenhang tussen de producten op de 7 verschillende 
domeinen te zien. Dat zou een enorme meerwaarde opleveren. Spreekster geeft als voorbeeld 
preventie bij jeugd en de jeugdzorg. Spreekster zou dit aan elkaar willen koppelen in een meer 
samenhangend geheel. Dit zijn immers ook communicerende vaten. 
De voorzitter vindt dat dit aansluit bij het loskomen van het denken in opgeknipte 'brokken' en 
dat men meer moet kijken naar een totaalpakket. 
Mevrouw Dijs antwoordt bevestigend. 
 
Mevrouw Van Herten stelt vast dat de ontwikkeltafels zich gefocust hebben op jeugd en Wmo. 
Spreekster heeft echter een grote behoefte om te spreken over het onderdeel participatie. Daar 
liggen heel veel kansen. Spreekster ziet dit als een grote uitdaging. 
De voorzitter en mevrouw Dijs antwoorden beiden bevestigend. 
 
De heer Van Oort vraagt welke experimenteerruimte men nu heeft. 
De heer Kuyper antwoordt dat in de aanbesteding geen ruimte is gemaakt voor een innovatie-
artikel. 
Mevrouw Roetering geeft aan dat daarvoor inderdaad geen budgetten zijn gealloceerd. Men kan 
echter wel een pilot 'tijdelijk' doen die bewust buiten de aanbesteding valt. Er is dus wel degelijk 
ruimte om te experimenteren. 
Mevrouw Schuiling betwijfelt dit. 
Mevrouw Roetering en mevrouw Dijs denken dat dit wel mogelijk is. 
De heer Kuyper geeft aan dat in dit proces ervoor is gekozen om dat niet dit jaar te regelen. Het 
nadeel is dat daar nu niet op een openlijke manier afspraken over kunnen worden gemaakt. Dat 
is jammer. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
Mevrouw Wijnhoven merkt op dat in domein 4 inderdaad wel ruimte voor innovatieve voorstellen 
bestaat. 
De voorzitter antwoordt dat dit iets anders is. De intentie is om deze ruimte wel te bieden. 
De heer Kuyper geeft als voorbeeld dat men in de gemeente Peel en Maas afspreekt om de zorg 
anders te doen. Een andere aanbieder kan dan met zijn ondertekende overeenkomst aangeven 
dat de markt onderling wordt verdeeld en dus wordt afgeschermd. Dan staat deze aanbieder 
volledig in zijn recht. 
Mevrouw Schuiling stelt voor om de innovatie in 2016 in het ontwikkeltafelthema ‘overeenkomst’ 
mee te nemen en los daarvan ook te onderzoeken waar de huidige ruimte zit. 
De heer Kuyper antwoordt dat mededinging een grondbeginsel van de aanbesteding is. Heel 
veel pilots beginnen echter met onderlinge afspraken over hoe zaken worden verdeeld. Daarmee 
sluit men aanbieders buiten. Spreker vindt marktverdelingsafspraken principieel onjuist. Daarmee 
worden kleine aanbieders immers op een achterstand gezet. 
 
De voorzitter ziet in meerdere regio's dezelfde krampachtigheid. Men wil immers op een 
verantwoorde manier de markt benaderen en producten inkopen. Dat is een grote zoektocht in 
deze overgangsperiode. Daarbij had men ook te maken met een bezuiniging en een markt die 
grotendeels voor de gemeenten onbekend was. Halverwege het volgend jaar wordt bovendien 
waarschijnlijk een nieuwe Aanbestedingswet vastgesteld die ook gevolgen zal hebben. Het 
vinden van zekerheid enerzijds en ruimte anderzijds wordt dan ook de opdracht voor dit thema.  
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Mevrouw Roetering vindt dat de markt transparant is benaderd. In de verkenning van andere 
manieren van contractering voor domein 1, perceel 2 (uitvoeringsteams) heeft Venlo voor 2015 
gekozen om te starten met een aantal pilots met een beperkt aantal aanbieders, waarop bij de 
uitvraag voor 2016 kan worden ingeschreven door alle aanbieders die met de nieuwe werkwijze 
mee willen doen. Daarvoor moet ook ruimte bestaan. 
De voorzitter antwoordt dat deze ruimte inderdaad zou moeten bestaan. Maar men moet wel 
opletten. De voorzitter deelt in dezen de opvatting van de heer Kuyper over het buitensluiten van 
aanbieders. 
Mevrouw Roetering wil dit graag samen verkennen. 
 
Mevrouw Wijnhoven deelt mee dat de gemeente Peel en Maas een regeling heeft voor 
innovatieve projecten waarvoor aanbieders een voorstel over samenwerking kunnen indienen. 
Mevrouw Leenders stelt vast dat dit budget er al in 2014 was. 
Mevrouw Wijnhoven antwoordt bevestigend. 
Mevrouw Dijs vraagt of de gemeente Peel en Maas een open uitnodiging voor de inschrijving 
hanteert. 
Mevrouw Wijnhoven antwoordt bevestigend. Dit geldt voor maximaal tien projecten. 
 
Mevrouw Leenders vindt ook interessant om op cliëntniveau te bekijken hoe men naar een 
resultaat kan toewerken. In de jeugdzorg heb je bijvoorbeeld dagbesteding en de participatie van 
de Wajongers, die los van elkaar staan. Werktrajecten met iemand uit de dagbesteding mogen 
niet worden opgepakt. Dan wordt gezegd; 'hou hem maar in de dagbesteding'. Spreekster stelt 
vast dat dit niet de bedoeling is en daarmee dus onbegrijpelijk. 
Mevrouw Van Horck vraagt meer uitleg. 
Mevrouw Leenders antwoordt dat de regels qua 'hokjes' zo zijn. Men zou naar het resultaat 
moeten kijken en bij de facturering de onderverdeling naar geleverde producten kunnen maken. 
Dat kan heel gemakkelijk. 
Mevrouw Dijs vindt ook dat naar de samenhang in de producten moet worden gekeken. 
 
Mevrouw Van Horck vindt dat de discussie over wie wat regisseert in een thema kan worden 
opgepakt. Aan de achterkant van de resultaatverplichting zou dan een factuur gemaakt kunnen 
worden voor een aantal cliënten. 
De voorzitter antwoordt dat dit een opdracht voor de ontwikkeltafel prijs-prestatie kan zijn. Dit 
heeft ook met resultaatmeting te maken. En dat moet men vervolgens ook gaan monitoren. Dit 
jaar is een werkgroep hiermee gestart. Men kwam echter niet verder dan een verkenning. 
Mevrouw Dijs refereert in dit kader aan het resultaat van preventie. Wat is daarvan het resultaat? 
Het resultaat is immers dat niets is gebeurd. 
Mevrouw Van Horck antwoordt dat inderdaad soms activiteiten gewoon worden beëindigd omdat 
er niets mis gaat, waarna opeens van alles gebeurt en de activiteiten weer opnieuw worden 
ingevoerd. 
De voorzitter beluistert dat dit onderwerp in ieder geval door iedereen wordt gedeeld. 
 
Mevrouw Van Herten vraagt om de input en informatie van het afgelopen jaar mee te nemen. 
De voorzitter nodigt iedereen uit om hierbij te helpen. Men kan de voorsprong van de andere 
regio's ook benutten. De voorzitter stelt vast dat de koppeling met participatie moet worden 
opgepakt. Participatie is ook een eigen entiteit binnen de gelederen van de regio.  
De voorzitter stelt vast dat vandaag vanuit de gemeenten niemand aan tafel zit vanuit participatie. 
Deze les moet worden opgepakt.  
De heer Kuyper vraagt of de gemeenten hieraan ook iets organisatorisch gaan doen. 
Mevrouw Boon antwoordt dat dit heel lastig is. Degenen die de Participatiewet uitvoeren, vinden 
namelijk dat zij dit al jaren doen en dat maar een heel klein stukje is veranderd. Men weet zelfs 
niet dat participatie nu wordt ingekocht. 
Mevrouw Wijnhoven geeft aan dat dit inderdaad een voortdurend getouwtrek is. 
De heer Starremans voegt toe dat bij de gemeenten nog drie schotten bestaan. 
Mevrouw Roetering denkt dat de Wmo en jeugd al aardig zijn ontschot, maar participatie is 
inderdaad lastig. 
De heer Kuyper merkt op dat men vanuit de doelgroepbenadering de integratie van wet- en 
regelgeving kan aanjagen. Bij een pilot ten aanzien van het versterken van het 
gezondheidsgedrag van mensen met een bepaalde sociaaleconomische status weet men 
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bijvoorbeeld zeker dat men die drie financieringsstromen nodig zal hebben om een resultaat te 
bereiken. 
De voorzitter vindt dit een sub-bullet van het thema van zojuist. 
 
De voorzitter vraagt vervolgens of er nog meer thema's zijn. 
Mevrouw Roetering wil graag bij de huisvesting de NHC afbouwen en in 2017 voor het laatst 
uitbetalen en daarna naar een integrale prijs gaan. 
De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad bij de ontwikkeltafel aan de orde is geweest. 
Mevrouw Hannen merkt op dat dit al op het lijstje stond. 
Mevrouw De Vocht vraagt naar het beleid van de gemeenten. Komt er een scheiding tussen 
wonen en zorg? 
Mevrouw Roetering antwoordt dat hierover gesproken moet worden. Er bestaat geen echt 
beleid. Voeding van aanbieders is daarvoor belangrijk. 
Mevrouw Dijs vindt dit ook een belangrijk thema. Misschien moet hiervoor een aparte werkgroep 
worden ingesteld. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
Mevrouw Roetering wil het beleid samen vormgeven in een aparte werkgroep. Dit is immers een 
groot probleem. 
De voorzitter stelt vast dat de thematiek zowel jeugd als volwassenen op meerdere fronten 
raakt. 
 
Mevrouw Wijnhoven voegt toe dat in de werkgroep jeugd ook is besproken wat nog verder 
ontwikkeld moet of kan worden. De werkgroep wil ook heel graag met de aanbieders aan tafel. 
Hieruit kunnen dus ook nog punten komen. Er zijn nu ook een aantal producten die niet onder de 
raamovereenkomsten vallen. Eigenlijk zouden deze in toekomst wel onder de 
raamovereenkomsten moeten vallen. Moet dit thema ook in de ontwikkeltafels worden 
besproken? 
De voorzitter antwoordt bevestigend. Dit betreft namelijk de contractering. De vraag is hoe dit 
wordt ingebracht. De voorzitter denkt dat het bij de ontwikkeltafel prijs-prestatie aan de orde komt 
omdat een nieuwe prijs-prestatie moet worden besproken. De voorzitter vindt dat op deze manier 
naar de thema's moet worden gekeken. Er moeten echter geen bedrijfsvoeringvraagstukken 
worden besproken. 
 
De heer Kuiten merkt op dat het bij de jeugdreclassering de vraag is of dit functies zijn die bij de 
aanbestedingsprocedure moeten worden betrokken. Misschien moet men deze vraag eerst 
beantwoorden, voordat men daarvan een ontwikkeltafel maakt? 
De voorzitter antwoordt dat de vraag is welke aanbestedingsprocedure het meest passend is. 
De voorzitter wil dit goed uitzoeken en dan laten terugkomen. 
Mevrouw Wijnhoven vindt het ook de vraag hoeveel aanbieders men voor jeugdreclassering wil 
contracteren. 
De voorzitter antwoordt dat dit voor meer domeinen/percelen geldt. 
Mevrouw Roetering vindt dat de insteek ook met de aanbieders moet worden besproken. Dat 
geldt ook voor andere thema's zoals de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang. 
Misschien moet men ook verschillende vormen van aanbesteding hanteren? 
Mevrouw Van Horck antwoordt dat men soms ook moet overwegen over te gaan naar een vorm 
van subsidiering. Dat kan recht doen aan het werken met vrijwilligers door sommige aanbieders. 
De voorzitter vindt dit inderdaad ook een mooi onderwerp. 
 
Mevrouw Wijnhoven wil ook nog graag naar de DBC’s vanaf 2018 kijken. Wil men preventie in 
de inkoop inbrengen? Misschien moeten daarover ook contracten worden afgesloten. Verder zou 
spreekster ook de kwaliteit rondom jeugd willen bespreken. Dit is ook al eerder genoemd. 
 
De heer Van Oort wil de positionering van de kleine aanbieders graag inbrengen. Spreker ziet 
vaak dat de grote aanbieders die hier ook aan tafel zitten voor de maatwerkvoorzieningen worden 
ingezet. Hoe brengt men ook de kleine aanbieder in positie? Dat wordt bestuurlijk immers 
belangrijk gevonden. Anderzijds ziet men ook dat er aanbieders in de aanbesteding zitten waarbij 
men vraagtekens kan stellen. Horen zij hier wel thuis? 
Mevrouw Roetering vindt een podium bieden aan kleine aanbieders ook belangrijk. De vraag is 
echter ook of men bepaalde raamcontracten eeuwig moet doorzetten. 
De heer Kuiten vindt dat dit ook bij de aanbieders zelf ligt. 
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Mevrouw Roetering antwoordt bevestigend. 
De voorzitter vindt dit alles ook een beetje inherent aan de burger die kiest en de marktwerking 
in de zorg. De voorzitter denkt dat de inkoop niet de opdracht heeft om iedereen in de 
schijnwerper te zetten. Het gaat erom de juiste partijen tegen de juiste afspraken gelet op de 
ontwikkelingen, de gelegenheid te bieden om mee te doen. Vervolgens is het aan zowel de 
aanbieders als aan de initiatieven vanuit de gemeenten om te bezien hoe men daarmee om wil 
gaan. 
Mevrouw Roetering vindt het bij de positionering van de kleine aanbieders ook de vraag of hun 
positie echt eerlijk is. Overzien zij ook wel waarvoor zij inschrijven en wat de consequenties 
daarvan zijn? Dat is een punt van zorg. 
De voorzitter antwoordt dat dit een punt van monitoring betreft. Hiervoor bestaat nog veel te 
weinig aandacht. 
 
De voorzitter vraagt of er nog andere punten zijn. 
 
De heer Kuyper geeft aan dat een ander thema is te bezien hoe men de contractering meer 
regelarm kan maken. Welke stappen kunnen daarbij worden gezet? 
De voorzitter antwoordt dat goed moet worden bekeken waar zaken thuishoren. Een van de drie 
hoofdthema's was ook transparantie en vereenvoudiging. Dit past daarbij en moet inderdaad 
terugkomen. 
 
De voorzitter stelt vast dat de werkgroep beschermd wonen door wil gaan. Zijn daar nog thema's 
die hier nog niet aan de orde zijn gekomen? De voorzitter stelt vast dat huisvesting ook een punt 
van aandacht zal zijn. 
Mevrouw Hartogensis antwoordt dat in de werkgroep beschermd wonen is vastgesteld dat men 
nu vastzit aan de NZa-pakketten. De werkgroep wil daarvan af en naar een meer modulaire 
opbouw van beschermd wonen gaan. Dat is uitgezocht, maar kost meer tijd. Dit heeft ook met de 
visie op beschermd wonen te maken. Er moet meer regie en meer samenhang komen. 
De heer Van Oort verwijst naar de innovatietafel beschermd wonen. 
Mevrouw Hartogensis antwoordt dat daaronder ook een werkgroep inkoop functioneert. 
Mevrouw Roetering merkt op dat de regio Leeuwarden hiermee al redelijk ver is. Daar wil men 
de markt afschermen en werken met maar een beperkt aantal aanbieders. 
Mevrouw Hartogensis antwoordt dat de gemeente Doetinchem dit ook doet. 
 
De voorzitter vraagt of er nog andere punten zijn. 
De heer Starremans denkt nog aan marktwerking. Hoe werkt de markt? Markt wordt vaak als 
een vies woord gezien, maar kan ook heel prettig zijn. 
De voorzitter vindt dat dit aansluit bij hetgeen bij kwaliteit-monitoring naar voren is gekomen. 
Mevrouw Van Horck stelt voor om hierover goed na te denken. 
De voorzitter vindt dat dit bij de ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring vanmiddag aan de orde moet 
worden gesteld. 
 
De voorzitter vraagt of er nog meer punten zijn. 
De heer Kuyper antwoordt dat in de tarieven- en prijzendiscussie een element zit waarover 
misschien nagedacht moet worden. Dit haakt aan bij de landelijke discussie over de inzet van 
mensen in loondienst, de inzet van vrijwilligers en zzp'ers. Wordt de basisprijs/kostprijs 
gebaseerd op bepaalde uitgangspunten rondom de kwaliteit van diegene die het werk gaat doen? 
Er zijn allerlei landelijke ontwikkelingen die een bodem proberen te leggen in de 
arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Dit heeft ook met de maatschappelijke rol en 
verantwoordelijkheid van gemeenten te maken bij de arbeidsomstandigheden. 
De voorzitter vraagt of dit punt wordt herkend. 
Mevrouw Roetering antwoordt dat men bij de uitvraag op het personeelsniveau heeft 
aangehaakt bij de code huishoudelijke hulp. Aan dit thema moet zeker verdere aandacht worden 
gegeven. 
De heer Kuyper ziet dit als een onderdeel van de landelijke politieke discussie over de tarieven 
van zzp'ers die zich niet meer kunnen verzekeren voor een pensioen. Deze discussie kan ook 
gaan over de ondergrens van uren. Spreker wil dan ook graag een discussie over de bodem van 
de arbeidsomstandigheden van individuele medewerkers voeren. 
De voorzitter vindt dit een discussie over de maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
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De heer Kuyper antwoordt dat men bij de berekening van de tarieven dan uitgaat van een 
bepaalde basis. 
Mevrouw Roetering vindt ook dat een verantwoord loon moet worden neergezet. Bestuurders 
hebben zich immers voor een reële prijs uitgesproken. 
De heer Kuyper wil het steeds lager belonen van mensen voorkomen. 
De voorzitter antwoordt dat dit op de uitvoering is gericht. Daarna kan men naar een redelijke 
prijs voor een bepaalde dienstverlening kijken. 
De heer Kuyper antwoordt bevestigend. 
Mevrouw Roetering stelt vast dat wanneer er meer transparantie over de prijzen bestaat, de 
discussie over de redelijke prijs ook goed kan worden gevoerd. 
De heer Vaartjes vindt het heel goed om dit op te pakken. Het gaat om de uitgangspunten van 
de kostprijsmodellen. 
De heer Kuyper is het hiermee eens. 
 

5.  Sluiting 
  
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 11.55 

uur de bijeenkomst. 
 
 
 
 
Venray, 23 oktober 2015 


