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Agendapunt 4 

Notitie Ontwikkeltafel Prijs & Prestatie  
Ten behoeve van de bijeenkomst op 4 september 2015   
 

 
 

Inleiding 
 

In de OT Prijs&Prestatie wordt in gezamenlijkheid de DVO 2016 ontwikkeld. De 

dienstverleningsovereenkomst op zichzelf is voor drie jaar aangegaan maar de bijlagen worden van 

jaar tot jaar aangepast. Daarover nu wordt gesproken in de OT. 

 

 

Meerjarenperspectief 
 

De aanpassingen van het inkoopmodel in 2016 moeten passen in een meerjarenontwikkeling. Als 

daarover onduidelijkheid is dan wordt het ook moeilijk om zinvolle stappen te zetten in 2016.  

De grote lijn voor de komende jaren staat hieronder. Daarbij is het goed om te beseffen dat het 

bestuurlijk aanbesteden een model is dat voor drie jaar is afgesproken waarbij 2017 het laatste jaar 

is.  

 

2014 en 

eerder 

Klassiek stelsel, geleverde zorgproductie wordt betaald (binnen indicatie). Hoe meer 

zorg hoe hoger de financiering. Budgetmaxima. 

2015 Financiering van het leveren van een functie per cliënt voor een vast bedrag, ook voor 

aanbieder impuls om zorghoeveelheid te beperken, per aanbieder andere prijzen. 

Open-einde regelingen. 

2016 Beperkte technische aanpassingen, differentiatie 

2017 Differentiatie arrangementen waar mogelijk en zinvol. Deels werken met 

standaardprijzen zodat er vergelijkbaarheid van dienstverlening mogelijk is, komen tot 

systeem van effect/resultaatmetingen 

 

 

Aanpassingen voor 2016 

 

1. Aanpassing tarieven naar 2016 
 

Gemeenten krijgen in 2016 een ander bedrag vanuit het rijk dan in 2015. De kortingen die het Rijk 

doorvoert in het macrobudget Wmo en Jeugdhulp lopen over de jaren heen verder op. Bovendien 

verandert de wijze van verdelen van dit macrobudget over de gemeenten. In 2015 is dit budget nog 

verdeeld op basis van historische uitgaven in 2012 (voor Jeugd) en in 2013 (voor Wmo). Met ingang 

van 2016 worden geleidelijk objectieve verdeelmodellen ingevoerd waarbij het macrobudget op 

basis van objectieve maatstaven over alle gemeenten in Nederland wordt verdeeld. Deze 

verdeelmodellen pakken voor onze regio negatief uit. Ter illustratie: het budget jeugd loopt voor de 

gezamenlijke gemeenten in Zuid-Limburg terug van bijna € 154 mln. in 2015 naar € 139 mln. in 2020. 

Voor de nieuwe taken Wmo (excl. Beschermd wonen) gaat het budget van € 35 mln. in 2015 naar 
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€ 30 mln. in 2020. Voor beschermd wonen, loopt er nog een landelijke discussie maar is het beeld nu 

van € 27 mln. in 2015 naar € 25,5 mln. in 2016. De financiële effecten per gemeente lopen sterk 

uiteen van gemeenten die er nauwelijks op achteruit gaan tot gemeenten waar de terugval in budget 

30% bedraagt. Desondanks is de insteek om te komen tot gelijke tarieven voor de regio en geen 

differentiatie per gemeente toe te passen. Daarnaast is de realisatie van de kosten in 2015 per 

gemeente belangrijk. De cijfers over de eerste twee kwartalen van 2015 zijn pas net bekend en zullen 

beoordeeld moeten worden door elke gemeente waarna in gezamenlijkheid tussen gemeenten 

bepaald wordt welke aanpassing in tarieven in 2016 gewenst zijn.  

 

 

2. Differentiatie tarieven niet haalbaar in 2016 

 

In eerdere OT’s is uitgebreid gesproken over differentiatie van tarieven1. 

De differentiatie blijkt echter niet in te voeren zijn met ingang van  2016 . 

Dat heeft te maken met tenminste het volgende: 

 

- We hebben geen cijfers over hoe de invulling in een arrangementen plaatsvindt in 2015, 

cijfers van het eerste halfjaar zijn te weinig betrouwbaar en niet te extrapoleren naar een 

heel kalenderjaar. 

- Niet alle gemeentelijke toegangen zijn nu in staat om differentiatie toe te passen, dat komt 

door een aantal redenen: 

 - soms is de inhoudelijke expertise niet aanwezig  

 - de capaciteit in fte schiet bijna overal tekort om alle nog niet geïndiceerden (vooral 

mensen met een indicatie tot 31 december 2015) te herindiceren, laat staan om dat te doen 

met een indeling die differentieert. 

 - de historische aangeleverde cijfers (over 2012 en 2013) laten niets zien over de feitelijke 

mix van intensiteit van trajecten (wel over de complexiteit; je ziet bijvoorbeeld hoeveel NAH-

cliënten er zijn bij een aanbieder maar niet hoe de spreiding van de hoeveelheid zorg er is 

voor die groep). 

 

De invoering van differentiatie vergt meer voorbereidingstijd en het voorstel is om dit op te pakken 

in de vervolgtafels voor 2017. 

 

 

 

3. Wat kan wel worden aangepast in de bijlagen van de DVO in 2016 

                                                      
1 Het voorstel was om binnen een aantal  arrangementen1 die veel spreiding kennen in de tarieven, te differentiëren naar 2 niveaus: 

basis en plus. Het doel hiervan is om te komen tot meer homogene groepen waardoor in latere instantie doorgepakt kan worden naar 

gelijke prijzen voor gelijke diensten.  

 

Die differentiatie heeft nog twee andere voordelen.  

Voor aanbieders die met een gemiddeld wat hoge prijs zitten is nu het probleem dat ze geen eenvoudige klanten krijgen omdat iedere 

beschikking nu leidt tot die relatief hoge gemiddelde prijs. Daardoor verzwaart de populatie van die aanbieder en komt hij niet uit met 

het tarief. 

Daarnaast betaalt een gemeente die relatief (in verhouding tot andere gemeenten) eenvoudige cliënten heeft nu per cliënt tot het 

relatief hoge gemiddelde. Met twee prijsniveaus voorkom je dit.   
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Het voorstel is om de volgende punten te bespreken in de OT van 4 september: 

 

1. Nieuwkomertarieven  

Eerste optie is het vasthouden aan de relatief lage vaste nieuwkomertarieven in instroomjaar en 

in jaar t+1 de tarieven baseren op de realisatie in het eerste jaar2. 

De tweede optie is om in het instroomjaar al op basis van registratie over te gaan tot betaling van 

werkelijke uren/dagdelen/etmalen (met een bepaald maximum) aan de nieuwe aanbieders. Deze 

tweede optie is plezieriger voor de nieuwe aanbieders en hun klanten, doet meer recht aan de 

werkelijkheid maar is ook duurder en kent een prikkel om juist méér zorg te leveren. 

 

In 2015 zijn er in het jeugddomein met 22 aanbieders in totaal 33 nieuwkomertarieven 

afgesproken, kennelijk waren die relatief lage tarieven daar geen beletsel.  

Ook in de WMO zijn er heel wat aanbieders ingestroomd met deze lage tarieven. 

We kennen maar één geval waarin een aanbieder overweegt niet te starten vanwege die lage 

tarieven. Anderzijds wordt door het huidige beleid de hoeveelheid zorg hierdoor, minstens mede, 

afgestemd op het budget en niet op de individuele cliënt. We horen graag hoe de aanbieders deze 

opties beoordelen. 

 

2. Verblijf herstructureren 

Pleegzorg is een 24-uursverblijfsvoorziening die veel goedkoper is dan andere 

verblijfsvoorzieningen. Bij instellingen die zowel pleegzorg bieden als ander verblijf is er nu één 

gemengd arrangementstarief. Dat wringt op het moment dat die mix verandert. 

Verblijfarrangementen zijn duur en daarom kan dit effect groot zijn. 

 

Een tweede punt3 is dat in een aantal gevallen binnen een indicatie Beschermd Wonen er zorg 

geleverd wordt zonder verblijf. Dat is een dan een extramuraal pakket, vaak Volledig Pakket Thuis 

genoemd, waarbij de burger zelf huurt. 

Het BZW-pakket past heel goed in de extramuraliseringstendens en kan ook gebruikt worden in 
gevallen waarbij de begeleiding zo intensief is dat er geen sprake meer is van het product 
individuele begeleiding. 

 
In een schema ziet dat er als volgt uit: 
 

In DVO-2015 In DVO-2016 

Verblijf jeugd Verblijf (exclusief jeugdzorg) 

Verblijf jeugd Pleegzorg 

  

Beschermd Wonen Beschermd Wonen (24-uurs verblijf) 

Beschermd Wonen Begeleid Zelfstandig Wonen (zonder verblijf) 

 
 

3. Één tarief voor dyslexie 

                                                      
2 Daarbij zijn er nog twee modellen, eentje waarbij in jaar t alle nieuwkomerstarieven aangepast worden aan de gemiddelde realisatie in 
jaar t. Dit is dus een model dat alle (voorheen) nieuwkomers hetzelfde aangepaste tarief krijgen. De andere mogelijkheid is dat elke 
aanbieder in het tweede jaar een ‘eigen’ tarief krijgt net zoals de bestaande aanbieders dat nu hebben.  
3 Dit gaan we voor 2016 ook voor de jeugd uitwerken 
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Door aanbieders is verschillend geïnterpreteerd (ook in de uitvraag) of Dyslexie diagnostiek een 

onderdeel is van Dyslexie of juist een product dat altijd geleverd wordt vóórdat gestart wordt met 

Dyslexie, daarnaast streven we naar één prijs voor alle aanbieders. Met de aanbieders van dit 

product is nog overleg hierover. 

 

4. Degressief tarief bij GGZ behandeling4  

Het voorstel is om in de DVO afspraken opnemen over een degressief tarief bij het arrangement 

Jeugd GGZ (in en exclusief verblijf).  

Bij dit arrangement geschiedt in 80 %van de gevallen de doorverwijzing door de huisarts 

waardoor de gemeentelijke toegangsteams niet in beeld zijn. Daarmee is de invloed van toegang 

beperkt en daarmee ook de financiële beïnvloedingsruimte van gemeentekant.  

Bij de anderen vormen van jeugdzorg is pas met ingang van 2015 verwijzing mogelijk door de 

huisarts maar dit gebeurd, zover we weten, niet of nauwelijks.  

 

Het voorstel is om vanaf de omzet van het niveau van de garantie-2015, of van de eventueel 

lagere realisatie in 2015, nog maar 70 % te betalen. Dat is voldoende om de variabele 

personeelskosten mee te dekken omdat de vaste kosten met de ‘normale’ omzet immers al 

verdiend zijn. Dit model had vanuit de aanbieders van de GGZ de voorkeur boven het model 

waarbij met een budgetmaximum gewerkt wordt. Ook vanuit de gemeenten heeft het 

degressieve model de voorkeur5. 

 

5. Het arrangement Jeugd GGZ behandeling uitbreiden met ADHD ziekenhuiszorg 

Dit is een landelijke politieke beslissing, hiervoor stellen we voor het arrangement Behandeling 

GGZ te gebruiken. 

 

6. BOR(begeleide omgangsregeling) -arrangementstarieven invoeren 

 Het gaat hier om een door de rechter opgelegd verplicht traject daar waar de gescheiden ouders 

niet kunnen komen tot een omgangsregeling. Vanuit de provincie is er tot 31 december 2015 een 

subsidie geweest voor de begeleiding bij deze zeer problematische echtscheidingssituaties. Die 

regeling gaan we overnemen waarbij meer partijen dit aanbod kunnen doen. (Dit wordt een 

nieuwe prestatie waarvan de kwaliteitscriteria nog uitgewerkt moeten worden. 

 

7. NHC-component aanpassen 

In die tarieven waarin een Normatieve Huisvestingscomponent begrepen zit, gaan we die 

aanpassen conform de meerjarenopbouw van de NHC. Hetzelfde geldt voor de NIC. Dit is een 

technische aanpassing.  

 

 

 

8. Aanvullende kosten pleegouders 

                                                      
4 Dit voorstel heeft niet betrekking op de vrijgevestigden die we in 2016 net als in 2015 afrekenen met DBC’s. Met de vrijgevestigden zijn 
aparte overleggen naast de OT’s. 
5 Het is daarbij voor gemeenten niet zo dat het lonend is om te wachten met beschikkingen tot het degressieve tarief ingaat. In feite werken 
we tijdens het jaar met volledige arrangementstarieven en gaan we achteraf bepalen hoeveel arrangementen verrekend worden tegen het 
tarief van 70 %. De gemeenten delen naar rato van het jaargebruik in euro’s per gemeente per aanbieder mee in de voordelen van het deels 
lagere tarief . 
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Er wordt gewerkt aan een dergelijke regeling, bijvoorbeeld als pleegouders een beugel voor hun 

pleegkind moeten betalen en de verzekering dekt dit niet helemaal. Dat moet duidelijk worden in 

de DVO. 

 

9. Aanbieders met minder dan 20 cliënten 

  Bij een degelijk klein aantal is er geen sprake van een betrouwbaar gemiddelde.  

Eerder was het idee om op basis van de werkelijke realisatie van uren in 2016 een nieuw tarief 

voor 2016 te bepalen. Dat kent wel een aantal nadelen. Dit zou er namelijk toe leiden dat niet 

vooraf bekend is welk tarief geldt. Dat is ongewenst en kan leiden tot een patstelling bij 

discussies over de berekening van dat bedrag. Bovendien kunnen we dan aan deze tarieven geen 

kostenindicatie in de Verwijsgids hangen. Ook de monitoring van kosten is zo niet betrouwbaar 

te doen. Het laatste nadeel is dat urenmaximalisatie door de aanbieders die het betreft leidt tot 

een hoger tarief, dat is wat we juist niet willen.  

 

Daarom is het alternatieve voorstel nu om op basis van de aanwezige cijfers over 2015 

(spiegelinformatie) nieuwe tarieven te berekenen die dan in oktober 2015 bekend zijn en 

opgenomen kunnen worden in het contract 2016. Dit vergt natuurlijk wel een aantal beslissingen 

hoe de techniek van deze berekening er uit zal zien.  

 

Deze discussie heeft een analogie met de discussie rondom de nieuwkomers. Als daar de 

realisatie in 2016 geen basis is voor de 2016-prijzen, dan lijkt het logisch om dat hier ook niet te 

doen.  

 

De volgende punten zullen verwerkt worden in de bijlage bij de DVO 2016 en zijn redelijk 

vanzelfsprekend en hoeven, naar de inschatting van de gemeenten, niet expliciet besproken te 

worden in de OT van 4 september. Als daar vanuit de aanbieders behoefte aan is kan dat 

natuurlijk (ook virtueel) wel.  

 

10. Controleprotocol  

Wordt toegevoegd bij de bijlage van de DVO, de discussie hierover kent een eigen weg waarvoor 

alle aanbieder indertijd zijn uitgenodigd. 

 

11. Declaratieprotocol  
In een van de bijlagen bij de DVO 2015 is het declaratieproces beschreven. 

De beschrijving van declaratieproces, met name over afgebroken trajecten, voorstel van de 

ontwikkeltafel is dat de methodiek van de uitvraag (gebroken trajecten tellen ook mee) ook 

moeten leiden tot betaling van gebroken trajecten. Begrijpelijk is dat bij oneigenlijk gebruik van 

deze mogelijkheid de financier moet kunnen ingrijpen, maar dat is de uitzondering. 

   Dit wordt toegevoegd aan de bijlagen van de DVO-2016. 
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12. Samenloop PGB en ZIN 

Het kan zijn dat in één kalenderjaar er een overgang van PGB naar ZIN plaatsvindt. Als in het 

arrangementstarief is uitgegaan van een jaarbedrag kan het zijn dat er te veel betaald wordt. Er 

komt daarom een regeling in de bijlagen die dubbele financiering voorkomt door in een dergelijk 

geval de PGB-opbrengsten in mindering te brengen op de arrangementsbetalingen. 

Een punt dat hiermee samenhangt, is dat in de DVO-2016 wordt opgenomen dat als er een ZIN-

contract is er geen dienstverlening kan plaats vinden op grond van PGB anders dan cliënten die 

bij de aanvang van het contract bij de aanbieder al in zorg waren gefinancierd vanuit een PGB tot 

het moment van de herindicatie. 

 

13. Voorkomen van verwijzing naar eigen instelling 

Het doel van een verwijzer is om de beoordeling van de noodzaak van zorg bij een onafhankelijke 

instantie te borgen. Zelf verwijzen naar de eigen instelling past daar dan ook niet bij. Daarom zijn 

we van plan om op te nemen dat jeugdarts, huisarts of medisch specialist van een instelling niet 

zelf mag verwijzen naar eigen instelling (speelt alleen bij de jeugd). 

 

14. Beschrijving aanlevering t.b.v. eigen bijdrage 

Wordt toegevoegd bij de bijlagen van de DVO, met name de situaties bij verblijf (ook voor jeugd, 

waarbij immers veel veranderd is ) en VPT daarbij. 

 
15. Logeren bij WMO ook gebruiken om gezonde partners tijdelijk te ontlasten 
Dit product is niet geleverd in de AWBZ-tijden maar kan natuurlijk wel heel doelmatig zijn, 

gemeenten willen dit voor 2016 uitwerken. Het gaat hierbij om kleine aantallen en bedragen. 

 
 


