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De ervaringen met het arrangementsmodel (en de bijbehorende spiegelinformatie) zijn nog heel 

beperkt zowel aan de kant van aanbieders als bij gemeenten. Dat de gemeenten niet op uur1basis 

indiceren en dat aanbieders de bezuiniging deels ook door de hoeveelheid zorg per burger op 

kunnen vangen wordt als positief gezien. 

Overeenstemming is er over het feit dat het uiteindelijk gaat om de prestatie (bijvoorbeeld 

zelfredzaamheid bevorderen) en niet om een pakket zorg. Het gaat namelijk om de output en niet 

om het financieren van het proces. De deelnemers zijn zich er bewust van dat het financieren van 

alleen resultaat nog niet haalbaar is voor 2016.  

Er is ook overeenstemming over het feit dat dezelfde dienst, onafhankelijk van degene die levert, 

dezelfde prijs moet kennen. De meningen verschillen over het tijdpad waarin de historische basis, die 

onder het model ligt, losgelaten kan worden. In de discussie werd ook duidelijk dat de invulling door 

verschillende aanbieders van een zelfde arrangement sterk kan verschillen. Dat verschil zit in de 

activiteit, de doelgroep, de zorgzwaarte en (dus) ook in het aantal uren. Het sturen op dezelfde prijs 

vergt  eerst dat de arrangementen meer homogeen zijn, de huidige indeling is op sommige plaatsen 

te grof. Zo kent verblijf in het kader van bijvoorbeeld Beschermd Wonen en Logeren een wel heel 

grote variatie. En dat geldt ook voor het arrangement Individuele Begeleiding. Voordat je diensten 

echt kunt vergelijken zul je eerst moeten komen tot meer homogene arrangementen. 

Ook overeenstemming is er dat de administratieve lastendruk eerder toegenomen is. Als er al nieuwe 

informatie nodig is voor de contractering 2016 zou het goed zijn als dat gehaald wordt uit de 

gegevensvraag zoals die nu voor het eerste kwartaal gevraagd is.  

Partijen zijn het ook eens dat het gewenst is dat de contouren van het model er zijn vóór de zomer, 

dan kunnen in de maand september de afspraken per aanbieder ingevuld worden. Dit is een 

ambitieus tijdschema maar nodig om de afspraken mee te nemen in de begrotingen voor 2016. 

Door de gemeenten wordt het begrip ‘high trust, high penalty’ gebruikt, het is nodig dat helder 

gemaakt wordt wat dit betekent, en dus ook wat de penalty’s zijn. 

Het controleprotocol dat de accountants moeten hanteren is urgent nodig. Het wordt nu al heel 

moeilijk om de basisadministratie aan te passen als dat gewenst wordt door de gemeenten. Gepleit 

wordt voor een overgangsjaar (2015). De gemeenten zijn hier aan zet, aanbieders worden hierbij 

betrokken.  

De diversiteit tussen aanbieders is groot. Er zijn kleine, net beginnende, aanbieders en heel grote 

aanbieders, aanbieders met een heel smal of juist een heel breed aanbod. Voor sommige aanbieders 

gaat het vooral om de aard van hun dienstverlening2 en bij anderen staat een bepaalde doelgroep 
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centraal. Partijen zijn het er over eens dat het werken met een historisch gemiddelde goed werkt bij 

grote aantallen en tot vreemde3 uitkomsten kan leiden bij kleine aantallen. 

Ook duidelijk werd dat niet alleen het inkoopmodel relevant is maar zeker ook de kennis bij de 

toegangsteams over het aanbod. Alleen al door het groot aantal aanbieders is dat niet eenvoudig en 

raakt het overzicht soms zoek. De vraag die daarbij opkwam is of instroom gedurende het hele 

kalenderjaar, waardoor het aanbod gedurende het jaar wijzigt, wenselijk is. 

 

Afgesproken is dat er een technische werkgroep komt bestaande uit aanbieders en gemeenten. Deze 

groep gaat, tenminste, de volgende ideeën uit dit eerste overleg verder uitwerken: 

1. We moeten de arrangementen iets verder differentiëren, de huidige indeling is te grof.  Dat 

betekent dat we van nu ongeveer 25 arrangementen naar hooguit 35 arrangementen 

moeten. Daar waar de spreiding in noodzakelijke activiteiten voor eenzelfde arrangement te 

groot is  moeten we opsplitsen naar twee of meer arrangementen. Dat lijkt in ieder geval zo 

te zijn bij individuele begeleiding waar er arrangementen zijn die door de aard en omvang 

van de zorgzwaarte per definitie veel inzet en kosten vergen. 

2. Bij grote getallen is een statistische analyse uit het verleden goed om een norm te bepalen 

voor de kosten van een arrangement in de toekomst. Als de aantallen bij een aanbieder voor 

een bepaald arrangement kleiner zijn dan 20 is dit een onvoldoende basis. De ontwikkeltafel 

vraagt om in die gevallen te komen tot een methodiek die meer recht doet aan de 

werkelijkheid. Men is het er over eens dat een verfijning alleen doorgevoerd moet worden 

als die een significant effect heeft op de totale kosten van een instelling. 

3. Bij verblijf (bijvoorbeeld logeren en beschermd wonen) is de variëteit in het aantal dagen 

dusdanig groot dat het de vraag is of een vast arrangementstarief per kalenderjaar hier 

voldoet. 

 

Voor het volgend overleg komt een notitie waarin de uitwerkingen van deze ideeën zijn opgenomen. 

Gezien het tijdpad moeten er dan beslissingen genomen worden over de aanbevelingen die de tafel 

doet. Uiteindelijk beslissen de Colleges van de verschillende gemeenten over het inkoopmodel 

waarbij draagvlak onder aanbieders een relevant criterium is.  

 

 
Kernteam OT’s 

19-04-2015 

 

                                                           
3
 Het tarief kan veel te hoog of juist veel te laag zijn 


