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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 10 april 2015, 9.15 uur - 12.30 uur 

OT Prijs & Prestatie 1 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Ruud Cremers  Daelzicht 
 Harry Boesten  Somnium Zorg 
 Petra Soeters  Mondriaan 
 Harrie Seits   Atrium/Orbis GGZ Kinderen en Jeugdigen 
 Arnold Wijngaarden  Radar 
 Roger Even   SGL 
 Peter Smeets  Xonar 
 Anne-Marie Hannen  Koraalgroep 
 Maurice Vliegen  Levanto Groep 
 Jeanine Kleijnen  Stichting Artidé zorg 
 Belinda Linssen  Sevagram 
 Guido Biesmans  Envida 
 Jos Lenaards  Envida 
 Joop Kersten  PsyZorg Zuid-Limburg vrijgevestigden (vertegenwoordigers) 
  
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Stijn van Geleuken  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Bjorn Hensels  gemeente Maastricht 
 Marcel Simons  inkoopbureau/ gemeente Maastricht  
 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten 
 Vanessa de Rond  gemeente Heerlen, namens Parkstad 
 Josina van Wingerden gemeente Valkenburg 
 Susan Rosenke  gemeente Sittard-Geleen, namens Westelijke Mijnstreek 
 Judith Brans  gemeente Vaals 
  
  
 Kermteam Ontwikkeltafels 
 Roel Kramer  voorzitter OT  
 Martijn Visser  gemeente Maastricht 
 Ids Bierma   ambtelijk secretaris OT  
 Yvonne Sinsel  notulist OT  

  
 
Inloop van 9.15 - 9.30 uur 

 
1. Voorstelrondje 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom om 9.30 uur bij deze eerste ontwikkeltafel prijs-
prestatie. Voor velen zijn de ontwikkeltafels en bestuurlijk aanbesteden een bekend fenomeen, 
maar voor velen ook niet. De voorzitter deelt mee dat voor een zo duidelijk mogelijke 
verslaglegging opnames van het overleg worden gemaakt. De voorzitter wil graag eerst een 
voorstelrondje maken. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 

2. Uitleg voorzitter over werkwijze OT 
De voorzitter stelt vast dat sommigen vorig jaar al hebben meegelopen in het traject. Het 
bestuurlijk aanbesteden kent een aantal procedures en spelregels. Dit betekent zo transparant 
als mogelijk werken en ervoor zorgen dat de informatie zo breed als mogelijk wordt ontsloten. 
Deze werkwijze wordt dit jaar voortgezet. Vandaar ook de uitgebreide verslaglegging, het 
plaatsen van alle informatie op de website en het zo veel als mogelijk virtueel laten meedenken 
en meekijken. Vorig jaar was sprake van een enorme tijdsdruk. Nu – begin april – probeert men 
niet in dezelfde valkuil terecht te komen. De kunst van het bestuurlijk aanbesteden is om de tijd te 
nemen om de thema's goed te verkennen. Daarvoor is deze ontwikkeltafel ook bedoeld. 
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Vervolgens wordt ook samen virtueel in de tussenliggende periodes gewerkt. De kunst is ook om 
deze tussenliggende periodes goed te benutten om samen de discussie te voeren. 
Verder is het niet  de doelstelling van de OT’s om besluiten te nemen. De besluitvorming vindt 
namelijk plaats bij het college van de desbetreffende gemeente. Deze besluiten worden echter 
hier voorbereid en de kunst is om dit zo voor te bereiden dat er een zeer goed afgewogen pakket 
ligt waarover een besluit moet worden genomen. De kunst is ook om een inbreng te geven vanuit 
het bredere beeld. Dit geldt voor beide kanten: de gemeenten en de aanbieders. 
Het bestuurlijk aanbesteden kent dus een aantal stappen. De stukken worden op de website 
gepubliceerd. Verder stelt de voorzitter vast dat vorig jaar ook nog allerlei reminders zijn 
verstuurd. Op enig moment is het gebruik van de site  iets verminderd. De bedoeling is echter 
juist om iedereen te bereiken. Vandaar dat wordt beoogd dat iedereen de website heel vaak 
actief checkt op nieuwe ontwikkelingen en ook actief participeert. Het is in ieders belang om te 
reageren en om mee te denken op het forum op de website. Daarnaast zijn er fysieke overleggen 
met vier ontwikkeltafel-thema's die een beetje tegen elkaar aan schuren. Het is zaak om dit goed 
te scheiden. Bij prijs-prestatie moet men immers ook aan kwaliteit denken. Over twee weken zijn 
er twee ontwikkeltafels over vervoer en gespecialiseerde zorg. Deze hebben  natuurlijk ook te 
maken met prijs-prestatie. Desondanks is het wel van belang om te focussen op een aantal 
vraagstukken die opgepakt moeten worden. Het doel is om te komen tot kaders en duidelijkheid 
voor de contractering. 
De voorzitter merkt verder op dat de ontwikkeltafels en het  traject van bestuurlijk aanbesteden er 
sec op gericht zijn om te komen tot de contractering voor 2016. Interessante gedachten ten 
aanzien van de langere termijn zal de voorzitter parkeren en neerleggen bij de transformatietafels 
of bij andere vormen van overleg. Het is immers in ieders belang om zo snel mogelijk te komen 
tot zoveel duidelijkheid als mogelijk is. Na dit fysieke overleg vandaag zal het verslag worden 
gepubliceerd, waarna een virtuele ronde volgt. De reacties worden bij de voorbereiding van de 
volgende fysieke tafel in juni meegenomen. In deze volgende ontwikkeltafel is het de bedoeling 
om te komen tot de kaders die van belang zijn voor de begrotingen en de scenario's. Na de 
zomer is het de bedoeling om tot een definitieve vaststelling te komen en de mogelijkheid tot het 
operationaliseren daarvan. Daarna zullen in de laatste ontwikkeltafel nog de laatste puntjes op de 
i worden gezet en kan men ook nog terugkijken en vooruitkijken. Dit zijn op hoofdlijnen de 
stappen die men dit jaar voor ogen heeft. 
 
Mevrouw De Rond vraagt om de reikwijdte qua jeugd en Wmo aan te geven. 
De voorzitter antwoordt dat in de regio voor jeugd achttien gemeenten in Zuid-Limburg aan tafel 
zitten. Voor beschermd wonen zijn dat tien gemeenten (Sittard-Geleen/Westelijke Mijnstreek en 
Maastricht-Heuvelland) en voor de Wmo zitten zes gemeenten (Maastricht-Heuvelland) aan tafel. 
Men moet bij jeugd dus op Zuid-Limburgse schaal denken en bij de Wmo exclusief beschermd 
wonen op een minder grote schaal. 
De heer Bierma vult aan dat ook de vrijgevestigden zijn uitgenodigd. Zij zitten nu nog niet in de 
contratering, maar wellicht zal dat als een spin-off van deze ontwikkeltafels wel gebeuren. Dit zijn 
dus vier niveaus die men probeert uit elkaar te houden. 
 
De voorzitter vraagt of de aanwezigen nog vragen hebben over het proces. 
De heer Smeets vraagt of er een managementsamenvatting komt van het verslag. 
De heer Bierma antwoordt bevestigend. In de managementsamenvatting zal in steekwoorden de 
lijn die hier is afgesproken worden samengevat. Aan het einde van de volgende week staan de 
verslagen op de site. 
 
De heer Wijngaarden stelt vast dat dit de eerste bijeenkomst is. Spreker vraagt om de data van 
de volgende ontwikkeltafels snel aan te reiken. 
De heer Bierma deelt mee dat de volgende ontwikkeltafel prijs-prestatie op vrijdag 5 juni 2015 in 
de ochtend staat gepland en de ontwikkeltafel kwaliteit op diezelfde dag 's middags. 
 

3. Behandeling ingekomen agendapunt: de startnotitie 
 De heer Van Geleuken licht de startnotitie Ontwikkeltafel prijs & prestatie 1 die is verstuurd ten 

behoeve van deze bijeenkomst kort toe. Deze startnotitie is door een ambtelijke werkgroep vanuit 
verschillende gemeenten opgesteld. Spreker was de kartrekker en is pas twee maanden bij de 
gemeente Maastricht werkzaam. Spreker was voorheen werkzaam als bestuurssecretaris bij de 
zorgaanbieder Virenze. Spreker is zich ervan bewust dat het voor de aanbieders heel ingewikkeld 
is om met al die verschillende modellen te werken. Een van de redenen voor spreker om bij de 
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gemeente Maastricht te komen werken is dat het model van bestuurlijk aanbesteden een heel 
elegant model is om mee te werken. 

 Daarnaast vindt spreker de keuze voor het arrangement eigenlijk een schaarsteprobleem. De 
gemeenten krijgen nu minder geld. Bij het arrangementsmodel wordt de keuze deels bij de 
aanbieder gelegd. Spreker gelooft erg in win-win. Men moet dus zoeken naar waar men het 
elkaar zo gemakkelijk mogelijk kan maken. Het is immers ingewikkeld. In de startnotitie wordt het 
model nog een keer beschreven. Wat is de essentie van een arrangement? Eigenlijk is een 
arrangement immers een statistische grootheid uit het verleden om het model te berekenen. 
Meer dan 150 aanbieders hebben inmiddels een contract gesloten waarvan 20 aanbieders 90% 
van de omzet voor hun rekening nemen. Het model met de statistische benadering werkt 
natuurlijk gemakkelijker voor de grote aanbieders. De essentie van het model is dat de kosten 
worden bepaald door de hoeveelheid cliënten. en De hoeveelheid cliënten bepaalt  de toegang. 
Daarbij is lastig dat alle 18 gemeenten de  toegang elk op hun eigen wijze  hebben geregeld. 
Verder is het aan de aanbieders overgelaten hoe men bij de prijs op de hoeveelheid zorg kan 
inspelen. Spreker stelt vast dat er ook veel rafels aan het model zitten. Spreker is benieuwd naar 
de opmerkingen. 

 
 De voorzitter deelt mee dat de doelstelling van vandaag is om de agenda voor het jaar te 

bepalen. Wat moeten we dit jaar in de contractering voor 2016 doorzetten, verbeteren en 
aanpakken? Er is een richting gekozen. Wat zijn de vijf hoofdpunten voor de komende maanden? 
Dat is het thema van vandaag en van de virtuele ronde. De voorzitter vindt belangrijk dat alles 
heel transparant gebeurt. Er mogen geen verschillende snelheden ontstaan. Vorig jaar is ook 
aldus gewerkt. 

 De heer Van Geleuken voegt toe dat sommige thema's ook in subwerkgroepen kunnen worden 
uitgediept. 

  
 De voorzitter vraagt wie een aftrap wil geven. 
 
 De heer Smeets sluit aan bij de opvatting van de heer Van Geleuken over de arrangementen. Dit 

geeft inderdaad rust en stabiliteit. Xonar ervaart echter wel dat op onderdelen iets meer ruimte 
voor differentiatie mogelijk zou moeten zijn. 

 De heer Bierma antwoordt dat de systematiek van de arrangementen vanuit de gemeenten niet 
ter discussie staat. De samenwerkingsovereenkomst en de DVO met een looptijd van drie jaar 
zijn hierop gebaseerd. Het is echter helder dat hierbinnen verdere  verbeteringsafspraken worden 
gemaakt. 

 De heer Vliegen stelt vast dat dit voor de contractperiode na de transformatietafels zal gelden en 
niet voor deze ontwikkeltafel. 

 De voorzitter wil de vraagtekens wel benoemen. De vraag is of dit op korte termijn gaat lukken. 
Er zijn immers ook nog geen transformatietafel bijeenkomsten geweest. De voorzitter stelt voor 
om een aantal punten te adresseren die voor 2016 niet haalbaar zijn, maar die wel van belang 
zijn om aan anderen mee te geven. 

 
 Mevrouw Kleijnen spreekt de voorkeur uit om geen differentiatie te maken bij de doelgroepen 

maar bij de zorgzwaarte. Een aanbieder zet bij een hogere zorgzwaarte immers ook personeel 
met meer scholing in. De werkwijze van Parkstad is hiervan een goed voorbeeld. Daar wordt 
gesproken over begeleiding en begeleiding die meer met zorg en gedrag te maken heeft welke 
aan een hogere financiering is gekoppeld. Dan kan men dus meer specialisme inzetten. 

 De heer Smeets sluit aan bij deze opvatting. Xonar werkt ook meer aan de specialistische kant. 
Het arrangement is meer algemeen. Het is vaak zoeken naar de component die dat 
specialistische meer recht doet. 

 De heer Even herkent dit ook, maar 2016 is wel al heel dichtbij. Er is al heel veranderd. Spreker 
vindt dat zaken goed moeten worden ingezet. 

 Mevrouw Linssen sluit ook aan bij deze opvatting. De pgb-tarieven moeten in principe aansluiten 
bij de afgesproken tarieven. Als mensen net een zwaarder of lichter product krijgen is dat voor de 
cliënt heel moeilijk om te begrijpen. 

 Mevrouw Hannen merkt op dat de toeleiding ook juist moet zijn. De mogelijkheden voor 
aanpassingen worden immers steeds kleiner als men steeds gedifferentieerdere arrangementen 
gaat afspreken. 

 De heer Smeets deelt deze opvatting van mevrouw Hannen. 
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 De heer Vliegen voegt toe dat de ervaring in andere gemeenten is dat een hoge mate van 
differentiatie ook niet werkt. De gemeente Sittard-Geleen werkt bijvoorbeeld met een gemiddelde. 
Spreker stelt voor om alleen de echte knelpunten aan te pakken. Een maatwerkoplossing qua 
tarifering zal niet gaan werken. 

 De heer Bierma vraagt of men dan bij een paar arrangementen zou moeten differentiëren maar 
wellicht niet bij alle arrangementen. 

 De heer Vliegen antwoordt dat men de hoofdknelpunten zou moeten benoemen. Daarnaast moet 
men zich ook realiseren dat men niet tot in den treure kan uitdifferentiëren. 

  
 Mevrouw Kleijnen vindt dat dit ook heel vaak met kundig personeel te maken heeft. Het inzetten 

van meer specialisme kost meer per uur. 
 De heer Wijngaarden stelt voor om terug te kijken naar wat van origine onder de arrangementen 

ligt. De oude productenprijzen liggen in sommige gevallen nogal uiteen. Dat kan gaan knellen. 
Spreker vraagt om bij de differentiatie naar de spiegelinformatie te kijken en ook te bezien hoe de 
tarieven vanuit de historie uit elkaar lagen en niet te splitsen naar doelgroepen. Als de tarieven 
van origine dichter bij elkaar lagen, maakt dit het gemakkelijker om dit in een arrangement te 
schuiven. Dat doet recht aan het ingebrachte argument van mevrouw Kleijnen. Spreker deelt ook 
de opvatting van de heer Vliegen. Men wil ook geen heel uitdijend geheel hebben. 

 Mevrouw Soeters vindt dat dit ook vooral met de schaalgrootte van een organisatie te maken 
heeft. In toekomst is hiervoor aandacht nodig. Nieuwe aanbieders hebben namelijk geen historie. 

 De heer Smeets vindt dat een enorme uitdaging erin zou kunnen zitten om die historie te verlaten 
en zich meer op vraag-en-aanbodmechanismen te baseren. 

  
 Mevrouw Kleijnen vraagt wat in dit kader precies onder resultaatfinanciering wordt verstaan. 

Spreekster stelt voor om de kostprijs aan te geven. 
 De heer Wijngaarden stelt voor om de resultaatfinanciering aan een transformatietafel over te 

laten. Nu moet men zich vooral focussen op de verbetering. Dit neemt niet weg dat Radar graag 
een outcome-financiering zou willen. Dit traject vergt echter veel meer tijd. Tussentijds zal men 
ook veel meer ervaringen moeten opdoen. 

 De heer Smeets stelt voor om de ruimte te nemen om dingen te verbeteren. 
  
 De heer Boesten kan zich voorstellen dat voor hetzelfde type cliënt heel verschillende 

arrangementen worden aangeboden qua prijs van het arrangement. Is dat juist? Bestaat er geen 
behoefte om dat meer op elkaar te laten aansluiten? Dit is immers een marktverstorende situatie. 

 De heer Simons antwoordt bevestigend. Vanuit de historie is het tarief van de grote instellingen 
begrijpelijk en logisch, maar voor de kleine en nieuwe aanbieders ligt dit anders. Verder is intern 
een verwijsgids gemaakt waarin de tarieven van de aanbieders in kaart worden gebracht. Deze 
zijn ingedeeld in vier groepen (laag, middel, hoog, heel specifiek). Alle aanbieders hanteren 
bijvoorbeeld een heel verschillend tarief bij laag. Men moet zich afvragen waarom dit zo 
verschillend is. Dit zal moeten worden veranderd. Bij de grote aanbieders bestaat alleen een 
probleem bij een partij die toevallig in het midden uitkomt. Deze kan vanuit de historie heel kleine, 
maar ook heel intensieve trajecten hebben gehad die zich dan samen uitmiddelen naar een 
middengroep. Als deze partij alleen in het midden wordt ingezet, gaat men daarmee in het tarief 
terug of krijgt men minder multi-problemzaken  toegeleid. Daarin moet wel iets gebeuren. Dus 
men moet heel goed kijken naar de gevolgen van de arrangementssystematiek. 

  
De heer Smeets heeft moeite met de indeling van zorgaanbieders in dat soort systematieken. De 
geleverde producten zijn immers niet allemaal laag, middel of hoog. 

 De heer Simons geeft vervolgens aan dat een ander onderdeel van de verwijsgids is dat aan 
instellingen hun specialisatie is gevraagd. Bij de toegang wordt ook als eerste naar de 
specialisatie gekeken want uiteindelijk is de kwaliteit het belangrijkste. Een andere invalshoek is 
de geografische ligging waarbij geprobeerd wordt om de zorg zo dicht mogelijk bij de burger in te 
inkopen. De derde invalshoek zijn de grondslagen. Bij de jeugd geldt dit niet, maar voor de Wmo 
wel. Daarbij wordt bekeken of vanuit de grondslagen bij een partij een bepaalde specialisatie zit. 
Naast de verdeling van laag, middel of hoog heeft men dan een bepaalde range te pakken zodat 
de burger een betere keuze kan maken. 

 
 De voorzitter vraagt of men dan nog steeds het risico van uitmiddeling loopt. 
 De heer Simons antwoordt bevestigend. 
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 De heer Biesmans vindt dat het verband niet zo kan worden gelegd. Het is immers geen gelijk 
speelveld. 

 De heer Bierma vraagt of bij de kleinere aanbieders de prijs wel een betere indicatie is voor de 
complexiteit dan bij de grotere aanbieders. 

 De heer Simons en de heer Biesmans antwoorden beide ontkennend. Dit is zelfs nog minder. Er 
is geen causaal verband. 

 
 De heer Vliegen vraagt of het mogelijk is om een beperkte groep eruit te halen om dit effect te 

ondervangen. 
 De heer Smeets stelt vast dat deze vraag de discussie over de differentiatie betreft. Het blijft 

zoeken naar het juiste evenwicht. 
  
 De heer Wijngaarden geeft aan dat het aspect van de prijsverschillen te maken heeft met de 

overheadkosten. Spreker vindt het terecht dat er prijsverschillen bestaan tussen de kleine en de 
grote aanbieders. Dit moet echter wel dichter bij elkaar komen te liggen. Een ander aspect is 
echter dat de toegangteams momenteel onvoldoende kennis hebben over wat de zorgaanbieder 
exact levert. Er bestaat nog veel ruis op de lijn. Men moet nog ervaring opdoen. Spreker vindt 
dan ook dat men nog energie moet steken in de communicatie tussen de toegangteams en de 
zorgverlener. Dit sec op papier zetten biedt geen oplossing. 

 De heer Hensels heeft gisteren met een heel kleine aanbieder aan tafel gezeten. Spreker kan 
zich goed voorstellen dat de toegang niet op de hoogte is van het bestaan van deze aanbieder. 
Spreker verwijst in dit kader naar het initiatief om te komen tot een zorgmarkt waar vooral de 
kleinere zorgaanbieders zich kunnen presenteren. Deze zorgmarkt wordt op 24 april 2015 
georganiseerd. Verder geeft spreker aan dat van alle gecontracteerde aanbieders de tarieven 
inzichtelijk zijn. Deze zijn opgesplitst naar arrangementen. Er bestaan inderdaad grote 
verschillen. Een prijsdifferentiatie zal het aantal arrangementen drastisch verhogen. 

 De heer Van Geleuken merkt op dat de CIZ-medewerkers wel op de hoogte zijn. Spreker vindt 
dit heel erg belangrijk. 

 
 Mevrouw Kleijnen stelt vast dat men graag een lumpsumberekening wil ontwikkelen. Een kleine 

aanbieder kan echter geen betrouwbaar gemiddelde afleiden. Spreekster stelt daarom voor om 
vier momenten in te kaderen waarin dit bijgesteld kan worden, zodat het risico voor beide partijen 
wordt verminderd. 

 De heer Van Geleuken antwoordt dat niet overal een afspraak over de arrangementen is 
gemaakt. Afgesproken is bijvoorbeeld om bij de vrijgevestigden in de GGZ een DBC-schaal te 
hanteren. Daarbij is de afspraak gemaakt om het nog even op de oude manier te doen. 

 Mevrouw Hannen vindt de arrangementen van verblijf lastig vanwege de verschillende 
momenten van instroom. Deze trajecten duren vaak meerdere jaren, in tegenstelling tot de 
ambulante trajecten. 

 De heer Vliegen merkt op dat bij de psychiatrische patiënten ook veel somatiek om de hoek komt 
kijken. Dit wordt een steeds grotere, vaste component. Voor deze groep is heel veel zorg nodig. 
Spreker zou deze groep qua differentiatie graag eruit lichten, ook gezien de vergrijzing. Anders 
loopt men op termijn op tegen de eindigheid van de betaalbaarheid van het systeem. 

 De heer Van Geleuken stelt vast dat de heer Vliegen aangeeft dat de casemix verandert. 
 De heer Vliegen antwoordt bevestigend. 
  
 De heer Boesten stelt verder vast dat sprake is van twee assen. De ene as geeft aan dat er 

binnen arrangementen cliënten zijn die mogelijk om differentiatie van de arrangementen vragen. 
De tweede as houdt in dat voor een en dezelfde cliënt verschillende prijzen in de arrangementen 
mogelijk zijn. Spreker vraagt wat hiermee wordt gedaan. Blijft dit bestaan? Dit kan namelijk tot 
oneigenlijke concurrentie leiden. Deze as speelt een enorme rol. Dit beweegt enorm de markt. 
Wordt hierop gestuurd? 

 Mevrouw Kleijnen sluit bij deze vraag aan. 
 De heer Vliegen antwoordt dat de kwaliteit van tevoren is bepaald. 
 De heer Wijngaarden vindt de verschillen te groot om deze ambitie voor 2016 al waar te maken. 

Dit zou een thema voor volgend jaar moeten zijn. Dan zou men moeten bekijken hoe het 
speelveld gelijkluidend kan worden gemaakt. 

 De heer Bierma geeft aan dat dit de vraag betreft of men per arrangement voor alle aanbieders 
een tarief kan afspreken. 

 De heer Wijngaarden antwoordt bevestigend. De vraag is of men dit wil doen. 
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 De heer Boesten vindt ook dat de 'of'-vraag moet worden beantwoord. 
 Mevrouw Soeters vindt dit een heel gezonde ambitie in een periode waarin de middelen steeds 

schaarser worden. Grote prijsverschillen moet men niet willen. De vraag is echter alleen het 
moment waarop. Het hele transformatietraject heeft immers tijd nodig. Het begint echter met de 
constatering en het onderzoeken van de oorzaak. 

 De heer Smeets deelt deze opvatting van mevrouw Soeters. 
 De heer Leenaards merkt op dat de aanbieders ook in 2015 vanuit de bestaande locaties 

moeten acteren. 
 Mevrouw Soeters voegt toe dat het onroerend goed ook een belangrijk onderdeel van de prijs 

vormt. 
De voorzitter stelt vast dat dit alles voor de contractering van 2016 dus een brug te ver is. 

 
 Mevrouw Sollet vraagt meer uitleg. Waarom kan het niet voor de inkoop van 2016 worden 

meegenomen? Niet heel lang geleden was het immers ook geen probleem. 
 De heer Wijngaarden antwoordt dat de tarieven dusdanig ver uiteen liggen. Een aantal 

aanbieders zal bij een tarief omvallen of enorm profiteren. Dat zal niet de bedoeling zijn. Op de 
langere termijn moet het speelveld echter gelijk zijn. 

 De heer Vliegen voegt toe dat naast de transformatie van zorg, de transformatie van de 
zorgaanbieders gelijke tred houdt. 

 Mevrouw Kleijnen vindt dat de gemiddelde lumpsumberekening bij de grootste aanbieder het 
meest betrouwbaar is. Een kleine aanbieder loopt echter een groter risico. De gegevens van 
driekwart jaar en het jaar ervoor zullen een betrouwbaar gemiddelde voor 2016 opleveren. 
Spreekster denkt dat de verschillen tussen de aanbieders niet zo groot zullen zijn. 

 De heer Van Geleuken antwoordt dat het ook om de casemix van de instelling gaat. De 
zorgzwaarte is immers niet overal hetzelfde. Dat moet men kunnen meten. 

 Mevrouw Kleijnen stelt vast dat het dus met de zorgzwaarte te maken heeft. De gemeente heeft 
nu alle informatie om een betrouwbaar gemiddelde te berekenen. Via VECOZO moet worden 
aangegeven onder welk productcode van welk jaar een cliënt valt. In feite kan de gemeente dus 
heel goed zien of de cliënt echt specialistische zorg nodig heeft of niet, ondanks dat het bedrag 
van het arrangement hetzelfde is. 

  
 Mevrouw Sollet vindt dat de vraag is of men voor 2016 op termijn streeft naar meer 

standaardisering of dat men streeft naar standaardisering voor 2016 ervan uitgaande dat daarop 
ook afwijkingen mogelijk zijn. Het gaat om het accent bij de inkoop. 

 De heer Van Geleuken geeft aan dat men in een ander model de verschillen juist groter wil 
maken. Bij Achmea mag dat bijvoorbeeld. 

 Mevrouw Rosenke merkt op dat er een overgangsmodel bestaat waarin gekeken kan worden 
naar een standaard arrangementsprijs met een bepaalde differentiatie zoals bij de Wmo in de 
gemeente Sittard-Geleen is gebeurd. Daarbij wordt naar de inzet en de capaciteit gekeken. 

 De heer Wijngaarden sluit hierop aan en vindt dat de gemeente voor 2016 van daaruit de prijs 
kan mitigeren. Over wat de cliënt daarvoor geleverd krijgt, moet een discussie worden gevoerd. 
Daarnaast is men dan ook in staat om een beweging te maken. Van daaruit kan ook de discussie 
over de prijs voor 2016 worden gevoerd. Dit alles zal dan dichter bij elkaar moeten komen. 

 
 Mevrouw Hannen merkt op dan men dan toch eerst gaat differentiëren in de arrangementen. 

Daardoor brengt men de arrangementsprijzen dichter bij elkaar. 
 De heer Wijngaarden vindt dat beide zaken moeten gebeuren. Dus ook meer differentiatie in de 

arrangementen aanbrengen. Daarmee maakt men de verschillen in ieder geval kleiner. 
Vervolgens moet men op het aanbiederniveau naar de spiegelinformatie kijken om te bezien wat 
een aanbieder doet. Wordt de zorg efficiënt door de aanbieder geleverd? 

  
 De voorzitter beluistert een redelijke consensus. Door meer te differentiëren gaat men 

standaardiseren. De vraag is echter in welk tempo dit moet plaatsvinden. De voorzitter hoort dat 
men voorstander is van verschillende snelheden. De voorzitter zal dan ook later in de 
bijeenkomst toetsen welke snelheid in de richting van 2016 gehanteerd kan worden. 

 De heer Wijngaarden denkt dat de stappen in de juiste volgorde moeten worden gezet. Men zal 
eerst moeten differentiëren en daarna moeten standaardiseren. 

 De heer Vliegen en de heer Leenaards delen de opvatting van de heer Wijngaarden. 
 De heer Boesten wijst op het feit dat men dan in de regio Zuid-Limburg nog steeds voor dezelfde 

cliëntgroepen verschillende prijzen hanteert. Daarover zal men toch iets moeten zeggen. 
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 Mevrouw Van Wingerden vindt dat de gemeenten een ander belang hebben. De gemeenten 
willen zo veel als mogelijk burgers helpen en dit zo netjes als mogelijk verdelen. Spreekster ziet 
een behoorlijk defensieve houding bij de aanbieders. Spreekster stelt verder vast dat de 
marktwerking zal gaan spelen. Daaraan  is onlosmakelijk verbonden dat een aantal 
zorgaanbieders in zwaar weer terechtkomen. Dat heeft ook te maken met de keuzes voor de 
verschillende hoge en lage tarieven. Spreekster is er voorstander van om op korte termijn te 
komen tot een standaardisering met een differentiëring van de doelgroepen. Anders is de 
concurrentie eigenlijk oneerlijk. Als de gemeenten het signaal geven dat men dit in 2016 bij elkaar 
gaat brengen, gaan de organisaties daarop in hun beleid anticiperen. Spreekster denkt dat een 
aantal producten echt vergelijkbaar zijn waarvoor toch een zeer verschillende prijs wordt 
gehanteerd. Het kan dus gebeuren dat zorgaanbieders omvallen die wel het beste product 
leveren. Dat betreft dus het kwaliteitsaspect. 

 De heer Wijngaarden wil graag constructief meedenken en vindt dat men samen een realistisch 
uitgangspunt moet bepalen. 

  
 De heer Leenaards begrijpt ook niet dat er verschillen moeten zijn bij eenzelfde oorsprong van 

indicering. 
 Mevrouw Kleijnen vindt dat het om het gemiddelde van de berekening gaat. Bij een kleine 

aanbieder is dit heel onbetrouwbaar. Een nieuwkomer kan dit ook niet goed aantonen en krijgt 
daarmee automatisch de laagste prijs. 

 De heer Hensels heeft bij de kennismakingssessies gemerkt dat de arrangementssystematiek 
niet bij alle aanbieders even goed is geland. Het is een gegeven dat de prijzen en de differentiatie 
voortkomen uit het feit dat de brongegevens niet geheel juist zijn. 

 De heer Van Geleuken merkt op dat de verschillen misschien zelfs groter zijn als men spreekt 
over de kleine p en de kleine q, waarbij de kleine p het tarief is. In de kleine q zitten heel grote 
verschillen. 

 De heer Vliegen vindt dit zaken die in de gesprekken met de zorgaanbieders boven water 
moeten komen. Spreker stelt vast dat het systeem van marktwerking niet zal werken. Dan krijgt 
men namelijk cherry picking van cliënten. Dat is niet wat men wil. 

 Mevrouw Van Wingerden geeft aan dat in de gemeente Valkenburg bijvoorbeeld ook al cherry 
picking ontstaat doordat bestaande cliënten naar andere aanbieders gaan. Daarnaast zijn er 
geen nieuwe cliënten. Sevagram zal daarom een aantal locaties sluiten. Spreekster wil dit graag 
op een andere manier borgen omdat anders wenselijke en goede voorzieningen zullen omvallen. 
Spreekster wil daarom goed analyseren wat hiervan de oorzaak is. Het systeem veroorzaakt 
onwenselijke effecten. 

 Mevrouw Linssen (namens Sevagram aanwezig) merkt op dat binnen een arrangement toch een 
grote differentiatie zit. Met nog meer differentiatie komt men toch meer in de richting van het oude 
systeem. 

  
 De heer Simons vindt dat de verwijsgids op een bepaalde manier bij de toegang moet landen 

omdat vooral daar de sleutel zit. De winst zit in de prestatie en niet in de prijs. Men moet bij de 
toegang de specialisatie goed duiden en vanuit een arrangement ervoor zorgen dat de juiste 
mensen naar de juiste aanbieder worden geleid. Omdat momenteel cliënten niet goed worden 
toegeleid, verandert de grote Q en verandert de omzet. De kostprijs komt dan in gevaar. Spreker 
ziet dit gebeuren. 

 De voorzitter vraagt of dit herkenbaar is. 
 De heer Wijngaarden antwoordt dat nu een arrangementstarief per jaar is vastgesteld. Daarin zit 

de perverse prikkel om in december een forse toegang binnen te halen omdat men dan het 
jaartarief krijgt door de cliënt om te zetten naar de bijbehorende tijdseenheid: het aantal 
gemiddeld unieke cliënten. Spreker geeft een voorbeeld. Door het aanpassen van de systematiek 
kan men een groot deel van de knelpunten in de tijd oplossen. 

 De heer Van Geleuken begrijpt dit niet helemaal. Dit was namelijk eerder ook zo. Als dit gebeurt, 
heeft de toegang dit ook bepaald. In reactie op de opmerking over de jaargrens geeft spreker aan 
dat de toegang dit ook moet bepalen. 

 Mevrouw Rosenke stelt vast dat het aangeven van een termijn van de behandeling niet de 
bedoeling was. Alles loopt eind 2015 af. 

 
 Hierop wordt instemmend gereageerd. 
  



  Pagina 8 van 14 
 

 

De voorzitter stelt vast dat ook sprake is van verschillende varianten van toegang. De voorzitter 
beluistert dat de koppeling tussen de toeleiding en de arrangementen cruciaal is. De toeleiding is 
echter vrij gedifferentieerd. Het is daarbij van belang om te bekijken wat men in de contractering 
van 2016 kan laten landen. 

 
 Mevrouw Kleijnen is in haar organisatie bezig om naast het zorgplan tegelijkertijd een financieel 

plan neer te zetten. Dan is men zich veel bewuster van de kosten. Op die manier zou men ook 
heel goed naar een resultaatfinanciering op termijn kunnen werken. Voor de kleine aanbieder is 
de lumpsumberekening door de onbetrouwbare Q een issue. Spreekster vraagt om voor de 
kleine aanbieders eerder naar een resultaatfinanciering toe te gaan. Dan is het goed in kaart 
brengen van de kostprijs de verantwoordelijkheid van de kleine aanbieders. 

 De heer Cremers antwoordt dat een resultaatfinanciering niet over de kostprijs gaat. De vraag is 
wat de cliënt nodig heeft. 

 De heer Van Geleuken voegt toe dat input en outcome niet altijd hetzelfde zijn. 
 De heer Vliegen vindt dat als men naar innovatie wil streven het resultaat moet worden bepaald. 

De zorgaanbieder moet ook de ruimte worden geboden om zaken naar eigen kunnen in te zetten. 
Dan zullen mensen anders gaan denken. 

 Mevrouw Sollet vindt de kern dat een aanbieder binnen een arrangement de ruimte krijgt om te 
bezien wat voor deze cliënt nodig is. Spreekster begrijpt dat niet altijd op deze manier vanuit de 
toegang met de arrangementen wordt omgegaan. Sommige beschikkingen zijn immers heel erg 
dichtgetimmerd. 

 De heer Van Geleuken stelt vast dat dit inderdaad niet de bedoeling is. 
  
 De heer Simons vindt dat het effect het resultaat moet zijn. Het effect is ook iets anders dan het 

proces waarin men zit. De stap die met het arrangementssysteem is gemaakt, is dat men van 
een product- naar een procesfinanciering is gegaan. Het is nu zaak dat men te weten komt in 
hoeverre men de verschillende sporen van het proces naast elkaar kan leggen. Het eindstation is 
een bepaald resultaat. Maar daar is men nog niet. Dat is de transformatie. 

 Spreker vindt ook dat men bij een aantal arrangementen een aantal knippen moet maken zoals 
bij beschermd wonen. Dat doet namelijk eerder recht aan bepaalde groepen cliënten die daar 
verblijven. Bij de individuele begeleiding hoeft dit echter veel minder. Spreker wil niet teruggaan 
naar het denken in klassen. 

  
 De heer Van Geleuken stelt voor om te bekijken of bepaalde behandelingen op elkaar lijken en 

om van al die arrangementen een statistische analyse te maken. Spreker stelt daarnaast voor om 
deze analyse voor een volgende sessie voor te bereiden. Dan kan men bezien of de spreiding in 
de kleine q of in de kleine p zit. 

 Mevrouw Sollet vindt dat hoe meer men gaat differentiëren, hoe minder ruimte voor een 
aanbieder bestaat. 

 Mevrouw De Rond deelt de opvatting van mevrouw Sollet. Het is belangrijk dat men de ruimte 
behoudt om maatwerk aan de cliënt te kunnen bieden. Spreekster vraagt zich ook af in hoeverre 
dit de aanbieder beperkt om de kortingen op te vangen. Nu bestaat er immers heel veel ruimte 
om te schuiven. 

 Mevrouw Sollet voegt toe dat men dan ook afhankelijker van de indicering wordt. Deze heeft ook 
een eigen agenda. 

  
 De heer Van Geleuken deelt mee dat er momenteel circa 25 arrangementen voor jeugd en Wmo 

zijn. Men kan deze misschien uitbreiden naar circa 30-35 arrangementen maar niet naar 
100 verschillende arrangementen. 

 De heer Boesten vindt belangrijk dat de grote knelpunten eruit worden gehaald. 
 
 De voorzitter wil de knelpunten in de arrangementen na de pauze graag goed benoemen en 

inventariseren. 
 De heer Simons merkt op dat vanuit deze ontwikkeltafel ook voeding kan worden gegeven aan 

de ontwikkeltafel gespecialiseerde zorg. Dat is een extra route. 
 De voorzitter antwoordt bevestigend. De ontwikkeltafel gespecialiseerde zorg gaat over de 

inhoud. In deze ontwikkeltafel moet dit echter steeds naar het niveau van prijs-prestatie terug 
worden gebracht. De voorzitter wil niet de fout maken om alles op een casusniveau te bekijken. 
De voorzitter beluistert ook dat het vraagstuk van de schaalgrootte er nog onder ligt. De voorzitter 
wil dit na de pauze ook goed inventariseren. Verder beluistert de voorzitter ook dat de relatie met 
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de toegang nog even moet worden benoemd. Dit komt namelijk telkens terug. Ten slotte is de 
vraag of men naar unieke tarieven bij dezelfde producten wil of niet. Dit is de anti-
marktwerkingbeweging die men wil maken. 

 
 Mevrouw De Rond beluistert ook bij de wethouders de vraag of het aantal aanbieders uiteindelijk 

zal moeten worden beperkt. Dit ligt politiek heel gevoelig. 
 De heer Boesten voegt toe dat de heer Samson van de PvdA hierover ook al heeft geschreven. 
 De heer Van Geleuken merkt op dat men de instroom van nieuwe aanbieders misschien moet 

beperken tot een keer per jaar. 
 
 Pauze 11.00 - 11.20 uur 
 
4. Vervolg behandeling ingekomen agendapunt: de startnotitie 
 De voorzitter stelt vast dat nu een nadere verdieping van de eerste verkenning aan de orde is. 

De knelpunten zitten bij de differentiatie van een aantal producten/diensten, de verschillende 
tarieven bij de schaalgrootte en de arrangementen met de verschillende tarieven. Daarnaast 
heeft de voorzitter ook de term 'perverse prikkels' horen noemen. Hoe zou men met aandacht 
voor de knelpunten hiermee iets kunnen doen? Daarnaast is de aanpak van het aantal 
aanbieders en de nieuwe aanbieders aan de orde gesteld. 

  
 De heer Van Geleuken wil ook graag het tijdspad bespreken. 
 De voorzitter zal dit in het laatste kwartier van deze bijeenkomst oppakken. 
  
 De heer Bierma vraagt waarin het vraagstuk van de schaalgrootte zit. 
 De voorzitter antwoordt dat dit in het tweede punt zit. De schaalgrootte is een van de knelpunten 

die moeten worden opgepakt. 
 
 De voorzitter vraagt wat de belangrijkste knelpunten zijn in de huidige arrangementen. 
 De heer Wijngaarden kan twee knelpunten benoemen: logeren en een bepaald arrangement bij 

jeugd betreffende de dagbesteding. Binnen jeugd zijn op het laatste moment immers nog een 
aantal switches als gevolg van het landelijk beleid gemaakt. Dat heeft als consequentie dat een 
deel van de cliënten die H821 afnamen (zwaar) alsnog in het domein van jeugd terecht zijn 
gekomen. Voorheen was er een middenvariant (H820). Deze zijn niet in de oorspronkelijke 
calculatie meegenomen. Dit leidt ertoe dat men toch de cliënten moet bedienen die oorspronkelijk 
H28 hadden. Deze zijn dus technisch gezien te laag vastgesteld. De prijs zal voor 2016 moeten 
worden bekeken. 

 De voorzitter stelt vast dat de tarieven dus niet goed zijn meegenomen. 
 De heer Wijngaarden antwoordt bevestigend. Spreker vindt echter ook dat dit een aanleiding 

kan zijn om te differentiëren. 
 
 De heer Boesten en de heer Leenaards geven beide aan dat er een differentiatie binnen 

beschermd wonen moet komen. Dit zit in het aantal etmalen en de chronische groep. 
 De heer Leenaards voegt toe dat deze cliënten volgens zzp 4 (zorgzwaartepakket 4) zijn 

toegeleid. 
 De heer Simons vraagt of VPT (volledig pakket thuis) beschermd wonen ook apart moet worden 

toegevoegd. Bij VPT zit immers geen verblijfcomponent. Dat scheelt immers veel in het tarief. 
 De heer Van Geleuken stelt vast dat het VPT een alternatief is voor het verblijf in een instelling. 

Daar waar dat mogelijk is. 
 
 De heer Leenaards heeft nog een opmerking. Dat betreft de combinatie van begeleiding en zorg. 

Wordt dit met een opslag weggezet of komt hiervoor een apart arrangement? 
 Mevrouw Kleijnen vindt dat dit ook voor de dagbesteding geldt. Daarbij moet ook een bepaalde 

differentiatie worden gemaakt. Sommige cliënten hebben immers meer begeleiding nodig. 
 De heer Even herkent dit ook. Het aandeel van de zwaardere zorg wordt steeds groter. De lichte 

cliënten (de zelfredzame cliënten) stromen daarnaast uit. 
 De voorzitter stelt dezelfde vraag. Is dit een tariefvraagstuk of een differentiatie van het 

arrangementsvraagstuk? Tariefverschillen oplossen met differentiatie wordt namelijk een enorm 
probleem. 

 De heer Van Geleuken vindt dat het risico kleiner wordt als de spreiding kleiner is. 
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 Mevrouw Kleijnen denkt dat het eenvoudiger wordt als men naar de zorgzwaarte en de kosten 
kijkt. Spreekster geeft als voorbeeld Parkstad (begeleiding en dagbesteding). Daar hanteert men 
twee tarieven. 

  
 De voorzitter beluistert dat het interessant is om te bezien of de arrangementen van 

dagbesteding en begeleiding individueel in het algemeen een differentiatie nodig hebben. 
 Mevrouw Hannen voegt toe dat ook jeugd en verblijf moet worden bezien. Spreekster zou 

enerzijds graag willen differentiëren, maar anderzijds zijn er dan minder mogelijkheden om 
binnen het arrangement lichtere zorg te bieden. Spreekster vindt dat de spelregels duidelijk 
moeten zijn om cherry picking te voorkomen. 

  
 Mevrouw Kleijnen vindt dat de beweging van twee kanten komt. De oorzaak van minder 

aanmeldingen kan namelijk ook zijn dat het Wmo-team van de gemeente veel eerder bekijkt of 
andere informele zorg mogelijk is. Pas daarna zal de zorgaanbieder worden benaderd. Dat heeft 
ook weer invloed op de resultaatfinanciering. 

 De heer Van Geleuken stelt vast dat overal de 'gemakkelijke' cliënten door de wijkteams worden 
afgevangen. 

 Mevrouw Hannen vindt dat dit voor begeleiding geldt, maar niet voor verblijf. Spreekster 
verwacht dat deze cliënt overstapt naar een andere aanbieder en daarmee wordt de doelgroep 
van de Koraalgroep verzwaard. 

 De heer Leenaards beluistert het verschil tussen de kleine en de grote aanbieders. Voor de grote 
aanbieder geldt de wet van de grote getallen. Dit probleem blijft bestaan. Spreker pleit ervoor om 
alleen verder te differentiëren als dat echt nodig is en dit voor de kleine aanbieders apart te 
bekijken. 

 De heer Cremers voegt toe dat bij het aanleveren van de data ook het aantal cliënten per 
product is aangegeven. Deze data is bij de gemeente bekend. Een andere afspraak over de prijs 
kan daar worden bezien. Verder zou ook voor 2016 een nieuw aanbod kunnen worden gedaan 
en kan men zelf bezien waar de mixfout zit. 2015 is immers het overgangsjaar. Als de beoogde 
kanteling kan worden gefaciliteerd is er immers geld over om de zware zorg te betalen. 

 De heer Van Geleuken vindt dat men ook een en-enmodel kan maken. Voor de kleine 
aanbieders zou men met een arrangementsmodel kunnen werken waarvoor de spiegelinformatie 
wordt aangeleverd. 

 
 De voorzitter herhaalt het tweede punt van de heer Cremers punt over een hernieuwde 

berekening. 
 De heer Simons merkt op dat dan feitelijk een nieuwe uitvraag wordt gedaan. 
 De heer Van Geleuken vindt dit lastig. Het nadeel is dat een aanbieder die nu al heeft 

bijgestuurd door de nieuwe uitvraag wordt gestraft. 
 De voorzitter voegt toe dat het ook nog de vraag is in hoeverre de informatie lopende het jaar 

helemaal op tafel kan komen. Men worstelt immers met de toegang, het overgangsrecht en het 
scherp hebben van alle gegevens. Gezien het tijdpad dat men voor ogen houdt, zal men dan in 
tijdnood komen te zitten. De voorzitter beluistert echter ook de noodzaak om op basis van de 
gegevens aan de slag te gaan. De voorzitter heeft dit vanuit een aantal gesprekken in de pauze 
meegenomen. 

  
 De heer Cremers vindt dat de fouten met een indexering niet worden opgelost. 
 De heer Van Geleuken vraagt wat de fout is. 
 De heer Cremers kan zich voorstellen dat een aanbieder voor een bepaald product heel weinig 

unieke cliënten heeft waardoor de prijs niet juist is. Hierover kan een gesprek worden gevoerd. 
 De heer Van Geleuken stelt voor om vanuit de spiegelinformatie naar significante verschillen te 

kijken. 
 De heer Simons vindt dat op het totale omzetniveau moet worden gekeken en niet op het 

afzonderlijke arrangementstarief. 
 Mevrouw Hannen begrijpt wat de heer Cremers bedoelt ten aanzien van bepaalde producten. 

Deze vallen dan buiten de core business van de zorgaanbieder. Het geringe aantal cliënten kan 
heel vertekenend zijn. Voor die producten zou men ergens anders voor de gemiddelde 
arrangementsprijs kunnen aansluiten, bijvoorbeeld bij de kleine aanbieders. 

  
 Mevrouw Sollet wil graag even terug naar de schaalgrootte en de differentiatie. Als men dit niet 

koppelt, komt men er niet uit. Maar binnen een bepaald arrangement zou men wel naar een 
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standaardisering van de tarieven moeten. Misschien kan men van twee verschillende 
arrangementen die dezelfde prijs hebben wel hetzelfde arrangement maken? Naarmate men 
meer differentieert zal men ook meer standaardprijzen moeten krijgen. 

 Ten aanzien van de nieuwe uitvraag hoort spreekster hier aan tafel zeggen dat er tussentijds 
dingen zijn gebeurd. De vraag is of de aanbieders dit een voldoende reden vinden om met 
nieuwe voorstellen voor nieuwe tarieven te komen. Wat zijn de ambities ten aanzien van de 
tarieven en de arrangementen voor volgend jaar? 

 De voorzitter legt deze vraag van mevrouw Sollet aan de aanwezigen voor. 
  
 In antwoord op de vraag of het tarief voldoende is geweest, geeft mevrouw Soeters aan dat zij dit 

nog niet weet. De productiecijfers zijn immers pas van een kwartaal beschikbaar. Deze vraag kan 
dan ook pas aan het einde van dit jaar worden beantwoord. Mondriaan is bovendien ook bezig 
met de inrichting van het systeem ten aanzien van de arrangementstarieven. Dit gebeurt naast de 
registratie van de reguliere DBC's. Spreekster zou heel blij zijn met een indicering, maar wil niet 
opnieuw een uitvraag doen. 

 De heer Wijngaarden bekijkt de knip en wil deze aan elkaar koppelen. Spreker vindt dat men 
met meer dan twintig cliënten heel goed een gemiddelde kan berekenen. Heeft men bij een 
arrangement echter minder dan twintig cliënten, zou men kunnen afspreken dat men de 
spiegelinformatie voor de discussie gebruikt. Daarnaast kan men de grens van twintig cliënten bij 
kleine aanbieders gebruiken om het gesprek over de gehele portfolio te voeren. 

 De heer Leenaards deelt deze opvatting van de heer Wijngaarden. Vanuit een bepaald volume 
moet men met een bepaald gemiddelde werken. Onder twintig cliënten is sprake van een kleine 
aanbieder. 

  
De voorzitter ziet instemmende gezichten. De voorzitter vraagt of dit voorstel kan worden 
opgepakt. 

 De heer Van Geleuken denkt aan het werk dat dit oplevert. Het moet wel significant zijn. Men 
kan immers niet alleen binnen de arrangementen denken maar ook tussen de arrangementen. 

  
Vanuit bestuurlijk aanbesteden vindt de voorzitter dat als het wordt gedaan, dat het dan ook 
volledig zal moeten worden gedaan. De voorzitter vindt niet dat het bestuur/de gemeente dit kan 
bepalen. 

 De heer Wijngaarden vindt dat men kan aangeven dat twintig cliënten als grens gewenst is. Dit 
moet als basis voor het gesprek worden genomen. 

 De heer Van Geleuken merkt op dat er ook een generieke regel van twintig cliënten kan zijn met 
daarnaast een effect van minstens 3%. Spreker zal uitzoeken hoeveel aanbieders dit betreft. 

  
 De heer Bierma stelt vast dat deze discussie ertoe leidt dat geen nieuwe uitvraag wordt gedaan. 

Er zal immers wel een nieuwe bijlage moeten worden vastgesteld en overeengekomen. 
 De heer Leenaards voegt toe dat de aanbieders feitelijk al heel veel informatie aanleveren. 
 De heer Simons vindt dat de nieuwe bijlage het resultaat kan zijn van twee of drie 

kwartaalrapportages. Bovendien kan men straks de aantallen uit het berichtenverkeer halen. 
 De heer Wijngaarden stelt vast dat de bijlage in principe op aanbiederniveau opnieuw wordt 

vastgesteld samen met de criteria van twintig cliënten en minstens 3%. Voldoet men hier niet aan 
dan blijft de prijs gelijk. Dit moet technisch mogelijk zijn. 

 De voorzitter merkt op dat daarnaast wel nog sprake zal zijn van de differentiatiepunten. 
 
 Mevrouw Kleijnen heeft in het kader van de differentiatie te maken met de groep van 'vergeten 

kinderen' (dit zijn niet alleen kinderen) die nu nog onder Wlz (Wet langdurige zorg) vallen. De 
vraag is wat hiermee volgend jaar gebeurt. Deze groep heeft een heel zware zorgvraag. Als er 
geen mantelzorg was, zouden zij onder verblijf vallen. Spreekster stelt voor om voor deze groep 
ook een differentiatie te maken als zij onder Wmo komen te vallen. 

 De voorzitter kan nu niet voorspellen wat nog vanuit het Rijk op de gemeenten afkomt. Daarop 
wordt op dat moment ingespeeld. 

 De heer Van Geleuken vindt het wel goed om dit nu te horen zodat hiermee alvast rekening kan 
worden gehouden. 

 De heer Cremers merkt op dat deze 'vergeten kinderen' wel in de historische uitvraag zaten. 
 Mevrouw Hannen voegt toe dat deze groep in de extramurale productie is gelabeld. 
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 Mevrouw Kleijnen heeft ook nog een opmerking over de hoge zorgzwaarte. Het tarief is voor 
kleine aanbieders of nieuwkomers heel erg laag en zelfs lager dan het pgb-budget. Dat geeft een 
verkeerde prikkel. Men kan dan immers beter een pgb inzetten. 

 De heer Van Geleuken vraagt zich af of dit echt wel zo is. De toegang moet immers zeggen dat 
als er een naturavoorziening is die voldoet, men geen pgb kan toekennen. 

 Mevrouw Kleijnen antwoordt dat de cliënt uiteindelijk beslist. Als de cliënt ZiN (zorg in natura) 
kiest, staat de aanbieder voor een voldongen feit. 

 Mevrouw De Rond antwoordt dat geen pgb in plaats van ZiN wordt verstrekt. 
 Mevrouw Brans vraagt zich af in hoeverre de vrijheid van de klant een rol speelt. 
 De voorzitter deelt mee dat deze prikkel wordt uitgezocht. 
 
 Mevrouw Kleijnen stelt verder vast dat er maar een arrangement per aanbieder is. Als een cliënt 

echter nog iets wil van een andere aanbieder, moeten de aanbieders dit onderling regelen. De 
aanbieders worden in het huidige systeem niet gestimuleerd om de keuzevrijheid van de cliënt te 
regelen. Spreekster wijst in dit kader op de bezuiniging en het bewaken van de kwaliteit. 

 Mevrouw Hannen merkt op dat er in het verleden ook sprake was van een hoofdaannemer en 
een onderaannemer. 

 De voorzitter stelt vast dat de arrangementen momenteel niet in een oplossing voorzien. Dat is 
echter geen perverse prikkel. Dit bestond en bestaat nog steeds. De vraag is of men dit moet 
oplossen. 

 De heer Wijngaarden vindt dat men dat niet zou moeten willen. In het contract staat heel 
duidelijk dat de vraag van de cliënt leidend is. Het is de verantwoordelijkheid van de 
hoofdaanbieder om dit te regelen. 

 De voorzitter vindt ook dat dit elders moet worden opgepakt. 
 De heer Simons stelt vast dat binnen het arrangement twee afzonderlijk resultaten kunnen 

worden benoemd. Maar zover is men nog niet. Het zit dus in de resultaatsbeschrijving. 
 Mevrouw Kleijnen wil dit graag voor 2016 benoemen. 
 De voorzitter stelt vast dat de vraag blijft of dit in de huidige scope kan worden opgenomen. 
 
 Mevrouw Linssen wijst daarnaast op een fout in de berekeningssystematiek. Sevagram werkt in 

de ouderenzorg en heeft veel te maken met het overlijden van cliënten. In de uitvraag is het 
aantal unieke cliënten opgenomen. De vraag is of een cliënt bij overlijden meetelt als één of een 
halve cliënt. 

 De heer Van Geleuken antwoordt dat deze cliënt telt als één cliënt. Deze situatie wordt 
inderdaad niet in de DVO beschreven. Men zal moeten bekijken hoe dit in 2016 moet worden 
opgepakt. De bedoeling van de knip in de financiering is om ‘hoppen’ te voorkomen. 

 De heer Hensels deelt mee dat in het conceptdeclaratieprotocol dit als voorbeeld staat 
beschreven. Spreker weet echter niet hoe dit wordt berekend. 

 De heer Visser heeft dit onderwerp met de aanbieders besproken. In het afgelopen jaar werd bij 
het overlijden de cliënt als één cliënt meegenomen. 

  
De heer Van Geleuken geeft aan dat de rekenregels ten aanzien van cliënten die van meerdere 
arrangementen gebruikmaken moeten wordt uitgezocht. Dit staat immers niet in de DVO 
beschreven. De bijlage voor 2016 wordt hierop aangepast. 

  
 Mevrouw Brans merkt ten aanzien van de prikkel voor aanbieders om aan het einde van het jaar 

zo veel als mogelijk cliënten binnen te krijgen op dat de gemeente echter ook ervoor kan kiezen 
om vanaf november niet meer te indiceren. Is een andere systematiek mogelijk, bijvoorbeeld 
geen jaarprijs maar een prijs over het traject? Bijvoorbeeld vanaf 1 april plus een jaar. 

 De heer Simons antwoordt ontkennend omdat in de uitvraag ook met alle korte trajecten 
rekening wordt gehouden. Dat zit in de mix. Belangrijk is om aan de kant van de toegang de 
toewijzing zo realistisch mogelijk te doen. Daarnaast moeten de aanbieders de uitstroom niet 
uitstellen maar op een realistisch moment doen. Uit de cijfers kan dan worden gedestilleerd of 
iets significant is. Dan zullen vragen worden gesteld. Spreker vindt dat men het vertrouwen in 
elkaar moet hebben dat gedaan wordt wat voor de cliënt het beste is. 

 
 Mevrouw De Rond vraagt wat de penalty is. Moet hierover nog iets worden opgenomen? 
 De heer Van Geleuken heeft dit bij de verzekeraars ook gezien. Gaandeweg hebben zij de 

penalty beschreven. De penalty moet in de bijlage worden opgenomen. 
 De heer Simons stelt voor dat de ontwikkeltafel kwaliteit hiernaar kijkt. 
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 Mevrouw De Rond vindt dat het ook met prijs-prestatie te maken heeft. 
 De heer Bierma merkt op dat de vraag is of de penalty bij de systematiek van prijs-prestatie 

hoort. 
 De voorzitter vindt in ieder geval belangrijk dat het wordt benoemd. 
 
 Mevrouw Brans vraagt of nog wordt afgesproken of accountants specifieke zaken bekijken. 
 De heer Van Geleuken antwoordt dat de controleprotocollen nog door de gemeenten moeten 

worden vastgesteld. Dat is een heel groot punt. 
 Mevrouw De Rond deelt mee dat er een overleg is met vier grote accountantskantoren. 
 De heer Van Geleuken vindt dit ook een belangrijk punt voor deze ontwikkeltafel omdat iedereen 

hiermee in het voorjaar van 2016 te maken krijgt. 
 De heer Wijngaarden vindt dit eveneens een belangrijk punt. Spreker pleit ervoor dat een 

gesprek tussen accountants, gemeenten en zorgaanbieders plaatsvindt om te komen tot een 
werkbaar controleprotocol. Een overleg alleen tussen gemeenten en accountants biedt namelijk 
geen oplossing voor de zorgaanbieders. Extra kosten maken zal niet de bedoeling zijn. 

 Mevrouw Hannen merkt op dat ieder protocol extra kosten met zich meebrengt. 
 De heer Wijngaarden vindt niet dat dit zo hoeft te zijn. Voor de Wlz ligt er immers al een 

controleprotocol. Hieruit kan men veel ingrediënten halen waarop de gemeenten zouden willen 
sturen. Spreker is voorstander van een pragmatische insteek. 

  
 Mevrouw Soeters merkt op dat het feit dat het protocol pas in bewerking is, ook aangeeft dat het 

pas beschikbaar zal zijn als de zorgaanbieders al maanden bezig zijn. Voor een aanbieder is het 
bijna onmogelijk om met terugwerkende kracht het controleprotocol in te voeren. De accountants 
kunnen dan vervolgens een accountantsverklaring van beperking afgeven zoals eerder in de 
GGZ is gebeurd. Hiervoor is vorig jaar in de ontwikkeltafel prijs-prestatie ook al aandacht 
gevraagd. Spreekster stelt daarom voor om 2015 als een overgangsjaar te bezien om heel veel 
extra kosten te voorkomen. De systemen van de zorgaanbieders moeten hiervoor immers 
worden ingericht. 

  
De voorzitter vraagt of hiervan een separaat punt moet worden gemaakt. 

 Mevrouw Brans geeft aan dat mevrouw Juwi Liu hiermee aan het begin van het jaar bezig was. 
 De heer Van Geleuken zal dit in de volgende ontwikkeltafel terugrapporteren. 
 De voorzitter voegt toe dat hierop misschien ook een ander tempo van toepassing is. 
 De heer Van Geleuken voegt toe dat het wel aan elkaar gelinkt moet zijn. 
 De voorzitter vindt ook dat de processen niet op elkaar moeten wachten. 
 Mevrouw Brans wijst op het probleem als een zorgaanbieder daardoor geen stempel krijgt. 

Daaraan moet iets worden gedaan. 
 De voorzitter stelt voor om het als een separaat proces op te nemen. 
 
 Mevrouw Hannen denkt verder dat de bandbreedte van de DBC's erg groot is. Het moet worden 

voorkomen dat men appels met peren vergelijkt. De diversiteit is namelijk enorm. 
 De heer Simons denkt dat men dit wegneemt door te benoemen wat aanbieders specifiek doen. 

Daarmee kan men de cliënten naar de juiste aanbieder leiden. 
 De heer Hensels geeft aan dat de gemeenten de tarieven inzichtelijk hebben. Deze zijn heel 

divers. 
 De heer Leenaards merkt op dat P x Q met het historische tarief en de onderliggende indicatie 

samen met de aanbieders zijn vastgesteld. Nu worden verschillen geconstateerd. Het is echter 
niet prettig als men nu de schijn daaraan verbindt dat dit niet kies is. Spreker ziet graag dat 
hiernaar heel nadrukkelijk wordt gekeken en dat daaraan conclusies worden verbonden. Hierin zit 
immers geen kostprijselement. 

 De heer Van Geleuken merkt op dat het en-en is. Het is een verschil in prijs/tarief/uren/dagdelen 
en een verschil in efficiency van de organisaties. Bij het pgb zit wel een kostprijselement. 

 Mevrouw Kleijnen heeft de pgb-gegevens aangeleverd op basis van de prijs van de 
hoofdaanbieder. 

 De heer Simons voegt toe dat elke aanbieder die een pgb-ondergrond had, dit mocht 
aanleveren. 

 De voorzitter vindt ook dat het inderdaad geen zweem van sjoemelen mag bevatten. De 
verschillen vanuit het verleden zijn verklaarbaar, maar die zitten niet in de NZa-tarieven. De 
kosten zitten daar niet in. 
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 Mevrouw Sollet heeft bij de analyse gehoord dat misschien toch appels en peren met elkaar zijn 
vergeleken. 

 
5. Samenvatting/conclusies en vervolgafspraken richting tweede OT 
 De voorzitter vraagt of voldoende scherp is wat de punten zijn. Virtueel kan men blijven 

reageren. Het verslag wordt de volgende week op de website gepubliceerd, maar de bal die op 
tafel ligt is niet gering. Hoe komt men immers vanuit deze analyse van vraagstukken tot een 
eerste indicatie rondom de kaders voor de contractering van 2016? Volgens de heer Van 
Geleuken is immers toch ook sprake van een behoorlijke tijdsdruk. Het is immers wenselijk dat 
men meteen na de zomer duidelijkheid kan bieden voor de begrotingen. 

 
 De heer Van Geleuken vraagt aan de aanbieders of zij op 1 oktober 2015 duidelijkheid willen 

hebben over 2016. Zo ja, dan zal toch per instelling gepraat moeten worden over de invulling van 
P x Q in de maanden september en oktober. Daarmee moet het inkoopmodel voor de zomer 
staan. 

 
 Hierop wordt instemmend gereageerd. 
 
 Mevrouw Kleijnen vraagt of dit transparant gebeurt. 
 De heer Van Geleuken deelt mee dat de structuur voor de zomer rond moet zijn. 
 De heer Wijngaarden stelt voor om de ontwikkeltafel van 5 juni 2015 in de tijd naar voren te 

halen. 
 De heer Bierma stelt voor om de tussenliggende periode juist te gebruiken voor de voorbereiding 

van de discussie in werkgroepen. 
 De heer Wijngaarden vindt dit ook prima. 
  
 De voorzitter geeft aan dat de verschillende startnotities worden gepubliceerd. Daarnaast 

worden echter ook de tussenliggende stappen tussentijds op de website gepubliceerd. Hierover 
wordt ook gecommuniceerd. Een aandachtspunt is het vinden van de juiste documenten op de 
website. Deze setting is heel groot, waarbij het abstractie niveau van belang is voor het bepalen 
van de koers. De voorzitter wil graag in kleinere groepen het voorwerk verrichten. Dat werkt 
namelijk goed. Vorig jaar is dat ook zo gedaan. 

 
 Mevrouw De Rond vraagt naar de thema's. 
 De voorzitter vindt ook dat goed moet worden bekeken welke partijen aan tafel moeten zitten. Bij 

het vraagstuk differentiatie jeugd moet men de groep bijvoorbeeld niet al te groot maken. Het is 
zaak dat de mensen die input willen leveren dit kunnen leveren, fysiek dan wel virtueel. 

 De heer Van Geleuken vindt dat vandaag veel uitgangspunten zijn gedeeld. Dit moet nu worden 
uitgewerkt. In juni kan dan al veel worden afgetimmerd. 

 De heer Boesten gaat akkoord met het voorstel ten aanzien van de werkgroepen. 
 De voorzitter vindt ook dat alle partijen die nu niet aan tafel zitten, moeten worden 

meegenomen. 
 De heer Van Geleuken is ook een voorstander van een managementsamenvatting. 
  
 Mevrouw Brans merkt op dat uit de ontwikkeltafels kwaliteit en vervoer ook zaken komen die 

prijs-kwaliteit raken. Hoe kan dit worden meegenomen? 
 De heer Bierma antwoordt dat het kernteam hiervoor oog heeft. Men zal tijdig met de 

verschillende werkgroepen schakelen. 
 De voorzitter deelt mee dat het inkoopbureau en de faciliterende organisatie ten aanzien van 

ontwikkeltafels hiermee bezig zijn en de ondersteuning leveren. Centraal zal worden bekeken 
hoe de werkgroepen worden vormgegeven. Uitnodigingen zullen via de website volgen. Op 
5 juni 2015 staat de volgende fysieke ontwikkeltafel gepland. De virtuele ontwikkeltafel start vanaf 
dit moment. 

  
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 

12.30 uur de bijeenkomst. 
 
 
 
Maastricht, 10 april 2015 


