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Startnotitie Ontwikkeltafel Prijs & Prestatie 1  
tbv de bijeenkomst op 10 april 2015   
  

 

Inleiding 

Bestuurlijk aanbesteden hebben we in Zuid-Limburg vormgegeven door ontwikkeltafels. 

Uitgangspunt voor het jaar 2015 was daarbij een budgetkorting van 20 tot 25 %. Samen met 

aanbieders is het inzicht ontstaan dat een prijskorting van dezelfde omvang per verrichte eenheid 

(uur/dagdeel/etmaal) niet haalbaar is. Ook werd duidelijk dat het onverkort overnemen van alle 

coderingen die samenhangen met de verschillende geldstromen uit het verleden het overzicht niet 

ten goede zou komen. 

Daarom is gekozen voor een beperkt aantal arrangementen. Op basis van de historische gegevens 

van elke aanbieder is, rekening houdend met de korting, een gemiddeld tarief per arrangement per 

aanbieder bepaald. Elke aanbieder heeft vervolgens de mogelijkheid om de opgelegde korting niet 

alleen te realiseren door lagere kosten per zorgeenheid maar ook door minder zorgeenheden per 

burger te leveren. 

In de komende ontwikkeltafels gaan we proberen dit systeem verder te verbeteren. Vanuit een 

inventarisatie bij de toegang bij gemeenten, de beleidsafdelingen en de vragen die bij het 

inkoopteam binnenkomen, wordt hier een voorstel gedaan voor agendapunten die behandeld 

kunnen worden in de ontwikkeltafel. In de eerste tafel zal bepaald worden hoe de agenda er gaat uit 

zien voor de vervolgtafels over dit onderwerp. 

 

Uitgangspunten 

De discussie binnen de ontwikkeltafels hoort te passen binnen onderstaande uitgangspunten: 

-de bedoeling van de transformatie is om anders te gaan werken met meer eigen 

verantwoordelijkheid van de burger en meer samenhang tussen de voorzieningen. Aan dat doel gaan 

we de komende jaren werken. De prestatie waar het uiteindelijk om gaat is niet een aantal 

uren/dagen/etmalen, het gaat om het bereiken van resultaten, zoals zelfredzaamheid. We komen 

uiteindelijk tot een financiering die meer op resultaten1 stuurt. De stappen die we voor 2016 zetten 

moeten in lijn liggen met dit streven. 

-de gemeenten willen de taken van het sociaal domein uitvoeren binnen de budgetten die ze daar 

voor krijgen; dat betekent dat eventuele ingrepen in de financiering door de centrale overheid op 

een of andere manier vertaald moeten worden in de afspraken met aanbieders. 

-het arrangementmodel als zodanig staat niet ter discussie, het gaat om nu om verbeteringen. Elk 

systeem heeft ook ongewenste prikkels en we willen op zoek naar het versterken van de positieve 

effecten en het onderdrukken van de negatieve prikkels van dit model, daarin moeten we naar 2016 

toe een stap maken.  

-de essentie van het model is dat aanbieders (nadat de toegang bepaald heeft dat 

dienstverlening/zorg nodig is) zelf met burgers zoeken naar een goede invulling van een arrangement 

                                                           
1 Die resultaten moeten SMART zijn, dit is werk voor de Transformatietafels 
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die aansluit bij de doelstellingen, waarbij het ook in het belang is van de aanbieder om de zorg zo 

doelmatig mogelijk te organiseren. 

-de gemeenten vinden het belangrijk dat de markt open is voor nieuwe aanbieders, ook gedurende 

een lopend contractjaar. 

-overhead, en dus ook administratieve belasting, moet zo veel mogelijk beperkt worden. 

-het model moet leiden tot goede dienstverlening/zorg en moet goed werkbaar zijn voor zowel 

aanbieders als voor de gemeenten. 

 

 
 

De techniek van het arrangementsmodel in symbolen 
 
Het blijkt dat de methodiek niet altijd meteen begrepen wordt. Daarom hier nog een keer de uitleg 

op een andere manier dan in woorden. 

 De totale kosten (TK) in een regio bestaan per definitie uit het aantal (quantity) burgers die 

dienstverlening krijgen maal de gemiddelde prijs (P) per (dienstvragende)burger. 

TK = Q x P 

 

De prijs per burger, die zorg krijgt, bestaat uiteindelijk uit het aantal eenheden2 zorg (q) maal de prijs 

per eenheid (p). De totale kosten zijn dan ook: 

 TK = Q x (q x p). 

 

De essentie van het arrangementsmodel, zoals dat voor 2015  toegepast is in deze regio, is dat er een 

afspraak is gemaakt met elke aanbieder over een tarief voor de gemiddelde P waarbij de aanbieder 

zelf kan ‘schroeven’ aan de kleine p en q. De (grote) Q wordt beheerst wordt door de toegang3.  

In andere regio’s is gekozen voor andere modellen bijvoorbeeld door alleen de p te bepalen, waarbij 

de toegang de q en Q beheerst, of is gekozen voor een model waar per aanbieder de TK bevroren 

wordt. Ook combinaties komen voor, bijvoorbeeld per aanbieder wordt een afspraak gemaakt voor 

de gemiddelde p x q , én een afspraak voor de maximale p én een afspraak voor de maximale TK.   

 

 
Een voorzet voor de agenda van de OT Prijs&Prestatie 

 
Belangrijkste thema voor de tafel, in de ogen van de ambtelijke voorbereidingswerkgroep, is het 

verbeteren van het model. De vragen die daarbij rijzen: 

1. Moeten we de arrangementsdifferentiatie aanpassen? Is het aantal verschillende arrangementen 

nu te groot of juist te klein? (mede baseren op ontwikkeltafel Kwaliteit) 

2. Is differentiatie van het model nodig tussen grote en kleine4 aanbieders? 

3. Aanpassing tarieven naar 2016 (index, voorbehoud overheidsingrijpen, verschillen tussen 

aanbieders laten bestaan?) 

                                                           
2 Eenheid is bijvoorbeeld: dagdeel, 24-uurs verblijf, uur  
3 Met uitzondering van de directe verwijsstroom bij de Jeugd 
4 Er is een flink aantal aanbieders met minder dan 20 klanten per arrangement per jaar 
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4. Case-mix5 perikelen (wat als populatie bij een aanbieder verandert ten opzichte van de 

historische gegevens); hoe voorkomen we cherry-picking6, hoe zorgen we dat burgers met een 

complexe vraag ook nog terecht kunnen? 

5. Omgang met twee aanbieders voor een arrangementssoort (bijvoorbeeld second opinion, 

volgtijdelijke aanbieders)  

 

Punten met een lagere prioriteit die, omwille van de tijd, buiten de tafels kunnen worden opgepakt: 

6. Bijzonderheden apart uitwerken(?): GGZ-vrijgevestigden (werken nu niet met arrangementen, 

nieuwkomers (er is geen historie om prijzen op te bepalen) 

7. Kan een stap gezet worden richting resultaatfinanciering in plaats van financiering van een 

arrangement (is misschien te grote stap voor 2016) 

8. Is de naamgeving ‘arrangement’ geschikt of leidt dat tot verkeerde verwachtingen? 

9. Is de financiële sturing op alléén de arrangementsprijs te eenzijdig? 

10. Meer vragen ?????? 

 

Wij wensen de fysieke en virtuele ontwikkeltafel veel wijsheid toe! 

De ambtelijke werkgroep Prijs & Prestatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Case-mix is de samenstelling van de populatie die in zorg is bij een aanbieder, zoals de verhouding tussen complexe en minder-complexe 
zorgvragen, maar ook tussen tijdintensieve en minder intensieve zorgvragen 
6 Alleen de ‘makkelijke’ burgers in behandeling nemen 


