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1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen om 09.00 uur welkom bij deze ontwikkeltafel Prijs-Prestatie. Hij 
deelt mee dat de vergadering wordt opgenomen voor het maken van notulen. Met deze notulen 
worden ook andere partijen (naast de fysiek aanwezige partijen ook de virtueel deelnemende 
partijen) geïnformeerd over wat is besproken. De virtueel deelnemende partijen worden later in de 
gelegenheid gesteld om te reageren. De zaken die dan naar voren komen worden in de tweede 
ontwikkeltafel besproken. 
Spreker leidt dit overleg vanuit de regio Maastricht Heuvelland. 

 
2. Voorstelrondje 

De voorzitter vraagt de deelnemers zich kort voor te stellen. 
 

De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 

3. Introductie door de projectleiding 
Onderwerp van dit overleg is het detecteren van de cruciale items bij het onderwerp prijs/prestatie. 
Prijs/prestatie is onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst. Het doel is om tot zo scherp 
mogelijke afspraken te komen op het gebied van prijs/prestatie, in eerste instantie voor 2015, 
vooruitlopend op afspraken in de komende jaren. Daartoe is eerder een presentatie verspreid. De 
voorzitter vraagt de deelnemers of zij nog een aantal zaken missen in de presentatie. 
 
De heer Moens vraagt aandacht voor de genoemde uitgangspunten. Hij wil weten of deze zaken 
nog verder worden meegenomen in de ontwikkeltafels. 
 
De voorzitter zegt toe daar later op terug te komen. Hij constateert verder dat de presentatie een 
goed handvat is voor de discussie in deze ontwikkeltafel. 
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4. Discussie aan de hand van de presentatie 

De voorzitter geeft ruimte voor bespreking van de verschillende sheets van de presentatie. 
 
Uitgangspunten 
De heer Moens gaat in op de genoemde percentages betreffende prijskorting en onder andere 
risico en uitvoering en een aantal pm-posten. Hij wil weten hoe hard die uitgangspunten zijn. 
Een ander uitgangspunt is het normeren van de kostprijs. Hij wil weten of dat in deze ontwikkeltafel 
nog verder wordt besproken. 
 
De heer Simons antwoordt dat een aantal kortingspercentages is vastgesteld. Wat betreft de pm-
kosten gaat het om zaken die nog in de ontwikkeltafels kunnen worden besproken. Als het werken 
met kostprijzen in de transitie al een brug te ver is, dan moet men dat vooral niet doen. Het betreft 
dus richtinggevende voorstellen. 
 
De voorzitter vult aan en zegt dat het inderdaad gaat om het verder invullen van deze zaken. De 
uitgangspunten zijn hierbij leidend. Er is dus ruimte voor verdere invulling. 
 
Mevrouw Soeters vraagt wie de kostenpercentages heeft vastgesteld. 
 
De voorzitter antwoordt dat het gaat om een collegebesluit. 
 
De heer Van Geleuken gaat in op het concurrentiemodel. Dat heeft geleid tot een soort rangorde 
tussen de instellingen. Dat maakt het lastig om straks weer toenadering tot elkaar te zoeken. 
Verder heeft ook het uitgangspunt ‘binnen het budget’ gevolgen voor de toekomst. 
 
Mevrouw Bytchkova benadrukt dat mensen geen rechten kunnen ontlenen aan eerdere besluiten 
over onder andere de dagbesteding. 
 
De heer Van Geleuken deelt mee dat door openeindregelingen de kostenbeheersing in het 
gedrang komt. Dat is nu losgelaten. 
 
De voorzitter vervolgt met het volgende onderwerp van de presentatie. 
 

 Taakverdeling 
De voorzitter deelt mee dat de toegang tot zorg en de toewijzing van zorg straks door de gemeente 
wordt verzorgd. Daarvoor is een overgangsperiode vanaf 1 januari 2015. 
 
Mevrouw Bytchkova benadrukt dat de zorgaanbieder uiteindelijk vanuit zijn specialiteit bepaalt 
welk type ondersteuning het beste is voor de cliënt. 
 
De voorzitter deelt mee dat de toegang procedureel gezien wordt georganiseerd door de 
gemeente. De instelling bepaalt daarna het ondersteuningsplan. Daarvoor is een aantal zaken 
benoemd. Spreker vraagt of de lijst compleet is. 
 
Mevrouw Westenberg mist de GGZ-ondersteuning en de dagbesteding. 
 
De heer Van Geleuken constateert dat het een opsomming betreft van de huidige 
werkzaamheden. Hij pleit ervoor om ruimte in het budget op te nemen voor het organiseren van 
meer samenwerking om zodoende de bezuinigingen te kunnen realiseren, onder andere door 
slimme samenwerkingen en bijvoorbeeld aandacht voor preventie. 
 
De heer Simons vraagt zich af wat er – gezien de korte tijd – haalbaar is. Hij pleit ervoor om zo 
snel mogelijk over te gaan naar een nieuw systeem. 
 
De heer Keulen vindt dat niet alles meer gelabeld moet worden met aparte verantwoordingen. Dat 
moet meer aan de aanbieders overgelaten worden. Nu kan een organisatie bijvoorbeeld 
prijsopslagen verdienen, maar die moeten wel zwaar onderbouwd worden. Dat kost veel 
administratie en verantwoording. Talent heeft om die reden afgezien van prijsopslagen. 
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Spreker pleit voor meer ruimte voor innovatie en verbetering van de kwaliteit zonder dat zaken 
binnen budgetten worden dichtgetimmerd. 
 
De heer Simons is blij met deze opmerkingen. Hij is ook op zoek naar een werkwijze met minder 
administratieve lasten, maar wel met een goede verantwoording. 
 
De heer Keulen vindt ook controle op geleverde zorg belangrijk. Er moet goed gecontroleerd 
worden of de dienst conform de gemaakte afspraken is geleverd. Bij de huidige werkwijze komen 
de prijsopslagen voor innovatie alleen terecht bij organisaties die daar de ruimte voor hebben. 
Kleinere organisaties hebben die capaciteit niet. De innovatieprikkel moet daarom anders ingericht 
worden. 
 
Mevrouw Soeters deelt de visie van de heer Keulen dat de prijsopslagen niet moeten worden 
opgenomen in de tarieven. Dat is niet werkbaar. Zij stelt de vraag of een gedifferentieerde 
prijsopslag wel noodzakelijk is. Zij pleit voor een vaste prijs met een bepaalde brandbreedte voor 
innovaties. 
 
De heer Keulen benadrukt dat innovatie en het leveren van kwaliteit noodzakelijk zijn binnen de 
zorg, mede gezien de marktwerking binnen de zorg. De cliënt is kritischer geworden. Prijsopslagen 
voor innovatie zijn daarbij geen goed middel. 
 
De heer Biesmans vindt dat bedrijven hun innovaties moeten delen met andere bedrijven. 
Bedrijven maken echter kosten voor het realiseren van innovaties. Die kosten moeten dan ook 
gedeeld worden. 
 
De heer Van Wijngaarden komt terug op de oorspronkelijke discussie: over de transitie en de 
transformatie. Hij vindt dat in 2015 pragmatisch omgegaan moet worden met de transitie. De 
nieuwe werkwijze moet in eerste instantie goed aansluiten bij de huidige werkwijze, structuur en 
productdefinities. In de transformatie kan er vervolgens aandacht besteed worden aan innovaties. 
Het prijsopslagmodel is oud denken. Innovatie moet betaald worden vanuit projectsubsidie: 
bedrijven maken kosten, anderen profiteren echter ook van die innovaties; daar moet dus een 
gezamenlijk potje voor komen. 
 
De voorzitter is het daarmee eens. Kosten en baten moeten inderdaad op een eerlijke manier 
worden gedeeld. Hij stelt voor om de discussie over innovaties te voeren in de ontwikkeltafel 
Transformatie. 
 
De heer Zittema pleit voor het organiseren van een cultuur waarin innoveren gestimuleerd wordt en 
de resultaten gedeeld worden. 
 
De heer Moens pleit ervoor om eerst de continuïteit te waarborgen. Daarna, bij de transformatie, 
kan er ruimte worden gegeven voor innovaties. Organisaties moeten straks zelf met voorstellen 
komen voor nieuwe producten en financieringsstructuren. Daarvoor moet wel ruimte gecreëerd 
worden. 
 
De heer Van Geleuken pleit voor een goede organisatie van de innovaties bij de verschillende 
bedrijven. 
 
De heer Moens vindt dat innovaties niet op de ontwikkeltafel moeten worden gecreëerd. Ze moeten 
in het veld ontstaan. 
 
De heer Simons vindt dat de gemeente de organisaties bepaalde zekerheden moet geven. 
 
De heer Moens is het daarmee eens. Hij pleit voor voldoende ruimte voor organisaties om 
innovaties vorm te geven. 
 
Mevrouw Soeters ziet nog weinig activiteiten bij de organisaties op het gebied van innovatie en 
samenwerking. Zij pleit dan ook voor een goede regie op de werkzaamheden voor het realiseren 
van de beoogde synergie. Anders gaat iedere organisatie zelf aan de slag. Spreekster pleit voor 
een sectoroverstijgende regie. 
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De heer Moens is het daar niet helemaal mee eens. Hij pleit ook voor ruimte voor de individuele 
organisaties voor innovatie. 
 
De heer Zittema constateert ook dat organisaties vooral bezig zijn met zelfbehoud. Er is duidelijk 
regie nodig voor samenwerking en innovatie. 
 
De voorzitter constateert dat er eerst goed de regie gevoerd moet worden op continuïteit. 
Gaandeweg kan er wat meer ruimte gegeven worden voor het veranderen van de werkwijze en 
voor innovaties. Hij stelt vervolgens het volgende onderwerp aan de orde. 

 
2016, transformatie en ontwikkeling 
De voorzitter wil daar nu niet te veel aandacht aan schenken. Deze onderwerpen komen in 2015 
aan de orde. 
 
Transitie en continuïteit 
De voorzitter vraagt de deelnemers om een reactie op de gevolgen van de druk op de financiën 
voor de continuïteit van zorg. 
 
De heer Van Geleuken pleit ervoor om uit te gaan van de bestaande productenscala’s van de 
verschillende organisaties en uit te gaan van de huidige afspraken met de verzekeraars. Het kost 
veel energie om dat nu aan te passen. 
 
Mevrouw Soeters pleit er ook voor om uit te gaan van de huidige productbekostiging. Daarbij moet 
aandacht zijn voor zorgverlening aan alle cliënten, ook aan de nieuwe cliënten. De gemeente is 
daarbij verantwoordelijk voor nieuwe toewijzingen van zorg. 
 
Mevrouw Bytchkova deelt mee dat aan de hand van de verantwoording geconstateerd moet 
kunnen worden wat er precies is gebeurd: met welke zorg de cliënt geholpen is. 
 
De heer Van Geleuken merkt op dat daarover prijsafspraken worden gemaakt met de 
zorgverzekeraars. Maatgevend is daarbij het gemiddelde per cliënt. 
 
De heer Biersma wil weten of dat ook werkt voor kleinere aanbieders. 
 
De heer Keulen deelt mee dat in zijn organisatie de verantwoordelijkheid meer bij de cliënt ligt (in 
verband met zijn pgb). 
 
De heer Van Wijngaarden deelt mee dat grotere organisaties geld krijgen op basis van 
productafspraken en op basis van het aantal cliënten. Dat kan, inclusief een bezuiniging, 
overgenomen worden in het transitiedocument. Met een verantwoording kan achteraf getoetst 
worden of het budget volledig gebruikt wordt en of er bijvoorbeeld meer gebruik wordt gemaakt van 
lichtere vormen van zorg (waardoor organisaties beter uitkomen met het budget). 
 
De voorzitter is van mening dat er juist meer gebruik wordt gemaakt van zwaardere vormen van 
zorg. 
 
Mevrouw Bytchkova beaamt dat. De zorg is in de afgelopen jaren al afgeroomd. Daardoor zijn er 
meer zwaardere vormen van zorg nodig. Spreekster vraagt verder naar de situatie van nieuwe 
cliënten. Ook zij moeten binnen het budget van zorg voorzien worden. 
 
De heer Van Wijngaarden vindt dat zorg aan deze cliënten op een aparte manier moet worden 
gefinancierd. Het is nu ook opgenomen als een pm-post. Er zal een schatting gemaakt moeten 
worden van de risico’s en er zal een verrekening moeten plaatsvinden aan het eind van het jaar. 
 
Mevrouw Smeets stelt voor om daarvoor een afspraak te maken voor het totaal aantal cliënten 
(bestaande cliënten plus nieuwe instroom). 
 
De heer Van Wijngaarden benadrukt dat de cliëntpopulatie verandert, maar dat ook de zorg 
verandert (verzwaart). 
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Mevrouw Beenackers merkt op dat de gemeente ook inzet op collectieve zorg en bijvoorbeeld 
preventie. 
 
De heer Meerten deelt mee dat het budget in 2015 met 20% gekort wordt. Er vindt verder 
nacalculatie plaats als de populatie zorgvragers verandert. 
 
De heer Van Geleuken is het ermee eens dat eenvoudige zorg kan worden verleend met 
voorliggende voorzieningen als preventie en participatie. Dat is financieel gunstiger. Een aantal 
cliënten blijft achter in het voorportaal. 
 
De heer Biesmans merkt op dat niet bekend is hoe de zorgvraag zich ontwikkelt. Organisaties 
werken met een lumpsum-budget dat een keer per jaar wordt bijgesteld. 
Organisaties hebben geen grip op de inzet van voorliggende voorzieningen. Dat vraagt een groot 
vertrouwen in de gemeente, die die voorliggende voorziening verzorgt. 
 
Mevrouw Bytchkova merkt op dat de gemeente er geen enkel belang bij heeft om veel mensen 
door te sturen naar de zorgorganisaties. Bovendien zijn professionals zelf verantwoordelijk voor de 
inhoud van de zorg. 
 
De heer Meerten is het daarmee eens. Hij merkt verder op dat gemeenten ook vertrouwen moeten 
hebben in de zorgaanbieders. 
 
De heer Moens is het ermee eens dat zorgaanbieders ook invloed moeten hebben op de indicatie. 
Dan kunnen zij invloed uitoefenen op de omvang van de zorgvraag. 
 
De heer Meerten wil het onderscheid tussen de indicatiestelling (door de gemeente) en de keuze 
van de zorg die geboden wordt (door de zorginstellingen), behouden. 
 
De heer Van Geleuken merkt op dat leveranciers van pgb-zorg ook een verantwoordelijkheid 
hebben om efficiënt en doelmatig te werken. Het aantal cliënten is vrij, maar het bedrag voor zorg is 
aan een maximum gebonden. 
 
De heer Van Wijngaarden pleit voor ruimte voor zorgorganisaties om aan beide knoppen te 
draaien, zowel aan de P- als aan de Q-knop. Dan kunnen de organisaties ook beter voldoen aan de 
bezuinigingsdoelstellingen. Verder moeten ook zorgorganisaties invloed kunnen uitoefenen op 
participatie en bijvoorbeeld voorliggende voorzieningen. 
 
De heer Meerten wil uitgaan van een bepaald gemiddelde van zorgkosten (bijvoorbeeld 2000 euro) 
per cliënt. Als cliënten duurdere zorg nodig hebben, dan moet dat mogelijk zijn. 
 
De heer Van Wijngaarden is het ermee eens dat geld niet leidend moet zijn. 
 
Mevrouw Bytchkova merkt op dat dat alleen geldt voor nieuwe cliënten. Bij nieuwe cliënten is er 
ruimte voor innovaties. 
 
De heer Simons merkt op dat er sprake is van een overgangsrecht. De korting kan slechts 
toegepast worden op een deel van de populatie (namelijk de nieuwe cliënten). Hij vraagt zich af of 
dat haalbaar is. 
 
De heer Moens beaamt dat dat niet haalbaar is. Hij benadrukt echter dat ook oude cliënten 
opnieuw geïndiceerd worden en dat ook hen (goedkopere) zorg verleend kan worden vanuit hun 
netwerk of met voorliggende of collectieve voorzieningen. 
 
De voorzitter gaat in op de mogelijke latente behoefte aan zorg. De zorgbehoefte kan groter 
worden naarmate je meer onderzoek doet in de wijken. Hij vraagt een reactie van de deelnemers. 
 
De heer Van Geleuken vindt dat dergelijke onderzoeken moeten leiden tot een goed inzicht in de 
ontwikkeling van de zorgvraag. Op basis van die informatie kunnen zorgaanbieders beter 
samenwerken om betere en goedkopere zorg aan te bieden. 
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De heer Van Wijngaarden merkt op dat in de wijkteams professionals zitten die de zorgvraag 
constateren, maar ook zoeken naar zorgverlening door participatie of voorliggende voorzieningen. 
 
De heer Meerten deelt mee dat professionals meer ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan de 
zorgbehoefte. Bij het zogenaamde laaghangend fruit is er veel winst te behalen. Hij is er verder van 
overtuigd dat de zorg nu ook goed georganiseerd is. 
 
Mevrouw Soeters beaamt dat, maar door preventie en voorliggende voorzieningen kunnen straks 
(dure) zorgvragen voorkomen worden. Er wordt al meer gekeken naar extramurale zorg. De latente 
zorgbehoefte wordt straks ook sneller aangepakt met preventie en voorliggende voorzieningen. 
 
Mevrouw Soeters benadrukt dat er veel latente zorgvragen zijn, met name binnen de psychiatrie. 
 
De voorzitter denkt dat preventie en voorliggende voorzieningen ook investeringen vergen. 
 
De heer Simons vindt dat het goed in kaart brengen van (latente) zorgvragen ook veel dure zware 
zorg kan voorkomen. 
 
Mevrouw Bytchkova merkt op dat daarvoor de sociale wijkteams worden ingericht. Zij kennen de 
situatie in de wijken beter dan bijvoorbeeld centrale indicatieteams. 
 
Mevrouw Soeters is ervan overtuigd dat niet alle latente zorg in kaart is gebracht. Zij merkt daarbij 
op dat veel latente zorg ook binnen de sociale omgeving wordt opgelost. 
 
Mevrouw Zweers vraagt of er ook een beweging naar lichtere voorzieningen in gang gezet kan 
worden. 
 
Mevrouw Soeters beaamt dat, maar dat kan wel ten koste gaan van de kwaliteit van zorg. Er is de 
afgelopen jaren al veel bezuinigd en gewerkt aan efficiëntie en doelmatigheid. 
 
De heer Meerten wil ervoor waken dat het verlenen van lichtere zorg aan cliënten leidt tot meer 
druk op de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van meer bijstand in een later traject. 
 
Mevrouw Soeters beaamt dat zorgvragers die minder zorg krijgen (bijvoorbeeld in de vorm van 
aangepast werk) in de problemen kunnen komen en vervolgens bij de gemeente aankloppen voor 
bijstand of bijvoorbeeld huursubsidie. 
 
De heer Keulen hoopt dat daarover overleg mogelijk is met de gemeente. Als de gemeente wat 
meer zorg verleent en cliënten wat beter begeleidt, kan dat wellicht kosten besparen, onder andere 
in de vorm van zelfstandig wonen. Daarvoor moet de overheid over potjes (bijvoorbeeld 
huursubsidie, Wmo) heen kijken. Een casus moet met alle betrokken instanties kunnen worden 
besproken. Dat is beter voor de cliënt en kostenbesparend voor de gemeente. 
 
Mevrouw Beenackers deelt mee dat de gemeente slechts mogelijkheden heeft op het gebied van 
bijzondere bijstand. Huursubsidie, bijvoorbeeld, wordt door het Rijk verstrekt. Zij is het wel met de 
heer Keulen eens dat casuïstiek integraal moet kunnen worden gesproken. 
 
Mevrouw Bytchkova vindt dat de zorgaanbieders samen moeten werken met de sociale 
wijkteams. 
 
De heer Zittema komt terug op de oorspronkelijke onderwerpen: preventie, zorg in de wijk en 
latente zorgvragers. Burgerinitiatieven en participatie zorgen ervoor dat mensen elkaar steunen. Hij 
wil weten hoe de gemeente dat gaat meenemen in dit proces. 
 
Mevrouw Beenackers deelt mee dat dat wordt meegenomen in de sturing op de voorliggende 
voorzieningen, onder andere met behulp van welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Facilitering van 
dergelijke zaken door de gemeente moet leiden tot meer preventie zodat er minder zorg nodig is. 
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De heer Zittema benadrukt dat de professionals laagdrempelig in de wijk georganiseerd moeten 
worden. 
 
De heer Van Geleuken pleit voor meer betrokkenheid van scholen bij problematiek. 
 
De voorzitter constateert dat al veel aspecten aan de orde zijn geweest. Zo is de taakverdeling (het 
pakket van werk) gedefinieerd. Over de continuïteit van zorg in 2015 moeten afspraken worden 
gemaakt in een transitiedocument à la jeugdzorg. 
De prestatiebeschrijvingen van het zorgkantoor AWBZ zijn functioneel. Een ander model is op dit 
moment niet haalbaar. Dat vormt ook de basis voor nieuwe vormen van afspraken. 
 
De heer Leenaerts pleit voor de mogelijkheid van herindiceren van bestaande cliënten op een zo 
vroeg mogelijk moment, anders kan de taakstelling nooit gerealiseerd worden. 
 
De voorzitter beaamt dat alle betrokken organisaties daarvoor de handen ineen moeten slaan. 
 
Mevrouw Beenackers merkt daarbij op dat verschillende gemeenten daar anders over denken. Er 
moet gezocht worden naar een goede aanpak van deze problematiek. Verder moet ook altijd 
gekeken worden naar doelmatigheid en efficiëntie. 
 
Mevrouw Soeters deelt mee dat ook ZZP-C (zorgzwaartepakket C) naar de gemeente gaat. 
Echter, als de indicatie wordt aangepast, komt de cliënt in een heel ander wettelijk kader terecht, 
bijvoorbeeld binnen de Wet langdurige zorg. Het geld voor die zorg moet dan dus weer 
overgeheveld worden. Nieuwe indicaties kunnen dus leiden tot problemen. Zij voorziet daarom 
problemen met het herindiceren. 
 
De heer Leenaerts benadrukt dat het dan slechts gaat om een klein deel van de populatie. 
 
De voorzitter deelt mee dat dat ook geldt voor wijkverpleegkundigen in de ondersteuningsteams. 
Ook zij kunnen indicaties afgeven waardoor cliënten in een gemeentelijk traject belanden. 
 
De heer Moens merkt op dat de geldigheid van CIZ-indicaties verkort is. De indicaties zijn nog 
maar zes tot acht maanden geldig. 
 
De heer Meerten deelt mee dat een groot gedeelte van het overgangsrecht wettelijk is bepaald, 
maar als er overeenstemming bereikt kan worden met de cliënt, is ook andere – goedkopere – zorg 
mogelijk. 
 
De heer Van Wijngaarden merkt op dat er ook tussentijds met cliënten gesproken kan worden 
zonder dat dat direct consequenties heeft. Het gesprek gaat er dan in eerste instantie om om 
samen met de klant te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
 
De heer Moens is er ook voorstander van om met cliënten te spreken over bijvoorbeeld 
zelfredzaamheid. 
 
De heer Van Wijngaarden vindt dat in de prestatiebeschrijving onvoldoende wordt gesproken over 
zelfredzaamheid. Dat zou je eigenlijk moeten toevoegen. Daarmee creëer je een opening om de 
verschuiving te maken naar nieuwe vormen van zorg. 
 
Mevrouw Bytchkova deelt mee dat aspecten als zelfredzaamheid en de vraag centraal stellen en 
niet het aanbod, prominent zijn opgenomen in het inkoopdocument. 
 
De heer Moens stelt voor om in de prestatiebeschrijving voor organisaties ook de component 
zelfredzaamheid op te nemen. 
 
De voorzitter is het daarmee eens. Hij ziet uit naar ideeën van onder andere de virtuele 
deelnemers. Hij schorst vervolgens kort de vergadering. 

 
Schorsing 
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De voorzitter heropent het overleg en geeft een overzicht van de nog te behandelen onderwerpen: 
prijs, volume, innovatieprikkels en inkoop van specifieke producten. In het laatste deel van de 
bijeenkomst kan aandacht besteed worden aan openstaande vraagstukken die nog opgepakt 
moeten worden ten behoeve van de bijlage prijs/prestatie van de dienstverleningsovereenkomst. 
 
Prijs 
De voorzitter vraagt of het mogelijk is om uit te gaan van een gemiddelde prijs voor een bepaald 
werkpakket. 
 
De heer Van Geleuken deelt mee dat het voor zijn organisatie mogelijk is. Zijn organisatie kan 
uitgaan van een bepaalde mix van zorg. Als er gemiddeld meer zwaardere zorg nodig is, 
bijvoorbeeld omdat minder zware zorg in een voortraject wordt afgevangen, beïnvloedt dat die mix. 
Intern wordt er wel gedifferentieerd naar typen zorg. 
 
Mevrouw Soeters beaamt dat het voor een bepaalde doelgroep binnen haar organisatie op basis 
van ervaringscijfers ook mogelijk is. Verdere nuancering is wel gewenst op het gebied van ZZP-C 
(beschermd wonen). 
 
De voorzitter constateert dat in de verschillende organisaties verschillende gemiddelden gelden en 
dat ook voor beschermd wonen op basis van historische gegevens een gemiddelde prijs bepaald 
kan worden. 
 
Mevrouw Soeters merkt op dat er bij de verschillende organisaties verschillende variaties mogelijk 
zijn. 
 
De voorzitter deelt mee dat een zorgaanbieder in de bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst 
zelf de prijzen kan aangeven. 
 
Mevrouw Beenackers wil weten of er een vaste prijs per cliënt mogelijk is. 
 
De heer Van Geleuken vindt dat er op een hoger abstractieniveau dan nu het geval is afspraken 
gemaakt moeten worden. Voor ambulante hulp kan bijvoorbeeld een aparte overallafspraak worden 
gemaakt en voor bijvoorbeeld crisishulp ook. 
 
Mevrouw Beenackers vindt dat ook zaken op het gebied van maatschappelijk vastgoed of vervoer 
inzichtelijk gemaakt moeten worden. Met die nuancering is het mogelijk om slimme verbindingen te 
maken. 
 
De heer Van Geleuken beaamt dat het interessant is om bijvoorbeeld vervoer apart te benoemen. 
Op dat gebied is er veel winst te behalen. 
 
De heer Van Wijngaarden is het ermee eens dat er een systematiek op aanbiederniveau mogelijk 
is met een gemiddelde prijs per cliënt op basis van historische gegevens. Dat is ook een prikkel om 
de mix niet te verzwaren. Hij pleit daarbij voor een all-intarief per cliënt. Daarnaast kan de 
organisatie uitgaven voor bijvoorbeeld vervoer verantwoorden in spiegelinformatie. Met die 
informatie kunnen de beoogde slimme verbindingen worden gemaakt. 
 
Mevrouw Bytchkova beaamt dat de gemeente informatie wenst op het gebied van vervoer, 
vastgoed en bijvoorbeeld voeding. 
 
De voorzitter constateert dat op die zaken winst behaald kan worden. Het is belangrijk om daar 
meer informatie over te hebben, niet als financieringsmiddel maar als spiegelinformatie. 
 
De heer Meerten is op zoek naar de ondergrens bij dit soort afspraken. Er is een aantal grote 
spelers. Zij kunnen de ruimte optimaal benutten. Kleine organisaties met slechts enkele cliënten 
kunnen niet middelen. Hij wil dan ook weten of er twee verschillende vormen van financiering 
mogelijk zijn. 
 
De heer Keulen deelt mee dat Talent, dat een stuk kleiner is dan de organisaties van de andere 
aanwezigen, groot genoeg is om de zorgkosten te middelen. 
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De heer Van Wijngaarden stelt voor om een differentiatie aan te brengen in de organisaties. Kleine 
organisaties (bijvoorbeeld tot honderd cliënten) kunnen wel dezelfde systematiek toepassen, maar 
zij kunnen een beroep doen op aanvullende financiering als zij aan enkele cliënten zwaardere zorg 
verlenen. 
 
Mevrouw Beenackers waarschuwt daarbij voor staatssteun. De financiering moet op een reële 
basis gebeuren. 
 
De heer Van Geleuken vindt dat organisaties ook (zware) cliënten moet kunnen weigeren, ook in 
verband met hoge zorgkosten. 
 
De heer Meerten waarschuwt daarbij voor het shoppen van goedkope cliënten. Organisaties 
krijgen dan de mogelijkheid om de krenten uit de pap te halen. 
 
Mevrouw Beenackers vraagt zich af of de gemeente wel in zee moet gaan met veel (kleine) 
aanbieders. De burger moet bediend worden en het is aan de aanbieders om zich goed te 
organiseren. 
 
De heer Meerten benadrukt dat gemeenten gecharmeerd zijn van de kleine zorgaanbieders die 
vaak via een pgb betaald worden. 
 
De heer Van Geleuken verwacht dat door de bezuinigingen mensen op straat komen te staan. Zij 
zullen zich wellicht als zzp’er in de zorg melden. Spreker is er voorstander van dat klanten de keuze 
hebben uit een aantal zorgaanbieders, maar het moeten er niet te veel (maximaal vijf) zijn. 
 
De heer Meerten deelt mee dat je niemand kunt verbieden om zich als zorgverlener te vestigen. 
 
Mevrouw Beenackers noemt de drie barrières die hierbij van toepassing zijn: de burger kiest en de 
zorgaanbieder moet voldoen aan de kwaliteitseisen en de eisen met betrekking tot het tarief. Het is 
vervolgens aan de marktwerking. 
 
De heer Van Wijngaarden is er ook voorstander van dat er geen woud aan zorgaanbieders komt, 
mede gezien het principe: een gezin, een plan. Dat komt de afstemming en communicatie ten 
goede. 
 
Mevrouw Bytchkova benadrukt dat cliënten zelf hun zorgaanbieder moeten kunnen kiezen. Zij 
deelt verder mee dat het slechts in enkele gevallen gaat om multiproblematiek. Het gaat vaak om 
beginnende dementerenden die met mantelzorg en wat kleinschalige opvang in de wijk kunnen 
worden geholpen. 
 
De heer Van Wijngaarden vindt dat het ook voor de gemeente handelbaar moet zijn. 
 
Mevrouw Soeters is er voorstander van om een middenweg te vinden. Veel organisaties vergen 
ook veel communicatie. Ook dat kost geld. 
 
Mevrouw Beenackers benadrukt dat het een politieke keuze is geweest van de deelnemende 
gemeenten om ook kleine niche-spelers op de markt te benutten. Zij moeten aangespoord worden 
om de goede producten tegen een goed tarief aan te bieden. Wellicht moeten zij daarvoor ook de 
samenwerking opzoeken. 
 
De heer Van Geleuken vraagt hoe je met zoveel nieuwe spelers budgetafspraken kunt maken. 
 
Mevrouw Beenackers antwoordt dat dat mogelijk is met nul-urencontracten. 
 
De heer Meerten wil meer informatie over de prijsafspraken met kleine spelers. 
 
Mevrouw Bytchkova deelt mee dat gewerkt kan worden met de bestaande (administratieve) eisen 
in de pgb en met de kwaliteitseisen van zorg in natura. 
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De heer Leenaerts deelt mee dat er een grote discrepantie is in zorg, bijvoorbeeld op het gebied 
van huishoudelijke hulp en dagactiviteiten. Je kunt altijd met een gemiddelde prijs werken, maar dat 
is heel grofmazig. Dat voelt ook niet goed voor de cliënt die slechts weinig hulp krijgt. 
 
De heer Van Geleuken deelt mee dat de cliënt niet geïnformeerd hoeft te worden over die 
gemiddelde prijs. Het gaat om het budget (met een standaard prijs) en de (gedifferentieerde) 
verantwoording naar de opdrachtgever. 
 
Mevrouw Beenackers merkt op dat dat niet mogelijk is in verband met de eigen bijdrage die 
cliënten moet betalen. 
 
De heer Meerten merkt op dat de eigen bijdrage niet gerelateerd is aan de daadwerkelijk 
ontvangen hulp. De eigen bijdrage voor zes uur hulp is even hoog als die voor een uur hulp. Dat 
leidt op den duur tot problemen. Het is ook geen prikkel voor de cliënt om meer zelf te doen. 
 
De heer Van Wijngaarden merkt op dat de daadwerkelijke zorg ook als spiegelinformatie kan 
worden gehanteerd om onder andere de eigen bijdrage te heffen. 
 
De heer Keulen vindt het belangrijk dat de cliënt op de hoogte is van de kosten van de zorg die hij 
ontvangt. Dat maakt de cliënt kritisch. Bovendien kan hij die informatie afzetten tegen bijvoorbeeld 
de te betalen eigen bijdrage. 
 
De voorzitter vraagt wat er vastgesteld kan worden op het gebied van huishoudelijke hulp en 
begeleiding. 
 
De heer Meerten merkt op dat daar nog politieke besluiten over moeten worden genomen. 
 
De heer Leenearts stelt voor om ruim de tijd te nemen om te kijken naar de voor- en nadelen en 
naar de consequenties. Hij beaamt dat er nog heel wat haken en ogen aan de huishoudelijke hulp 
zitten. 
 
De heer Meerten beaamt dat veel zaken van huishoudelijke hulp nog niet in beeld zijn, bijvoorbeeld 
de aanbieders, de kosten en de omvang van de geboden huishoudelijke hulp. 
 
Mevrouw Bytchkova vindt dat belangrijk voor de situatie na 2015. 
 
De voorzitter sluit dit onderwerp af en stelt het volgende onderwerp aan de orde. 
 
Individuele begeleiding en begeleiding in groepen 
De heer Leenaerts deelt mee dat er ook op dat gebied veel discrepanties zijn, zoals het aantal 
dagdelen, de mogelijkheid van vervoer, verschillende vormen van begeleiding, het aantal 
activiteiten en bijvoorbeeld het wel of niet verstrekken van maaltijden. Het gaat om ongeveer vier 
typen van begeleiding. 
 
De voorzitter wil weten of op basis van historische informatie een basisprijs vastgesteld kan 
worden. 
 
De heer Biersma antwoordt dat dat op aanbiedersniveau mogelijk is. Hij wil weten of het haalbaar 
is om dat voor de hele sector te doen. 
 
De heer Van Wijngaarden denkt dat dat niet mogelijk is, omdat iedere aanbieder zijn eigen mix 
van cliënten heeft. Sommige organisaties bieden relatief veel zware zorg. Zij worden dan 
benadeeld. 
 
De heer Van Geleuken pleit voor differentiatie naar enkele niveaus. 
 
De voorzitter deelt mee dat er slechts in grote lijnen afspraken worden gemaakt. De bijlage bevat 
voor iedere aanbieder afzonderlijke afspraken over prijs/prestatie met gemiddelden op basis van 
historische informatie. In 2015 is er ruimte voor bijstellingen. De voorzitter stelt voor om te zoeken 
naar plekken waar die constructie niet kan worden toegepast. Uit de discussie is al gebleken dat 
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deze constructie niet kan worden toegepast bij huishoudelijke hulp. De voorzitter wil weten of deze 
constructie bij nog meer zaken niet kan worden toegepast. Voor dagbesteding, individuele 
begeleiding en groepsbegeleiding is het wellicht – per aanbieder – wel mogelijk. Dat moet dan wel 
later nog geëvalueerd worden. Dat vergt ook een goede monitoring, maar het is wel mogelijk om 
daar basisafspraken over te maken. 
 
De heer Moens vindt het een poging waard. Hij vraagt daarbij wel aandacht voor de 
huisvestingscomponent. 
 
Mevrouw Bytchkova deelt mee dat je bij de functie Inloop GGZ niet kan rekenen met aantallen 
cliënten. 
 
Mevrouw Beenackers deelt mee dat voor de inloopfunctie op basis van historische gegevens ook 
gemiddelden kunnen worden vastgesteld. 
 
De heer Van Wijngaarden beaamt dat betaling aan de zorgorganisaties kan plaatsvinden op basis 
van historische gegevens. Radar zou het prettig vinden om het budget voor 2015 voor 1 oktober 
2014 helder te hebben, in ieder geval voor de bestaande cliënten. De budgetten kunnen later nog 
van grof naar fijn verder worden gedifferentieerd. Probleem daarbij is dat informatie over nieuwe 
cliënten niet bekend is. 
 
Mevrouw Smeets constateert dat de heer Van Wijngaarden de situatie omdraait. 
 
De heer Van Wijngaarden beaamt dat. Hij gaat daarbij uit van historische informatie over 
bestaande cliënten en van de zorg die de organisatie daadwerkelijk biedt (de bestaande 
productstructuur). 
 
Mevrouw Bytchkova is het ermee eens dat iedere organisatie apart bekeken moet worden. Ieder 
heeft zijn eigen productstructuur. 
 
De heer Leenaerts waarschuwt ervoor dat zaken niet te complex moeten worden gemaakt. 
 
De heer Geleuken geeft er de voorkeur aan om – als start – uit te gaan van het budget en op basis 
daarvan de prijs en de kwaliteit te bepalen. Zo werken zorgverzekeraars ook. 
 
De heer Van Wijngaarden constateert dat het voorstel veel zekerheid creëert voor de gemeente. 
Op basis van spiegelinformatie kunnen zaken later aangepast worden en kunnen bezuinigingen 
gerealiseerd worden. 
Voor nieuwe cliënten komt er een apart budget. De zorgprijs voor nieuwe cliënten kan ook afgeleid 
worden van gemiddelden uit historische informatie. Spreker benadrukt dat er natuurlijk ook cliënten 
weggaan. 
 
De heer Meerten constateert dat de gemeente gedetailleerde informatie kan halen uit de 
spiegelinformatie. 
 
De voorzitter constateert dat er behoefte is aan duidelijkheid over het budget. Het is de vraag 
welke kwaliteit organisaties kunnen leveren, mede rekening houdend met uitstroom en instroom en 
verbetering van de efficiency. Op basis van die informatie kan een gemiddeld tarief per werksoort of 
per uur worden vastgesteld. 
 
De heer Van Geleuken deelt mee dat Virenze daarover al afspraken heeft gemaakt met de 
gemeenten Zaandam en Amsterdam. Die afspraken bevatten onder andere bedragen per cliënt en 
de bijbehorende randvoorwaarden. 
 
De voorzitter vraagt de heer Van Geleuken om daarover informatie beschikbaar te stellen. 
 
De heer Van Geleuken zegt dat toe. 
 
De heer Simons zet vraagtekens bij het bepalen van gemiddelde zorgkosten. Die beoordeling moet 
uitgaan van zo actueel mogelijke gegevens. 
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De heer Leenaerts is het daarmee eens en benadrukt dat er ook veel verandert. Dat maakt het nog 
moeilijker. De organisaties beschikken nu slechts over (historische) informatie van bestaande 
cliënten. 
 
De heer Meerten benadrukt dat het budget voor de gemeente bekend is. Dat is ook het 
uitgangspunt. Dat geld moet verdeeld worden over de verschillende instellingen op basis van de 
cliëntenpopulatie. Het is ook mogelijk om niet direct de definitieve budgetten toe te kennen, maar 
deze later te herberekenen op basis van de meest actuele gegevens. 
 
De heer Van Wijngaarden beaamt dat nu nog niet de technische berekeningen kunnen worden 
gemaakt. Op dit moment zijn slechts de gegevens van de 2013 bekend. Op basis van de 
herschikkingsregeling zorgkantoren kan straks worden op- of afgeschaald. 
 
De heer Meerten benadrukt dat de populatie op basis van een peildatum verschilt van een 
gemiddelde populatie. Ook kan de populatie verschuiven naar andere aanbieders. Dat heeft ook 
budgettaire consequenties. 
 
De heer Van Geleuken merkt op dat die informatie straks inzichtelijk is voor de gemeente. Op 
basis daarvan kan de gemeente haar maatregelen kan nemen. 
 
De heer Moens vindt dat er ook veel zaken duidelijk zijn. Er kunnen op basis van de bestaande 
afspraken en bekende gegevens (bijvoorbeeld op basis van de basisomzet) met zorgaanbieders 
goede nieuwe afspraken worden gemaakt. Hij vraagt daarbij wel om enkele weken extra tijd met 
een einddatum van 1 november 2014 of 1 december 2014 in plaats van 1 oktober 2014. 
 
Mevrouw Beenackers verwacht dat dat in de politiek tot problemen kan leiden. 
 
De voorzitter wil als uitgangspunt vasthouden aan de afgesproken datum. 
 
De heer Wijngaarden beaamt dat met de informatie van 2013 al bekeken kan worden wat er 
mogelijk is. 
 
De heer Simons stelt voor om de informatie uit de Jaarrekening 2013 aan te houden. Organisaties 
kunnen daarbij aangegeven welke bewegingen er in 2014 hebben plaatsgevonden, zoals de 
verdere afbouw van intramurale verzorging. 
 
De voorzitter sluit de bespreking van dit onderwerp af. Het onderwerp volume is ook al besproken. 
Hij vraagt tot slot aandacht voor de inkoop van specifieke producten. Een deel van dat werk gaat 
naar de gemeenten. De vraag is hoe de eerste schil en de tweede schil worden vormgegeven en 
welke gevolgen dat heeft voor het aanbod. Wellicht dat efficiencyverbeteringen aan de voorkant aan 
de achterkant teniet worden gedaan door extra kosten voor accountmanagement, gezien het grote 
aantal aanbieders. 
 
Inkoop specifieke producten 
Mevrouw Bytchkova legt uit dat het – naast het verlenen van zorg – ook gaat om deelname aan 
de sociale teams en bijvoorbeeld de consultatiefunctie. Die zaken koopt de gemeente het liefst in bij 
de bestaande aanbieders, omdat zij beschikken over expertise op dat gebied. 
 
De heer Van Geleuken constateert dat de gemeente hierbij uitgaat van detachering. 
 
De heer Van Wijngaarden vindt dat je daarbij moet insteken op lumpsum-financiering of de 
constructie uurtje-factuurtje bij bijvoorbeeld consulten. Je moet in het wijkteam zoveel mogelijk 
afvangen en – als dat niet mogelijk is – specialisten inschakelen voor specifieke zaken. 
 
Mevrouw Beenackers is het daarmee eens. In de uitvoering wordt bepaald welke (additionele) 
kennis er nodig is in de teams. Dat kan met een lumpsum-financiering (subsidie) betaald worden. 
Daar hoeven geen algemene afspraken over gemaakt te worden. 
 
De heer Moens wil weten of de btw daarbij ook een rol speelt. 
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De heer Van Wijngaarden deelt mee dat bij detacheringen ook andere zaken meespelen zoals het 
toetsen of het voldoet aan bepaalde vrijstellingen. 
 
Mevrouw Beenackers deelt mee dat het ook met subsidiëringen gefinancierd kan worden. De 
sociale teams worden nu verder ontwikkeld. Het is nu nog niet duidelijk hoe deze teams 
gefinancierd gaan worden. 
 
De voorzitter sluit de bespreking van dit onderwerp af. 

 
Ter afsluiting 

De voorzitter vraagt of er nog zaken (hete aardappels) expliciet benoemd moeten worden. 
 
De heer Leenaerts wil weten of de budgettering collectief of individueel per gemeente plaatsvindt. 
 
Mevrouw Smeets antwoordt dat het bij jeugd collectief is (op het niveau van Zuid-Limburg) en dat 
het bij de andere zorgzaken individueel (per gemeente) is. 
 
De heer Leenaerts leidt daaruit af dat organisaties met iedere afzonderlijke gemeente 
budgetafspraken moeten maken. De afzonderlijke budgetten moeten dan ook per gemeente 
bewaakt worden. Het gaat om zes gemeenten en dus om zes budgetten. 
 
De heer Simons beaamt dat er per gemeente een populatieprijs wordt vastgesteld. 
 
Mevrouw Bytchkova merkt op dat voor de verdeling van het huidige budget over de gemeenten 
een verdeelsleutel wordt toegepast. Voor sommige gemeenten is dat een voordeel, voor andere 
een nadeel. 
 
De voorzitter constateert dat dit onderwerp een hete aardappel is waar nog over gesproken moet 
worden. 
 
De heer Van Geleuken vindt het belangrijk om nog te spreken over nieuwkomers en innovatie. 
 
De voorzitter zegt dat toe. 
 
De heer Simons wil weten of partijen bereid zijn om samen met de controller van de gemeenten te 
spreken over de financiering van zorg. Daardoor zal bij de gemeente meer gevoel ontstaan voor de 
ontstane situatie. 

 
Radar, Envida, Mondriaan en Thuiszorg Groot-Limburg zeggen hun medewerking toe. 

 
De heer Simons deelt mee dat na 10 september 2014 alle ontwikkeltafelbijeenkomsten zijn 
afgerond. Hij stelt voor om in alle tweede sessies van de verschillende ontwikkeltafels de 
verschillende bijlagen van de DVO integraal te behandelen. Dat moet leiden tot een integrale notitie. 
Het gaat per slot van rekening om een centraal belang (met voor iedere organisatie een eigen 
speerpunt). 

 
De voorzitter sluit het overleg om 12.00 uur en geeft het startsein voor de virtuele ontwikkeltafel. 

 
 
Maastricht, 15 augustus 2014 


