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1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen om 9.00 uur welkom bij deze ontwikkeltafel PGB en ZiN. Dit is 
de laatste ontwikkeltafeldag in deze serie, voordat wordt overgegaan tot het afronden van de 
stukken. Deze ontwikkeltafel wordt gefocust op ZiN-PGB, maar met een bredere blik voor de 
implicaties op de andere ontwikkeltafels en de relatie daarmee. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
De voorzitter zal eerst een korte terugblik geven op de vorige bijeenkomst. Er is een aantal 
thema’s benoemd: 

 professional en niet-professional (de vorige keer was dit een uitgebreid gespreksonderwerp), 

 tarieven PGB ten opzichte van ZiN-tarieven en 

 tarieven in relatie tot de afrekening (dit is vorige keer kort aangestipt; het is belangrijk hier nader 
op in te gaan). 

Er wordt verder gekeken naar hoe deze ontwikkeltafel zich verhoudt tot de andere tafels en wat de 
stand van zaken is. 
 
Er zijn verder geen reacties op deze agenda. 

 
2.  Introductie door de projectleiding 

De heer Simons zegt dat prijs-prestatie het sterkst aanhaakt bij het verhaal dat hier op tafel ligt. 
Daarom wordt van daaruit bekeken waarom deze drie thema’s op de agenda zijn gezet en waar 
advies over wordt gevraagd. Er wordt gestreefd naar het bedienen van bestaande zorg-in-natura-
aanbieders met een contract, maar er moet ook gekeken worden naar wensen van nieuwe 
aanbieders. Het geld komt van de gemeente, dus daar moet ook iets mee gebeuren. 
Betreffende het eerste thema – definiëring van professional/niet professional – heerst het idee dat 
er straks een driedeling zal zijn: 
1. de grote organisaties die al zorg in natura leveren; 
2. de zzp‘ers en de onderaannemers, dus de kleine partijen die wel een achtergrond hebben 

waardoor ze professional genoemd kunnen worden; 
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3. de niet-professionals; dat is een groep die niet professioneel is, maar meer zorg levert in de 
vorm van mantelzorg. 

Met name tussen de twee laatsten zit een grijs gebied. Maar het is voor Inkoop wel belangrijk dat dit 
zo scherp mogelijk wordt geformuleerd, omdat er qua tarieven differentiatie moet worden 
aangebracht. Een grote partij heeft veel meer kosten overhead en dergelijke en heeft ook meer 
verplichtingen. De gemeente moet hier anders mee omgaan dan met de kleine spelers die die 
kosten niet hoeven te maken. In de voorbespreking is gezegd dat de definitie van deze groepen erg 
belangrijk is. 
Verder moet er worden besproken hoe het pgb moet worden weggezet ten opzichte van de tarieven 
van ZiN. Hij vraagt de aanwezigen wat de voors en tegens zijn. Wat betreft de afrekening is het 
belangrijk dat er eerst aandacht wordt besteed aan een verfijning van de tarieven. Bij ZiN is het de 
bedoeling om dit zo grofmazig mogelijk te doen, zodat er veel ruimte overblijft voor aanbieders om 
met P en Q te spelen. Dit vanwege de kortingen. Het kost hen al veel moeite om dat te realiseren. 
De vraag is hoe moet worden omgegaan met een partij waarmee een contract is gesloten, maar 
waarvan het geld van de gemeente via de aanbieders gaat en dus ook naar die kleine spelers. Hoe 
moet met die tarieven worden omgegaan? 
 
Definitie professional – niet-professional 
De heer Simons vraagt of de driedeling een goede indeling is en hoe er onderscheid kan worden 
gemaakt in de afrekening. 
 
De heer Spee valt de terminologie bij de korting op de tarieven op. In het transitiearrangement is 
afgesproken dat de korting op het totale budget plaatsvindt en dat P en de Q samen moeten leiden 
tot 20% korting op de jeugdzorg. Als die 20% korting nu alleen slaat op de tarieven, dan druist dat in 
tegen het transitiearrangement. Als de pgb-tarieven van de korting worden afgehaald, dan levert dat 
gekke verhoudingen op. Spreker wil dit graag opgehelderd hebben. 
 
De heer Simons antwoordt dat wat de jeugd betreft wordt uitgegaan van de situatie in 2012. Dat is 
afgesproken in het transitiearrangement. Bij de Wmo wordt uitgegaan van de situatie in 2014 op 
basis van het laatste klikmoment (dat wordt doorgetrokken naar heel 2014). Verder wordt ook de 
situatie in 2013 bekeken, zodat de lijn duidelijk wordt. 
Per aanbieder wordt een uitspraak gedaan per productsoort. Er wordt nog met een kleinere groep 
aandacht geschonken aan de definities van productsoorten. Bijvoorbeeld begeleiding individueel 
wonen: wordt dat als een geheel gezien, dus de omzet in 2014, om van daaruit de korting toe te 
passen, of wordt er een verdiepingsslag gemaakt naar bijvoorbeeld de aard of de zwaarte? Daar 
wordt in die aparte groep nog op ingegaan, maar vooralsnog wordt van een groep uitgegaan. 
Elke aanbieder kijkt vanuit zijn eigen omzet, gegeven de eigen historie van 2014. Daar gaat dan 
nog de korting van 20% vanaf. Dat is het arrangementtarief voor 2015, ongeacht wat de aanbieder 
straks aan de P en de Q gaat doen in 2015. Gaandeweg 2015 wordt wel door middel van 
klikmomenten en de op te leveren rapportages met spiegelinformatie bekeken wat dit betekent. Ook 
wordt informatie gevraagd over de maximale capaciteit. Die wordt vergeleken met situatie in 2013 
en 2014. Als dat op een lijn ligt, wordt bekeken in hoeverre dat naar het maximum kan worden 
geleid. Eerst wordt bekeken of het zo kan worden verdeeld dat iedereen op zijn historische 
aantallen uitkomt, zodat niet de ene verwijzer over zijn maximale capaciteit heen gaat en een ander 
met lege handen komt te staan. Ergens binnen het jaar komt een afrekenmoment. 
 
De heer Spee concludeert dat de kortingen die genoemd worden, kortingen op het totale budget 
zijn (dus de P maal de Q) en dat er wordt gekeken naar wat historisch gegroeid is. Of de korting op 
de P of de Q valt, moet later ingevuld worden. 
 
De heer Spee vraagt of de productomschrijvingen die op dit moment gelden ook in 2015 worden 
gehanteerd. 
 
De heer Simons antwoordt dat de werkgroepen deze week zijn begonnen te bekijken hoe vanuit 
bestaande definities kan worden gekeken een groepering. Hij hoopt aan het eind van de week in 
een transformatietabel te kunnen laten zien hoe de oude codes terechtkomen in de nieuwe 
productsoorten met bijbehorende tarieven. 
 
De heer Wijngaarden beaamt dat. Er is bewust voor gekozen de oude codes in stand te houden, 
omdat vanuit historie en spiegelinformatie in 2015 gevolgd moet kunnen worden of er beweging te 
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zien is. Het is de bedoeling zaken in elkaar te schuiven, omdat dit inhoudelijk wellicht ook mogelijk 
is. Op die manier kan zo mogelijk tot nieuwe prijzen worden gekomen. Dat zal gaandeweg zijn 
beslag moeten krijgen. Spreker stelt zich voor dat in januari 2015 op dezelfde wijze wordt 
gerapporteerd en dat al dan niet naar wens van gemeenten wordt opgeschaald of getotaliseerd. 
Anders is het administratief gewoon niet te doen. Dat is het idee, maar het moet nog wel 
uitgekristalliseerd worden. 
 
De heer Spee hoort niets vanuit de jeugdzorg. Daar maakt hij zich ernstig zorgen over. 
 
De heer Simons antwoordt dat Inkoop heeft aangegeven dat het regionaal transitiearrangement 
uiteindelijk bepalend is. Daar is sprake van een kortingspercentage van 20%. Bij Wmo wordt er 
onderscheid gemaakt, omdat er sprake is van verschillende achtergronden. Bij jeugd is er kennelijk 
in een voorfase ergens in 2013 overeenstemming bereikt over een korting van 20% over de volle 
breedte. 
 
Mevrouw Quanjel vraagt of die 20% korting over het budget van 2012 gaat. Ook wil zij weten of het 
gaat over producten of over uren, want dat zijn twee verschillende grootheden. 
 
De heer Spee begrijpt dat er een klein comité is ingesteld om hieraan te werken. Hij proeft dat de 
focus op de Wmo en op de transitietabel ligt, maar de jeugdzorg moet er ook in opgenomen 
worden. Het lijkt in het regionaal transitiearrangement geregeld te zijn, maar dat is niet zo. Er is 
alleen een afspraak gemaakt over die 20%. 
 
Mevrouw De Rond antwoordt dat de werkgroep die gisteren bij elkaar is geweest specifiek heeft 
gesproken over jeugdzorg. Xonar was daarbij niet aanwezig, maar er is afgesproken dat de 
aanwezige partners Xonar gaan betrekken bij de totstandkoming van de arrangementprijzen. Er is 
ook gesproken over de GGZ. De aanwezigen hebben afgesproken om met een voorstel te komen. 
Daar worden Xonar en andere partijen die gisteren niet aanwezig waren bij betrokken. 
 
De voorzitter vat het proces samen. Op vrijdagochtend is hier tijdens de ontwikkeltafel 
Prijs/prestatie over gesproken. Aan het eind is de vraag aan de aanwezige partijen gesteld om aan 
te haken bij de werkgroep. Die middag is hetzelfde verzoek opnieuw gedaan bij de tweede fysieke 
ontwikkeltafel (dvo). Vandaag wordt eenzelfde verzoek gedaan bij de twee fysieke ontwikkeltafels. 
Er is sprake van hoge druk. Er is tussentijds al wel een eerste verkenning uitgevoerd. De werkgroep 
Wmo komt morgen voor het eerst bij elkaar. De werkgroep Jeugd is gisteren bij elkaar geweest. 
Spreker sluit zich aan bij het beeld dat wordt geschetst dat het regionaal transitiearrangement niet 
voldoende basis biedt voor de contracten in 2015. Er zit nog een stap tussen en die slag moet nog 
worden gemaakt. Het is van het grootste belang dat die stap ook snel gaat plaatsvinden, want aan 
het eind van deze week moeten de verhalen scherper zijn. Volgende week kan er nog links of 
rechts wat worden bijgesteld, maar daarna is het over. Dan gaan de stukken naar de 
portefeuillehouders. 
Dat betekent dat tussen nu en eind volgende week het definitieve beeld compleet moet zijn. Op 
alles wat niet compleet te maken is, moet een traject worden gezet. Er moet met alle partijen 
worden gekeken naar hoe dat procesmatig moet worden georganiseerd. Spreker is ervan overtuigd 
dat niet alles helemaal dichtgetimmerd kan worden. Het vertalen van DBC´s’s naar trajecten is niet 
iets dat op een achternamiddag kan worden gerealiseerd. Wel kan snel gesproken worden over de 
manier waarop dat opgepakt kan worden. Men wil komen tot een systeem dat de opening biedt om 
te kunnen sturen op op- en afschalen, met ruimte voor maatwerk. Men wil niet blijven steken op een 
heel laag niveau van tariefstelling en het monitoren van de prestaties. 
 
De heer Wijngaarden deelt mee dat al is geconstateerd dat het regionaal transitiearrangement niet 
meer houdbaar is omdat er een aantal productcodes verdwijnen. Die blijven achter in de Wet 
langdurige zorg. Dat betekent dat er een groot verschil ontstaat met de initiële uitvraag van 
september 2013. Spreker heeft er gisteren op detailniveau naar gekeken. Voor het arrangement 
betekent dit dat er ruim 1 miljoen euro uitgaat van het deel jeugd dat overgaat naar de gemeente. 
Als het regionaal transitiearrangement gehandhaafd blijft, dan zit daar nog wat lucht in het budget. 
Dat is prettig, maar spreker kan zich voorstellen dat het voor de rest niet zo is. Men ontkomt er dus 
niet aan om opnieuw uit te vragen (een slag dieper, op productniveau). 
Spreker heeft er gisteren met collega Bianca Vaessen over gesproken, omdat het behoorlijk wat 
impact heeft. Hij heeft toen de suggestie gedaan om het ook echt te doen. Hij heeft de gegevens op 
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de plank liggen, maar hij weet niet of dit ook voor anderen geldt. Om een juiste doorrekening te 
maken is de tijd heel kort, maar het is wel noodzakelijk. 
 
De heer Spee begrijpt dat. Hij pleit er verder voor om jeugdzorg erbij te betrekken. Waar de heer 
Wijngaarden bij betrokken is, is slechts een klein deel, maar Xonar is voor 100% afhankelijk van 
het regionaal transitiearrangement. Hij pleit ervoor om erbij betrokken te worden, want dat gevoel is 
er nu totaal niet. Het gaat om de toekomst van de jeugdzorg in Zuid-Limburg. 
 
De voorzitter antwoordt dat aan het eind van het overleg de vraag komt of Xonar erbij betrokken 
wil zijn. Hij vraagt vervolgens hoe de aanwezigen aankijken tegen de driedeling en de definiëring 
van professioneel/niet-professioneel. 
 
De heer Simons deelt mee dat de driedeling inhoudt: de grote professionele organisatie, de 
kleinere zelfstandige en de mantelzorger (die niet professioneel is, maar meer doet dan 
mantelzorg). 
Voor de eerste categorie is het vrij duidelijk, maar de laatste twee moeten duidelijk gedefinieerd 
worden. Spreker wil die categorieën duidelijk uit elkaar halen gezien de ZiN-tarieven, die worden 
uitgevraagd om de prijzen te kunnen differentiëren. Van alle gegevens van aanbieders kan per 
productsoort worden bekeken wat het tarief is, wat gecontracteerd wordt en wat het laagste tarief is. 
Het is de bedoeling te kiezen voor het laagste ZiN-tarief per productsoort als pgb-tarief voor de 
professionals. Voor de derde groep wordt niet met ZiN-tarieven gerekend, want dat past niet. Maar 
wat dan wel? Het moet helder worden waar een deel van het budget van de gemeente via dat 
derde kanaal naartoe gaat. 
 
De heer Schlenter vindt de zzp’ers een moeilijke groep om te definiëren. Wanneer is een zzp’er 
een kleine organisatie en wanneer gaat een kleine organisatie over in een grote organisatie? 
Organisaties krijgen ook te maken met regelgeving, nog meer regelgeving en overhead en 
dergelijke. Wat gebeurt er dan? De kleinere groep is ook wel weer duidelijk, maar het zal moeilijk 
zijn om meer duidelijkheid te krijgen over die middengroep. 
 
Mevrouw Quanjel delt mee dat het slechts lijkt alsof zzp’ers minder overhead hebben, maar zij 
doen alles gewoon zelf: secretariaat, bekostiging, financiering, declaraties en dergelijke. Dus in 
werk lijkt het minder, maar in de praktijk hebben ze ook die werkzaamheden en moeten ze alles zelf 
doen. Dat is eigenlijk oneerlijk. Dat is niet anders dan bij een grote organisatie. Dus om daar dan 
een tariefkorting op te zetten, dat lijkt aantrekkelijk, maar ze moeten wel het werk doen. Of je nou 
twee mensen aanstuurt of vijftig. 
 
De heer Spee is het daarmee eens, maar merkt op dat de grote organisaties ook andere 
verplichtingen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van cao en kwaliteit. Zzp’ers hebben daar minder 
werk aan. 
 
De heer Schlenter zegt dat er ook groepen mensen zijn die samenwerken, maar wel afzonderlijke 
zzp’er blijven. Zzp’ers zijn ook wat meer vrij om een prijs uit te zetten in de markt, omdat zij geen 
cao hebben. 
 
De heer Spee is het hiermee eens, maar zegt erbij dat een zzp’er zelf moet zorgen voor al die 
overhead. Daarvoor wordt hij echter niet betaald. 
 
De heer Hensen antwoordt dat alle overhead die een freelancer en zzp’er maakt, betaalt wordt. 
Hoe komt men erbij dat verslaglegging en deelname aan cursussen niet betaald zouden worden? 
Spreker snapt die opmerking niet. 
 
De heer Spee antwoordt dat men onmogelijk kan verwachten dat een zzp’er zich voor 40 euro 
per uur kan indekken voor ziekteverzuim, vakanties, pensioen en bijvoorbeeld een 
ziektekostenverzekering. Daar heb je tarieven voor nodig tussen de 60 en 90 euro. Dan houd je iets 
meer dan een modaal inkomen over. Grote organisaties moeten al die kosten betalen voor hun 
medewerkers. Bovendien kunnen ze niet zomaar mensen ontslaan: daarvoor geldt wetgeving. Al 
die kosten moeten wel betaald worden. Ook een zzp’er zou daarin moeten worden voorzien. 
 



  Pagina 5 van 16 
 

 

De heer Hensen zegt dat er ook met payrollconstructies en nulurencontracten kan worden gewerkt. 
Daarom snapt hij de weerstand niet. ZiN werkt anders dan een pgb. 
Hij vraagt zich af hoeveel zzp’ers er zijn. In de pgb-wereld werken heel veel mensen. De tarieven 
beginnen bij ongeveer 38,67 euro voor individuele begeleiding. Als iemand niet tevreden is of er niet 
van kan rondkomen, dan zou hij er toch mee stoppen? Hij heeft zijn tarieven bewust laag 
gehouden, omdat hij vanuit een bepaalde visie werkt. Dat is een keuze. 
 
Mevrouw Quanjel zegt dat mensen niet altijd de keuze hebben om weg te gaan als het ze niet 
bevalt. Daar is de markt veel te krap voor. 
 
De heer Reijnders zegt dat als een zzp’ers groter wil worden, hij ook moet voldoen aan de 
wetgeving waar grotere organisaties aan moeten voldoen. Het is hard werken om dat voor elkaar te 
krijgen en met de prijs die een zzp’er nu hanteert, is het eigenlijk niet mogelijk om iets op te 
bouwen. Als de gemeente een maand te laat betaalt, dan leidt dat al tot problemen. En als een 
gemeente aangeeft geen voorschot te geven, dan gaat hij failliet. Het is leuk om te discussiëren 
over de prijs, maar het hoofd moet ook boven water blijven. 
Ook een zzp’er moet aan alle eisen voldoen. Misschien zijn er subsidiemogelijkheden om ook kleine 
zorgaanbieders te helpen bij het inrichten van de organisatie, te begeleiden en zo de zorg te 
waarborgen. 
 
Mevrouw Quanjel zegt dat tariefdifferentiaties heel nauw luisteren. Is het nog haalbaar voor de 
kleine zzp’ers om het hoofd boven water te houden? Grote organisaties lukt het wel. 
 
De heer Hensen denkt ook dat grote organisaties gemakkelijker kunnen sturen op prijs- en 
productdifferentiaties dan zzp’ers. Een zzp’er moet alle werkzaamheden zelf uitvoeren. Als een 
grote organisatie een persoon inzet op een specifieke functie, is dat goedkoper. Een zzp’er zal het 
daar moeilijker mee hebben. 
 
De heer Simons vraagt of dit pleit voor het gelijk houden van het ZiN-tarief en het pgb-tarief voor de 
groepen 1 en 2. 
 
De heer Van der Flier stelt dat ze dan wel aan dezelfde eisen moeten voldoen. 
 
De heer Spee vindt dat de markt de prijs van de zzp’er bepaalt. Een grote organisatie heeft met 
andere factoren te maken en kan minder snel anticiperen. Door de hoge werkeloosheid wordt het 
tarief van zzp’ers lager. Hij stelt voor om goed te kijken naar de opbouw van de kostprijs. 
 
De heer Simons vraagt hoe hij dit in de praktijk moet zien. Er zijn zzp’ers die zonder tussenkomst 
van enige partij hulp bieden aan cliënten. Ook zijn er zzp’ers die een soort onderaannemerschap 
aangaan bij een grotere organisatie en daar een deel van de opdracht vervullen. Deze laatste groep 
krijgt in feite de opdracht via de grote organisatie. Daar ziet de gemeente helemaal niks van. Terwijl 
de zzp’er, die rechtstreeks zorg biedt, in de volle breedte moet kunnen wat de organisatie ook kan. 
Hij kan alleen geen vervanging bieden. Er hangt dus een ander financieel plaatje aan de 
onderaannemer (waarbij de organisatie alle bijkomende kosten betaalt). 
 
Mevrouw De Rond vindt dit iets tussen de organisatie en de zzp’er. 
 
De heer Simons wil kijken wat de alleenstaande zzp’er, die bijvoorbeeld via een pgb wordt 
ingehuurd, moet doen voor zijn geld. De onderaannemer maakt een aantal kosten niet. Het is dan 
vreemd te werken met gelijke tarieven. 
 
De heer Bloemer antwoordt dat de organisatie door de gemeente wordt betaald. De organisatie 
betaalt vervolgens de zzp’er. 
 
De heer Simons wil weten of een zzp’er dus nooit rechtstreeks bij een cliënt – zonder tussenkomst 
van een andere organisatie – aan het werk gaat. 
 
Mevrouw Quanjel zegt dat het de verantwoordelijkheid van de organisatie is om te onderhandelen 
met de zzp’er. Die krijgt de opdracht van de organisatie. De gemeente staat daar dan los van; ook 
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wat betreft hoe de organisatie de zzp’er betaalt. Het is nu dus alleen van belang te kijken naar de 
rechtstreekse zzp’ers. 
 
De heer Bloemer zegt dat bij de aanbesteding onderaanneming wordt toegestaan. Hoe de 
afspraken onderling verder worden gemaakt, moeten ze zelf weten. De gemeente maakt afspraken 
met de hoofdaannemer. 
Hij vraagt aan welke wettelijke eisen voldaan moet worden bij het overschrijden van een bepaalde 
grens (betreffende de grootte van de organisatie). Hij kan zich voorstellen dat dit wel wat betekent 
voor de tariefstelling, want voldoen aan allerlei wet- en regelgeving en andere eisen betekent meer 
kosten. Dan is het ZiN-tarief het meest voor de hand liggend. 
 
De heer Reijnders is vijf jaar zzp’er geweest en heeft nu vijf jaar een bedrijf met vijftien mensen in 
dienst. Hij constateert grote verschillen. Als zzp’er was zijn administratie eenvoudiger en hij 
besteedde er dus ook minder tijd aan. Hij heeft nu twee langdurig zieken en dat kost veel geld. Als 
zzp’er had hij zelf een persoonlijke arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nu moet er meer verzekerd 
worden en moet hij voldoen aan allerlei wetgeving. Een tarief onder de 60 euro is dan ook niet 
werkbaar. Dan kan hij de kwaliteit niet meer waarborgen of gaat het bedrijf failliet. 
In zijn organisaties zijn zes mensen BAMw-geregistreerd. Een kleine organisatie, die werkt met 
pgb’s, hoeft daarvoor geen kosten te maken. Daar moet in de tarieven rekening mee worden 
gehouden. Ook een dienstverband kost veel geld. 
 
De heer Spee vindt dat er in principe over gelijke tarieven gepraat moet worden. Dat betekent dat 
zzp’ers eenzelfde bedrag moeten krijgen. Die moeten ook allerlei extra werkzaamheden verrichten 
en zij moeten ook bijvoorbeeld pensioen opbouwen. Mensen die in dienst zijn, bouwen ook 
pensioen op en krijgen vakantiegeld en een uitkering bij ziekte. Zzp’ers moeten dat allemaal zelf 
regelen. 
 
De heer Simons vraagt of bij de definities rekening moet worden gehouden met verschillende 
wettelijke eisen. 
 
Mevrouw De Rond zegt dat er verschil moet worden gemaakt tussen organisaties en zzp’ers. Het 
gaat er niet om of je een grote of kleine organisatie bent. 
 
De heer Spee zegt aanvullend dat er ook gekeken moet worden naar organisaties die volledig 
draaien op zzp’ers. Er is een maatschappelijke ontwikkeling om het werk met alleen zzp’ers te 
doen. 
 
De heer Hensen zegt dat er ook zzp’ers zijn met arbeidscontracten. 
 
De heer Reijnders antwoordt dat bij een arbeidscontract ook een pensioenpremie en dergelijke 
horen. Een zzp’er moet dat allemaal zelf betalen. Je zal toch een bepaald tarief moeten hanteren 
om staande te blijven. 
 
Mevrouw Janssen benadrukt dat er nu afspraken gemaakt moeten worden op een heel korte 
termijn. Zij wil weten of het voor de kosten uitmaakt of organisaties mensen in dienst hebben of dat 
zij werken met zzp’ers. Een organisatie is gewoon verplicht om aan allerlei wettelijke eisen te doen. 
 
Mevrouw Quanjel wil weten of er ook moet worden gekeken naar kwaliteit en kwalificaties. Wat 
hebben mensen voor potentieel in huis? Zo heeft spreekster meegemaakt dat een pgb werd 
ingevuld door schoorsteenvegers. Zij wil dan ook weten hoe de kwaliteit wordt gemonitord en hoe je 
zicht krijg op wat er gebeurt. Dat is belangrijker dan de discussie over een kleine of grote 
organisatie. Er zitten grote verschillen in kwaliteit, tot aan misbruik toe. Het tarief moet afhangen 
van de geleverde prestaties en niet van de grootte van het bedrijf. Het gaat om de kwaliteit die men 
biedt. 
 
De voorzitter wil weten hoe bij de prijsafspraken aan de voorkant de kwaliteit kan worden 
beoordeeld. 
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Mevrouw Quanjel antwoordt dat het om bevoegdheid gaat. Organisaties moeten bevoegdheden, 
kwalificaties, certificaten en dergelijke kunnen overleggen. Als dat wordt losgelaten, wordt het een 
lastig verhaal. Kwaliteit kun je immers pas achteraf meten. 
 
De heer Reijnders wil een verschil maken tussen een pgb-bureau en een zorgaanbieder. Heel 
vaak wordt gezegd dat pgb’ers zich verrijken met geld uit de maatschappij. Vanuit de portal met 
zorgaanbieders zijn er criteria waaraan moet worden voldaan. Dat verschilt niet zo met wat de 
gemeente straks verwacht. Het portalplein van zorgaanbieders staat los van de financieringsstroom. 
Als pgb-aanbieder wordt hij ergens aangehaakt, maar hij is gewoon zorgaanbieder. 
 
Mevrouw Quanjel zegt dat haar dit niets uitmaakt. Het moet om kwaliteit gaan. De meeste 
zorginstellingen hebben dat nog niet op orde, want iedereen kan zich als zorgaanbieder aanmelden. 
Er moet dus een toets komen. Het is de vraag welke criteria dan moeten gelden. Dat is een heel 
lastige vraag om te beantwoorden. 
 
De heer Schlenter vindt het heel lastig om kwaliteit en prijs met elkaar te verbinden, want er is nog 
geen zorg verleend. Als de prijsstelling te laag is, kan een zorgaanbieder nooit het vereiste niveau 
bereiken. Daar moeten goede afspraken over worden gemaakt. 
 
Mevrouw Van Wingerden meldt dat de meeste zzp’ers die in de zorg werken, gewoon officieel als 
zorgverlener zijn geregistreerd. Daarmee is een bepaalde kwaliteit geborgd. Daar zou een 
onderscheid in gemaakt kunnen worden, want een mantelzorger is meestal niet geregistreerd. Er 
bestaat daarvoor een register op internet. 
 

Pauze 
 
De voorzitter constateert dat er nog genoeg openstaande vragen zijn. Voor de pauze is gesproken 
over het verschil in de tariefstelling tussen gekwalificeerde en niet-kwalificeerde zzp’ers. Hij vraagt 
of er nog opmerkingen over zijn. 
 
De heer Hensen vindt dat er een groep vergeten wordt, namelijk de mantelzorgers. Bij pgb’s wordt 
gesproken over kortingen van 50%, terwijl het motto is: de regie in eigen hand. Door de hoge 
korting is verzorging thuis niet meer mogelijk. 
 
De heer Reijnders deelt mee dat de pgb-prijs voor mantelzorgers 25 euro bedraagt. Als je daarop 
gaat korten, dan gaat het om een ander bedrag dan als je kort op de prijs van de professionals.  
 
De heer Simons deelt mee dat er altijd wordt geredeneerd vanuit het laagste ZiN-tarief en niet 
vanuit de bestaande tarieven op de markt. Het gaat dus om een korting van 50% op het laagste 
ZiN-tarief van het betreffende product. 
 
Mevrouw De Rond deelt mee dat het goedkoopste pgb-tarief 38 euro bedraagt. Dat wordt dus ook 
gehalveerd. 
 
De heer Meerten benadrukt dat de gemeente hier pas een besluit over neemt als de consequenties 
ervan zijn te overzien. In de bijlagen wordt de relatie gelegd met het goedkoopste 
arrangementstarief van ZiN. Het is echter de vraag of je pgb-tarieven kunt relateren aan 
arrangementstarieven. Het gaat om maatwerk en bij klanten met zware zorg moet differentiatie 
mogelijk zijn. Dat is niet mogelijk als je uitgaat van arrangementstarieven. Dat is nog punt van 
discussie. 
 
De heer Hensen deelt mee dat de burger, de zorgvrager, ook niet weet wat de toekomst brengt. 
 
De heer Meerten stelt voor hierover, naast met aanbieders, ook met budgethouders te spreken. 
 
De heer Hensen stelt daarbij voor om consulenten van Per Saldo in te schakelen. 
 
De heer Meerten is het daarmee eens, maar wil waken voor het veroorzaken van te veel reuring. 
Dat zou vrijwilligers wel eens kunnen afschrikken. 
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De heer Simons benadrukt dat het belangrijk is om te motiveren waarom voor een bepaalde 
richting en voor bepaalde tarieven is gekozen. Daarom vindt er nu deze discussie plaats. 
 
De heer Bloemer kan zich ook voorstellen dat in het proces een andere volgorde wordt gehanteerd. 
De markt zou gedifferentieerd kunnen worden en verdeeld worden in enkele lagen. Op basis van de 
verschillende lagen moet een redelijk tarief bepaald worden. Daarin neem je de karakteristieken van 
de verschillende lagen mee. Daarop kun je vervolgens de korting berekenen. 
 
De heer Simons benadrukt dat daar nu juist naar wordt gestreefd. De basis is het goedkoopste 
tarief in ZiN. Gebleken is dat niet gewerkt kan worden met vaste tarieven per dagdeel en daarop de 
korting toepassen. Het tarief moet bepaald worden op arrangementsniveau per productsoort. Dat 
geldt voor professionals en voor eenlingen die de zorg van een familieled op zich nemen, niet voor 
de grote organisaties. 
 
De heer Bloemer vindt dat met het onderscheiden van de marktlagen, je ook meer inzicht krijgt in 
de verschillende tarieven in de verschillende marktlagen. Dat is anders dan uitgaan van het ZiN-
tarief. 
 
Mevrouw De Rond denkt dat de omrekening van arrangementstarief naar uurtarief voor pgb’ers 
lastig is. 
 
De heer Spee wil onderscheid maken tussen arrangementen en individuele producten en spreken 
over verschillende soorten dienstverleners en verschillende prijzen. Het probleem daarbij is dat 
klanten kunnen kiezen tussen een pgb en ZiN. Zij kunnen dus ook arrangementen vragen op basis 
van een pgb. Er mag dus geen onderscheid gemaakt worden tussen prijzen bij een arrangement bij 
een pgb of bij ZiN. 
Er moet wel onderscheid worden gemaakt tussen een professional die de hulp verleent en een 
vrijwilliger. Mantelzorgers worden weer op een ander niveau uitbetaald. Professionals passen meer 
in categorie 2. 
Spreker worstelt met de productdefinitie en hoe daarmee wordt omgegaan. 
 
De heer Bloemer deelt mee dat de ZiN-wereld en de pgb-wereld van elkaar verschillen. 
Tegelijkertijd worden er productgroepen gedefinieerd. Die productgroepen zitten voor de 
verschillende werelden anders in elkaar, zowel qua resultaat als qua kosten. 
Je kunt uitgaan van de huidige situatie en vervolgens de vertaalslag maken naar de taakstelling. 
Dat is een ander proces dan uitgaan van het tarief voor ZiN en daarop de korting toepassen. 
 
De heer Wijngaarden deelt mee dat dat voor ZiN al gebeurt. Bij het pgb is daar geen informatie 
over. 
Je krijgt straks een arrangement per aanbieder dat gebaseerd is op historie, want iedere aanbieder 
kent nu andere tarieven. Als je vervolgens de korting toepast, dan weet je waar je aan toe bent. 
Voor grote spelers werkt dat goed. Maar ook de mensen die actief zijn op het gebied van het pgb 
zullen gekort worden. 
 
Mevrouw Nicolaes beaamt dat je daar iets mee moet. 
 
De heer Meerten vindt dat je ook op het gebied van het pgb naar de historie moet kijken. Je moet 
verder ook differentiëren naar verschillende organisaties en niet alleen naar marktlagen. 
Bij een pgb heeft de dienstverlener geen mogelijkheden om te werken aan de kleine q. 
Vorige keer is gesproken over een maximum van het aantal te contracteren partijen waar het 
zorgkantoor rekening mee moet houden. De gemeente laat dat maximum nu los. 
Organisaties stromen nu in het laagste arrangementstarief in. Of dat verschuivingen tot gevolg heeft 
van pgb naar ZiN is nog niet bekend. De consequenties daarvan zijn ook nog niet te overzien. Dat 
wordt pas duidelijk na de uitvraag. Dan wordt het duidelijk of het verstandig is om over te stappen 
op ZiN-contracten. 
 
Mevrouw De Rond deelt mee dat aanbieders zich ook kunnen terugtrekken als ZiN-aanbieder en 
vervolgens gefinancierd worden door de pgb’s. 
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De heer Meerten deelt mee dat aanbieders niet verplicht worden om over te stappen op ZiN-
arrangementen. Als de laagste ZiN-tarieven hoger zijn dan het huidige pgb-tarief en ook het 
trekkingsrecht wordt toegepast, zullen klanten overstappen op ZiN. Dat zal leiden tot een 
prijsverhoging. 
 
De heer Reijnders bestrijdt dat er veel klanten willen overstappen. Veel mensen kiezen bewust 
voor een pgb. 
 
De heer Hensen denkt ook dat bij een pgb de eigen regie erg belangrijk is. Hij benadrukt dat bij een 
pgb zorgverleners ook hard moeten werken om hun klanten te behouden. Ook deze zorgverleners 
moeten verantwoording afleggen aan het zorgkantoor. 
 
De heer Meerten deelt mee dat mensen ook kiezen voor een pgb, omdat bepaalde organisaties 
alleen op die manier zorg aanbieden. 
 
De heer Reijnders deelt mee dat zijn organisatie vaak zware zorg verleent. Een bepaald aantal 
klanten kiest dan voor Somnium en niet per se voor een pgb. 
 
Mevrouw Janssen denkt dat juist die groep zal overstappen op ZiN met een hoger tarief en dus met 
hogere kosten zal worden geconfronteerd. 
 
De heer Reijnders deelt mee dat het gaat om ongeveer 10% van de klanten. 
 
De heer Spee wil weten of er zicht is op de totale kosten van pgb en ZiN. 
 
De heer Meerten zegt dat 30% van de zorg via een pgb wordt geleverd. De komende periode 
zullen de gemeenten hierover gedetailleerde informatie ontvangen. 
 
De voorzitter benadrukt dat bij ZiN straks ook meer eigen regie mogelijk is met een 
ondersteuningplan met daarin maatwerk. Daardoor wordt het verschil tussen pgb en ZiN langzaam 
kleiner. Er zullen ook mensen zijn die altijd volledig de eigen regie willen blijven voeren. Zij zullen 
nooit kiezen voor ZiN. 
Spreker constateert een aantal openstaande vragen over de huidige situatie op de pgb-markt. Eind 
oktober 2014 zullen zorgkantoren daarvoor informatie aanleveren. 
 
Mevrouw De Rond benadrukt dat het pgb-tarief voor bepaalde groepen aanbieders gelijk moet zijn. 
 
De heer Schlenter benadrukt dat bij nieuwe aanbieders geen uitvraag gedaan kan worden. Hij wil 
weten hoe daarmee wordt omgegaan. 
 
De heer Simons antwoordt dat dan wordt uitgegaan van het laagste gemiddelde ZiN-tarief. Dat 
tarief is in het najaar bekend. In 2015 moet op basis van spiegelinformatie duidelijk worden of dat 
de goede weg is of dat het beleid veranderd moet worden. 
Spreker benadrukt dat het Rijk zo veel mogelijk organisaties en mensen de kans wil geven om mee 
te doen in het transformatieproces. 
 
De heer Van der Flier zet vraagtekens bij de tabel met kortingen van 20 en 30% bij begeleiding 
groep en dagbesteding. 
 
De heer Simons legt uit dat het gaat om de dagbesteding bij beschermd wonen. Het gaat om ZZPC 
met en zonder dagbesteding. De definities van dagbesteding en begeleidingsgroep moeten nog 
worden geformuleerd. De organisatie van de heer Van der Flier moet hier vooral kijken naar 
begeleiding groep. 
 
Mevrouw De Rond wil weten of bij het pgb gedacht wordt aan een prijs per uur of aan 
arrangementen. 
 
De heer Simons antwoordt dat het niet mogelijk is om op arrangementniveau prijzen te bepalen. Je 
moet dan arrangementsprijzen terugrekenen naar uur- en dagtarieven. In de uitvraag moet duidelijk 
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worden wat de gemiddelde duur van zorg is. Dat wordt doorgerekend naar tarieven. Die moeten 
overeenkomen met de tarieven voor ZiN. 
 
Mevrouw De Rond deelt mee dat het voor ambulante hulp GGZ wel mogelijk is om een gemiddelde 
prijs te bepalen. Het gaat dan wel om een groot scala aan hulpverlening. Zij zet vraagtekens bij de 
mogelijkheid om een eenduidig pgb-tarief vast te stellen, omdat het gaat om een grote groep 
klanten met vaak zeer uiteenlopende zorgvragen. 
 
De heer Spee deelt mee dat het in principe gaat om de intensiteit en de zwaarte van de hulp. Die 
twee zaken moet je uit elkaar halen, want het niveau van de medewerker is niet gerelateerd aan het 
aantal cliënten. Hij denkt dan ook dat de voorgestelde methode gewoon kan worden uitgewerkt. 
 
De heer Meerten vindt dat het tarief van een pgb moet aansluiten op de situatie van de klant. Het 
gaat om maatwerk. Dat is de enige mogelijkheid om een tarief te bepalen. Spreker ziet geen 
mogelijkheid om iets doen met de huidige uurtarieven. 
 
De heer Simons vindt dat de bestaande pgb-tarieven vergeleken moeten worden met de prijzen 
van ZiN. Als die prijzen sterk verschillen, moet daar iets mee gedaan worden. Verder moet de 
uitkomst ook passen binnen de gemeentelijke begroting. 
 
De heer Meerten vindt het handig om met gemiddelde tarieven te werken. Dat levert weliswaar 
problemen op bij kleine aanbieders en bij kleine gemeenten, maar die zijn achter de schermen op te 
vangen. Pgb’s moeten aansluiten op de zorgvraag van de klant. Die zal altijd afwijken van een 
standaardarrangement. Een eenduidig tarief zal dan ook nooit passen binnen de huidige situatie. 
 
Mevrouw Van Wingerden vraagt zich af of dat probleem wel opgelost moet worden. Pgb-
budgethouders kunnen zelf de inkoop van zorg regelen. 
 
De heer Reijnders vindt het de verantwoordelijkheid van de budgethouder om zorg tegen een 
bepaald tarief in te kopen. Hij zet vraagtekens bij een mogelijke beperking van bestedingsvrijheid. 
 
Mevrouw Van Wingerden is het ermee eens dat budgethouders zelf de markt moeten verkennen 
en een keuze voor bepaalde zorg moeten maken. 
 
De heer Reijnders benadrukt dat een verdere korting op de prijs bij zorg via een pgb niet mogelijk 
is. Daardoor zullen aanbieders verdwijnen. Korting op het pgb-budget van een cliënt is wel mogelijk. 
Hij kan daar vervolgens zijn eigen keuzes in maken. 
 
De heer Spee benadrukt dat het ook bij het pgb gaat om arrangementen. Die arrangementen zijn 
echter flexibeler. In overleg met de wijkteams worden de klantvraag en de hoogte van het pgb 
bepaald. Op basis van het pgb-budget kan de cliënt zijn keuzes maken bij het inkopen van zorg. 
Het is dus belangrijk te weten wat de omvang is van de pgb-markt en welke mogelijkheden er nog 
zijn om veranderingen aan te brengen. Als er gewoon 20 of 30% wordt gekort op de tarieven, gaan 
er organisaties failliet. 
Spreker vermoedt echter dat de pgb-markt ten opzichte van de ZiN-markt relatief klein is. 
 
De heer Wijngaarden beaamt dat dat geldt voor zijn eigen organisatie, maar misschien niet voor 
andere. Hij ziet dan ook uit naar informatie op dat gebied. 
Hij deelt mee dat pgb-houders in principe gewoon een korting op het budget krijgen. Het is de 
uitdaging van de klant om daar goed mee om te gaan. 
 
De heer Reijnders deelt mee dat ook overwogen is om de pgb-tarieven niet te korten, omdat de 
prijsverschillen tussen pgb en ZiN al groot zijn. Het blijft de vraag of klanten nog voldoende zorg 
kunnen inkopen als ze worden gekort op hun budget. 
 
De heer Spee herhaalt dat daarvoor de omvang van zorg die via een pgb is ingekocht, bekend 
moet zijn. 
 
De voorzitter benadrukt dat ook het stelsel gaat wijzigen. Je kunt een beetje sturen, maar je kunt 
nooit sturen op basis van de omvang. Als de cijfers bekend zijn, moet er een proces gestart worden 
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om op basis van die spiegelinformatie beslissingen te kunnen nemen. De dvo met bijlagen moet 
daarvoor snel beschikbaar zijn. De organisaties moeten voor 11 oktober 2014 alle informatie 
hebben geleverd. Dat is een hele opgave. Spreker voorspelt echter dat dan nog niet alles bekend 
zal zijn. Hij wil dan ook van de deelnemers weten welke processtappen wel gezet kunnen worden 
op het gebied van prijzen voor pgb-zorg. 
 
De heer Hensen is voorstander van het gebruik van een pgb. Met een pgb kom je echter in een 
grijs gebied terecht met hulpverleners als de buurvrouw en dergelijke. Spreker stelt voor om de 
huidige procedure te handhaven. Door het trekkingsrecht wordt de fraudegevoeligheid gevoelig 
minder. Verder moeten er ook bij een pgb plannen ingediend worden. De eerste stap is dus al 
gezet. Spreker stelt dan ook voor om voorlopig geen veranderingen aan te brengen. 
 
Mevrouw Van Wingerden geeft aan dat het ministerie de cijfers van ZiN en pgb per gemeente 
binnenkort zal aanleveren. Zij stelt voor de werkgroep financiën van die informatie te voorzien. 
 
Mevrouw De Rond deelt mee dat het in Heerlen gaat om 28% zorg via pgb. Het gaat dus om een 
aanzienlijk bedrag. Je moet het dan ook goed monitoren om straks bij te kunnen sturen. Daarover 
moeten nu afspraken worden gemaakt. 
 
Mevrouw Van Wingerden benadrukt dat een pgb goedkoper is dan ZiN. Het is dus belangrijk om 
de zorg via het pgb te blijven leveren en misschien zelfs uit te breiden. Wellicht dat organisaties die 
ZiN aanbieden, moeten transformeren. 
 
De heer Reijnders beaamt dat pgb-zorg 30% goedkoper is. 
 
Mevrouw Van Wingerden constateert dat organisaties zich daaraan moeten aanpassen, omdat de 
situatie steeds nijpender wordt. 
 
De heer Meerten deelt mee dat het pgb veel minder fraudegevoelig is. Daardoor zal ook de zorg in 
de vorm van een pgb afnemen. Ook het trekkingsrecht heeft invloed op het aantal pgb’s. 
 
De heer Schlenter vindt dat aanbieders van ZiN ook zorg via het pgb moeten kunnen aanbieden. 
 
De heer Meerten deelt mee dat de bestaande pgb’ers een overgangsrecht hebben. De gemeente 
moet nieuw beleid maken op de nieuwe instroom en moet bijvoorbeeld de hoogte van de pgb-
tarieven vaststellen. Die tarieven moeten in relatie staan met de ZiN-tarieven (de 
arrangementsprijzen). 
De uurprijs van zorg via een pgb is vrij laag en kent nog maar weinig rek. 
 
De heer Spee vindt dat er sprake is van rechtsongelijkheid als je onderscheid gaat maken tussen 
korting op het pgb en korting op ZiN. 
 
De heer Meerten merkt op dat de korting op de arrangementsprijzen voornamelijk wordt 
gerealiseerd door efficiency en niet door aanpassing van het tarief. Ook bij het pgb wordt de korting 
niet door een aanpassing van het tarief gerealiseerd. 
 
De heer Spee beaamt dat er bij het pgb weinig te behalen is op het gebied van prijs, temeer omdat 
het verschil met de kosten van ZiN al groot is. Maar met de Q is wel wat te halen op de pgb-markt. 
Dat is een taak van de wijkteams. 
 
De heer Simons geeft uitleg over de termen kleine en grote Q. Bij de grote Q gaat het om het 
aantal cliënten. Dat moet verminderd worden door de transformatie van de zorg met aandacht voor 
preventie en onder andere participatie. De kleine q behelst de zorg aan de cliënt (het behandelplan 
van de organisaties). Daar kan onder andere gewerkt worden aan het verbeteren van de efficiency. 
Spreker deelt mee dat pgb-klanten zelf hun zorg organiseren in de vorm van een plan dat wordt 
voorgelegd aan de regisseur. Daar hoort ook een budget bij. Het is nu de vraag hoe bepaald wordt 
hoe hoog dat budget moet zijn. 
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De heer Meerten vindt dat uit het plan van aanpak van de cliënt blijkt wat de kleine q is. Hij wordt 
daarin begeleid, mogelijk door de zorgverlener zelf. Dat laatste brengt het gevaar van dure zorg met 
zich mee. 
 
De heer Simons vindt dat professionals moeten bepalen of het plan voldoet aan de doelstelling. 
 
Mevrouw Van Wingerden benadrukt dat een dergelijk plan met een heel team wordt opgesteld. 
Dan wordt ook de keuze gemaakt voor een pgb of voor ZiN. 
 
De heer Reijnders deelt mee dat Bureau Jeugdzorg klanten ondervraagt en op basis daarvan 
indicaties stelt. Ook wordt er een keuze gemaakt voor een pgb (geld) of ZiN (door een 
zorgaanbieder). 
 
De heer Simons benadrukt dat daardoor aan de voorkant de P (prijs) en de Q worden 
dichtgetimmerd. Er is echter nog maar weinig ruimte om de korting te realiseren. Daarom moet de 
gemeente meekijken bij het opstellen van het plan van aanpak. Daarbij kan de klant uiteindelijk 
kiezen voor een pgb of ZiN. 
 
De heer Reijnders merkt op dat een klant ook met een aanbieder van zorg via een pgb een plan 
kan opstellen met een bepaald aantal uren en een bepaald tarief. De gemeente moet dat 
vervolgens goedkeuren. 
 
De heer Simons benadrukt dat een gemeente de plannen niet beoordeelt. Zij zal achteraf haar 
consequenties trekken op basis van spiegelinformatie. 
Bij zorg via een pgb is sprake van een lage drempel. De regisseur krijgt daarbij een andere rol in 
het proces. 
 
De voorzitter vindt dat logisch, omdat bij het pgb en ZiN sprake is van verschillende 
budgethouders. 
Hij wil dan ook weten hoe afspraken met pgb-aanbieders kunnen worden gemaakt. 
 
Mevrouw Van Wingerden vindt dat door deze werkwijze een vergelijking niet mogelijk is. 
 
Mevrouw Quanjel zet vraagtekens bij zorg via pgb. Nu is hebben mensen de vrijheid om zorg zelf in 
te kopen, maar dat is niet meer houdbaar. Je moet iets anders bedenken om grip op de situatie te 
krijgen. 
 
Mevrouw Van Wingerden deelt mee dat juist de essentie van het pgb is dat je daar geen grip op 
wilt houden. Je kunt grip krijgen op de resultaten door onderzoeken te houden naar de effecten van 
de geboden zorg. 
 
De heer Reijnders vindt dat bij heronderzoeken ook de zorgaanbieder betrokken moet worden. De 
zorgaanbieder moet zich ook kunnen verantwoorden. Cliënten hebben soms een heel ander beeld 
van de geleverde zorg. 
 
Mevrouw Van Wingerden deelt mee dat het nu ook al bij jeugdzorg zo geregeld is. Ook de 
zorgaanbieders moeten rapporteren over de geleverde zorg. De controle op zorg via een pgb is 
veel strenger dan bij ZiN. 
 
Mevrouw De Rond vindt het niet logisch om bij het pgb te werken met arrangementsprijzen, zoals 
bij ZiN. Bij pgb’s moet gewerkt worden met de dag- of uurtarieven. 
 
De heer Simons benadrukt dat dat nu ook de vraag is. Het is de vraag hoe de tarieven bepaald 
moeten worden: op basis van de huidige tarieven inclusief een bepaalde korting of op basis van de 
kosten van ZiN. Spreker is er voorstander van om dat laatste eerst te proberen en te bezien of dat 
vreemde verschillen oplevert. Als dat niet lukt, kan er nog altijd voor een andere strategie worden 
gekozen. 
 
Mevrouw De Rond merkt op dat grote zorgorganisaties andere kwaliteitseisen hebben dan 
individuele zzp’ers of mantelzorgers. 
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De heer Simons deelt mee dat een pgb-houder zijn dienst inkoopt bij een organisatie die ook aan 
bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen of gecertificeerd moet zijn. Wellicht leidt dat gegeven tot 
gelijke tarieven voor beide groepen. 
 
Mevrouw De Rond merkt op dat bij de bepaling van de hoogte van het budget van een pgb niet 
bekend is hoe de cliënt zijn zorg inricht en of hij zijn zorg inkoopt bij een grote organisatie of bij een 
zzp’er. 
 
De heer Simons stelt daarom voor om met meerdere soorten tarieven te werken: tarieven voor 
professionals en voor niet-professionals. 
 
De heer Schlenter constateert dat de wijkteams invloed hebben op de grote Q. In 2015 wordt 
duidelijk hoeveel zorg er nodig is. De budgethouder vult vervolgens zelf de kleine q in de vorm van 
een zorgplan in. 
 
De heer Simons benadrukt dat organisaties nog weinig inzicht hebben in de vraag naar zorg. Op 
basis van informatie van regisseurs kunnen verschillen worden geconstateerd tussen ZiN en pgb. 
Bij grote verschillen kan om uitleg gevraagd worden. 
 
Mevrouw Van Wingerden vindt dat moeilijk uitvoerbaar en niet vast te leggen in een werkinstructie 
voor de medewerkers. Het is veel logischer dat de regisseur stuurt in dat wat via het pgb wordt 
ingekocht. 
 
De voorzitter deelt mee dat wijkteams niet sturen op ZiN, maar op pgb. Dat zorgt voor 
rechtsongelijkheid. Bezwaarmakers zullen bij de rechter in het gelijk worden gesteld. De voorzitter 
constateert dat de ingeslagen weg niet direct leidt tot oplossingen. 
 
De heer Simons wil de toets bij de regisseur leggen als de dienstverlener geen professional is. Bij 
een professional kan achteraf getoetst worden of voldaan is aan de eisen. 
 
De heer Wijngaarden beaamt dat. Toetsing is mogelijk op basis van de spiegelinformatie, die de 
organisaties moeten aanleveren. Hij benadrukt dat getracht moet worden om de schil rond de klant 
te kwantificeren. Daaruit kan de conclusie getrokken worden of de inzet van de professional 
verlaagd kan worden. Dat verschilt natuurlijk per klant, maar het moet mogelijk zijn om een 
gemiddelde uit te rekenen. 
 
De heer Spee beaamt dat dat mogelijk is, omdat de trajecten zijn vastgelegd met onder andere een 
duidelijk doel. Ook het type cliënt en het type zorgvraag zijn vastgelegd. Vervolgens wordt getracht 
om de vastgestelde doelen te realiseren. In de jeugdzorg is die werkwijze bekend. Die werkwijze is 
ook mogelijk voor zorg via een pgb. 
 
De heer Reijnders deelt mee dat er uren zijn gekoppeld aan jeugdzorg. Dat is wellicht ook mogelijk 
voor pgb-zorg. Met die informatie kan ook het tarief bepaald worden. 
 
De heer Spee benadrukt dat bij het pgb de cliënt de inhoud van de zorg bepaalt. Dat is ook een 
arrangement, maar op een ander niveau. 
 
De heer Reijnders bestrijdt dat. Bureau Jeugdzorg verzorgt de indicaties 
 
De heer Spee constateert dat de professional het arrangement bepaalt. 
 
Mevrouw Janssen legt uit dat ouders op dat gebied ook bepaalde vrijheden hebben. Zo kunnen ze 
kiezen voor alleen groepsbegeleiding. 
 
De heer Spee beaamt dat de cliënt binnen bepaalde grenzen, namelijk gericht op een bepaald doel, 
de kleine q bepaalt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de regisseur. Maar het is de jeugdzorg 
die het budget toekent. De doelen liggen vast, de invulling ervan wordt aan de cliënt overgelaten. 



  Pagina 14 van 16 
 

 

Het is de vraag wat er in 2015 en verder gaat gebeuren en hoe de bezuiniging precies wordt 
ingevuld. Het is dus de vraag hoe de pgb-markt zich ontwikkelt. Daarvoor is informatie nodig over 
het huidige gebruik van pgb’s. 
 
De heer Reijnders is er voorstander van dat zorgorganisaties samen met de cliënt over de 
zorgvraag spreken. Nu spreekt alleen het zorgkantoor met cliënten, terwijl het zorgplan door de 
zorgverlener wordt opgesteld. Vaak kunnen cliënten het plan niet goed verwoorden, waardoor 
fouten ontstaan en het zorgplan wordt afgekeurd. Het zorgkantoor verbiedt de organisaties om met 
de cliënt te spreken. 
 
De voorzitter benadrukt dat dat straks wel mogelijk is bij de bespreking van het ondersteuningsplan 
met de regisseur. 
 
De heer Wijngaarden constateert dat er een noodzaak is om te werken met zorguren en 
bijbehorende tarieven. Op die manier kan ook blijken dat het met minder kan. 
 
Mevrouw Janssen deelt mee dat de tarieven niet gecorrigeerd zijn voor inflatie, terwijl de kosten 
wel stijgen. 
 
De heer Spee deelt mee dat dat ook bij ZiN is gebeurd. De prijzen bij het pgb liggen op een lager 
niveau. Als je korting van 20% een-op-een zou doorvoeren in het pgb, is de impact veel groter. 
Daarmee doe je pgb-klanten te kort. 
Het is niet duidelijk of het aantal pgb-klanten groeit of daalt. Er moet wel iets gedaan worden aan de 
kleine q. Het is belangrijk dat er snel inzicht komt in de cijfers van de huidige situatie. Spreker gaat 
ervan uit dat de grote aanbieders de cijfers klaar hebben liggen. 
 
Mevrouw De Rond vindt het niet te doen voor een wijkteam een korting toe te passen op de zorg, 
dat mensen bijvoorbeeld geen honderd maar tachtig uur zorg krijgen toegewezen. 
 
De heer Spee deelt mee dat er regisseurs in het wijkteams zitten. Dat zijn de professionals. Zij 
kunnen toetsen of de korting kan worden toegepast. 
 
De voorzitter beaamt dat de regisseurs professionals zijn. 
 
De heer Meerten deelt mee dat Bureau Jeugdzorg eerder voor de indicatiestelling zorgde. Dat is nu 
losgelaten ten gunste van ruimte voor de aanbieder. Bij pgb’s zul je echter, bij de individuele situatie 
van een klant, tot een bepaalde objectivering moeten komen. Daarvoor is de deskundigheid nodig. 
 
De voorzitter deelt mee dat cliënten de regisseursrol kunnen inhuren. 
 
De heer Meerten wil weten aan de hand waarvan de specialisten invulling geven aan de benodigde 
zorg en op welk moment ze dat doen. Moet de hoogte van het pgb bekend zijn voordat er 
gesproken wordt over de invulling van zorg? 
 
De voorzitter deelt mee dat de invulling van het regisseursmodel nog moet plaatsvinden. Daarvoor 
is afstemming nodig tussen gemeenten. 
 
De heer Simons constateert dat de wat-vraag nog niet duidelijk is. Als het pgb is vastgesteld kan – 
net als bij een arrangement bij ZiN – het bedrag ter beschikking gesteld worden aan de cliënt voor 
het invullen van de zorg. In de verantwoording moet uiteindelijk aandacht zijn voor de daadwerkelijk 
geleverde zorg. 
 
Mevrouw De Rond waarschuwt ervoor dat mensen met een pgb soms de zorg invullen met 
goedkope mantelzorg. 
 
De heer Spee vindt dat er een denkfout wordt gemaakt. In het keukentafelgesprek wordt bepaald 
welk soort zorg door wie geleverd wordt. Afhankelijk van de professionaliteit van zorg worden 
verschillende prijzen gehanteerd. 
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De heer Simons constateert dat er dan een matrix ontstaat met op de ene as de productsoorten en 
op de andere as de niveaus van professionaliteit. 
 
De heer Spee deelt mee dat een samenstelling van productsoorten ook leidt tot een arrangement. 
Een aanbieder van ZiN gebruikt vaste arrangementen. Bij een pgb moet dat iedere keer nader 
worden ingevuld. 
Dat vergt echter ook een integrale rapportage, omdat er sprake is van meerdere aanbieders. Dat 
levert frictie op. 
 
De voorzitter deelt mee dat dat nu ook al het geval is. Hij herhaalt dat met deze transitie niet alle 
bestaande problemen opgelost kunnen worden. 
 
De heer Simons vindt het moeilijk om een korting te bepalen voor de productsoorten 
(arrangementen) bij een pgb. Als een bepaald percentage van de pgb-gebruikers overstapt op ZiN, 
dan leidt dat tot een lastenverzwaring. De vraag is hoe hoog dat percentage is. 
Spreker kondigt aan die informatie en de kosten voor pgb-zorg in relatie tot ZiN bij het zorgkantoor 
op te vragen. Op basis van die informatie, onder andere de verschuiving van pgb naar ZiN, kunnen 
de kortingen worden vastgesteld. 
 
De heer Spee benadrukt dat pgb en jeugdzorg verschillende circuits zijn en dat je informatie over 
de jeugdzorg bij Bureau Jeugdzorg moet opvragen. 
 
De voorzitter vraagt de deelnemers of de vraagstukken rondom pgb en ZiN voldoende scherp zijn 
geformuleerd. 
 
De heer Simons geeft een opsomming van het besprokene. 

 Het gaat om het onderscheid tussen professional en niet-professional. De vraag daarbij is of er 
alleen een verschil wordt gemaakt in kwaliteit of ook in prijs. 

 Bij het vaststellen van de tarieven van het pgb wordt in eerste instantie uitgegaan van de 
arrangementstarieven van ZiN. Daarbij wordt rekening gehouden met de huidige verhouding 
tussen pgb en ZiN (zowel in geld als in aantal). Die cijfers moeten naast het budget van de 
gemeente gelegd worden. Op basis van die informatie moet de matrix ingevuld worden. 

 
6.  Planning tot 4 november 2014 

De voorzitter constateert dat er nog veel werk te verzetten is. Er is afgelopen vrijdag gesproken 
over de dvo. Er wordt nu gewerkt aan een definitieve versie. Er wordt nog hard gesleuteld aan de 
bijlage Prijs/Prestatie. Er zijn werkgroepen ingesteld die zich bezighouden met jeugd en Wmo. De 
werkgroepen moeten komen tot een scherpere duiding van de betreffende bijlagen. Spreker nodigt 
de aanwezigen uit om deel te nemen aan die werkgroepen. 
 
De planning is verder als volgt. 

 De organisaties hebben een week de tijd (tot 19 september 2014) om een reactie te geven. 

 Op 24 september 2014 is er een portefeuillehouderoverleg Maastricht-Heuvelland over de dvo 
en de bijlagen. 

 Op 25 september 2014 gaat de uitvraag naar alle aanbieders (met dvo en bijlagen). 

 Op 30 september 2014 moeten de colleges akkoord gaan met de aanpak en onder andere de 
kortingen. Dan is duidelijk hoe zaken in 2015 worden ingevuld. Dan kan ook het Rijk 
gerustgesteld worden dat alles op tijd gereed is. 

 Op 11 oktober 2014 moet alle informatie binnen zijn. Daarna vindt een eerste quickscan plaats 
en vervolgens een verdiepingslag. Dan wordt duidelijk wat het totale aanbod is vanuit de regio. 
Voor jeugd betreft het de hele regio (achttien gemeenten). Maastricht/Heuvelland en de 
Westelijke Mijnstreek werken samen op het gebied van beschermd wonen en voor de rest 
betreft het alleen de subregio Maastricht/Heuvelland. 

 Uit alle informatie volgt een algemeen beeld van tarieven en budgetten. Dat wordt besproken in 
de colleges. Op 11 november 2014 zullen de colleges akkoord gaan. De week erna zullen 
directeuren van organisaties de contracten tekenen. 

 Op 15 november 2014 zullen alle contracten getekend moeten zijn. 
Spreker benadrukt dat het gaat om een strakke planning en vraagt de deelnemers dan ook om 
commitment, zodat de zorg ook in 2015 gecontinueerd kan worden. 
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De heer Schlenter vraagt naar de invulling van de uitvraag voor nieuwe aanbieders. 
 
De voorzitter antwoordt dat er voor nieuwe aanbieders geen verschil wordt gemaakt. Het enige 
verschil is dat zij geen cijfers kunnen aanleveren over de voorgaande jaren. 
 
De voorzitter vraagt of de deelnemers het eens zijn met deze planning. 
 
De deelnemers geven aan geen opmerkingen te hebben. 
 

7.  Sluiting 
De voorzitter bedankt RADAR voor de hartelijke ontvangst en de aanwezigen voor hun inbreng. Hij 
sluit het overleg om 12.00 uur. 

 
Maastricht, 10 september 2014 


