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Managementsamenvatting 2e ontwikkeltafel Prijs & Prestatie  
Kernpunten uit de ontwikkeltafels van 5 en 19 juni 2015 
 

 
Bereik 
In de regio Zuid-Limburg zitten ten behoeve van de jeugdzorg achttien gemeenten aan tafel. Voor 

beschermd wonen, als onderdeel van de Wmo, zijn dat tien gemeenten behorende tot de regio’s 

Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. Voor de overige Wmo-onderdelen zitten zes 

gemeenten (Maastricht-Heuvelland) aan tafel (fysiek en/of virtueel).  

 
Doelstelling 
De doelstelling van de ontwikkeltafel is om gezamenlijk te bekijken hoe we het proces kunnen 

verbeteren en wat in de contractering het kalenderjaar 2016 kan landen. Dit alles moet immers 

leiden tot duidelijke (rand)voorwaarden ten behoeve van de contractering van 2016. 

 
Proces 
Het overleg in de ontwikkeltafel(s) is richtinggevend. Gemeenten en zorgaanbieders, die niet fysiek 

aan tafel zitten, wordt de mogelijkheid geboden om virtueel mee te kijken en te praten. Na afloop 

van het fysieke overleg volgt de virtuele ronde waarin iedereen de kans wordt geboden te reageren. 

Na de zomer worden in de derde ontwikkeltafel de kaders aangereikt voor de definitieve 

contractering 2016 waarna begin oktober contractering volgt. Vervolgens zal in de vierde 

ontwikkeltafel worden teruggekeken naar het proces en de behaalde resultaten en volgt alvast een 

doorkijk naar de agenda van 2016.  

 
Managementsamenvatting 

De ontwikkeltafel Prijs-prestatie stond gepland voor 5 juni 2015. Gezien de omvangrijke agenda en 

mogelijke discussiepunten is besloten om op  19 juni een extra ontwikkeltafel  in te lassen ten 

behoeven van Prijs-prestatie. De tweede ontwikkeltafel is dan ook in twee verschillende sessies vorm 

gegeven. 

 

Ná de ontwikkeltafel van 5 juni (sessie I) zijn er vijf  ‘technische’ werkgroepbijeenkomsten geweest 

met aanbieders en ambtenaren om zaken verder uit te werken. In de ontwikkeltafel van 19 juni 

(sessie II) is aan de hand van deze uitkomsten verder doorgesproken over de thema’s. 

Deze twee sessies van de Ontwikkeltafel Prijs-prestatie hebben geleid tot de volgende conclusies en 

vervolgstappen: 

 
1. Basis en plus-product: 

Bij individuele begeleiding en groepsbegeleiding is er in de 2015-afspraken een grote spreiding in 

arrangementstarieven. Dat is per aanbieder telkens een gemiddeld tarief. Deze omstandigheid 

laat onvoldoende zien dat er ook lichte producten zijn, basisproducten dus. Dat is ook voor de 

toegangsteams lastig omdat elke beschikking meteen leidt tot het volle gemiddelde tarief, ook 

als het gaat om basiszorg. Tijdens de ontwikkeltafel(s) is besproken om deze producten te 

splitsen in een basis en een plusproduct. Het basisproduct zal op inhoud gedefinieerd worden. 

In 2016 kan, afhankelijk van de omschrijving, een aanbieder er voor kiezen om zowel het basis- 

als het plusarrangement te bieden of slechts een van de twee arrangementen. 
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Vanzelfsprekend zal dat in totale kosten per aanbieder moeten kloppen met het huidige 

gemiddelde tarief. Het dient zodanig te zijn ingericht dat gemeenten niet dubbel betalen als de 

zorg tijdens het kalenderjaar overgaat van het basis naar het plus arrangement. 

 

De gemeenten ontwikkelen vóór de derde ontwikkeltafel een inhoudelijke splitsing. Daarbij zal 

zowel intensiteit als complexiteit van invloed zijn op de indeling. 

Tevens wordt getoetst of het onderscheid in basis en plus helder is voor de toegang, hanteerbaar 

is in het declaratieproces en gehanteerd kan worden door de aanbieders. 

 

Deze stap maakt arrangementen inhoudelijk meer homogeen en daardoor beter vergelijkbaar. 

Dat is immers weer een voorwaarde naar een toekomst waarin hetzelfde doel voor dezelfde 

doelgroep, ongeacht degene die de zorg verleent, gerealiseerd wordt voor dezelfde prijs. 

 

2. Prestatie-aanscherping en doel van arrangementen 

Uiteindelijk gaat het om het bereiken van resultaten. Hierbij gaat het vaak om het verhogen van 

de zelfredzaamheid maar kan het ook gaan om het behoud van vaardigheden (stabiliseren). De 

ontwikkeltafel Prijs-prestatie gaat over de tools die dat proces ondersteunen waarbij de inhoud 

van de zorg niet centraal staat.  

Daarom is er ook een ontwikkeltafel voor Gespecialiseerde Zorg en voor Kwaliteit. Die 

ontwikkeltafels leiden eveneens tot aanscherping en verduidelijking van de 

arrangementdefinities. Deze stap is minimaal nodig om in de toekomst betere uitspraken te doen 

over resultaten.  Gemeenten zullen zelf de koppeling leggen tussen de verschillende 

ontwikkeltafels. Daarnaast wordt een technische werkgroep geïnstalleerd om de definities helder 

te krijgen.  

 

3. Dyslexie 

Het blijkt dat de definitie van diagnostiek versus behandeling bij dyslexie onduidelijk is.  

Het is de bedoeling dat het diagnostiek-arrangement gedeclareerd wordt indien er geen 

behandeling ingezet wordt. In beginsel wordt er dus behandeling gedeclareerd. Enkelvoudige 

ernstige dyslexie (EED)wordt in 2016 alleen via het benoemde specifieke arrangement 

gedeclareerd en niet als GGZ-behandeling. 

Gezien de bescheiden prijsverschillen bij de huidig gecontracteerde zorgaanbieders van dyslexie-

arrangementen en de landelijke standaarden en best practice onderzoeken die inzicht geven in 

het gemiddeld aantal gemoeide zorguren proberen we voor de contractering van 2016 te komen 

tot één prijs. In die zin loopt dit dan voorop in de tendens om te komen tot aanbieder-

onafhankelijke prijzen voor diensten.  

 

4. Logeren 

De toegang weet vaak heel goed wat de omvang is van het benodigde aantal etmalen logeren. 

Op dit moment leidt elke beschikking tot een per aanbieder vaststaand arrangementtarief, dat 

leidt ertoe dat de vraag naar een beperkt aantal etmalen nu niet snel terecht zal komen bij een 

aanbieder die historisch gezien gemiddeld veel etmalen leverde. 

 

Van de huidige aanbieders zijn er drie die gemiddeld per cliënt minder dan tien etmalen per jaar 

verblijf ‘leveren’, vier aanbieders leveren gemiddeld tien tot twintig etmalen, vier die twintig tot 
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dertig etmalen leveren en twee die dertig tot veertig etmalen leveren. Omdat het om 

gemiddelden gaat, zijn er natuurlijk ook kinderen die duidelijk meer dan veertig etmalen logeren. 

 

Voorstel is om een indeling te maken van drie klassen:  

- 0-10 etmalen 

- 11-40 (iedere maand een weekeinde is 24 etmalen) 

- 41-en meer etmalen. 

Elke beschikking voor logeren valt dan in een van bovengenoemde drie klassen en met elke 

aanbieder worden drie specifieke tarieven voor dit arrangement afgesproken. Net als in 2015 zijn 

die prijzen niet voor iedere aanbieder hetzelfde maar wordt rekening gehouden met de 

historische verschillen in dagprijs. 

 

Met de toegangsteams zal nog worden afgestemd of bovenstaande of andere frequentiegrenzen 

logischer is. 

 

5. Beschermd Wonen (BW) bij Jeugd 

De behoefte aan beschermd wonen is er ook voor jongeren van 17 en soms van 16 jaar. We 

stellen voor hier het product begeleid wonen voor te gebruiken.  

In de transformatietabel  worden daarom bij de jeugd de GGZ-C-producten toegevoegd. 

Als in een kalenderjaar (2016 en verder) eenmaal een indicatie afgegeven is voor BW-jeugd, dan 

wordt er bij het bereiken van de leeftijd van 18 in hetzelfde jaar niet opnieuw een arrangement 

BW-volwassenen gedeclareerd/afgerekend. 

 

6. Differentiatie bij BW 

Er komt een differentiatie in het beschermd wonen voor de chronische en niet chronische groep. 

Samen met aanbieders Levanto en Leger des Heils wordt dit uitgewerkt. Het aanbod is anders en 

ook de doorlooptijd verschilt sterk tussen deze producten. 

Daarnaast komt er een nieuw arrangement genaamd Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW), dit is 

zwaardere zorg dan individuele begeleiding.  Op dit moment wordt door sommige aanbieders 

het product Volledig Pakket Thuis geleverd, dat is in feite Begeleid Zelfstandig Wonen. We bezien 

of VPT vorm kan krijgen binnen BZW. 

 

 Voor de toegangsteams moet dit  onderscheid helder zijn (BW gaat in feite allemaal via de 

centrale voordeur in Maastricht).  

 

7. Dagbesteding bij BW 

Het lijkt, na uitvoerige verkenning van voor- en nadelen, dat het goed is dat er één regie is over 

het wonen én dagbesteding. Dat betekent dat er per cliënt één partij voor het hele aanbod 

gecontracteerd wordt. Dit betekent niet dat de uitvoering per definitie ook in één hand zit. Als in 

het gesprek door toegang met de cliënt bepaald wordt dat een specifieke dagbesteding nodig is, 

dan wel gevraagd wordt, dan krijgt de aanbieder van het Wonen ook de opdracht om dit te 

regelen, zo nodig via onderaannemerschap. Met behoud van de keuzevrijheid van de cliënt 

hierbij.  
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8. Wat als aanbieder meer uren bezuinigt op zorguren dan de korting? 

Er is aanbod waarbij de omvang van cruciaal belang is voor het leveren van de prestatie. Zo is bij 

dagbesteding van een dementerende oudere de ontlasting van de partner een wezenlijk 

onderdeel van de prestatie. Het zou in dit geval naar de aard van de dienstverlening niet sporen 

met de bedoeling van de WMO als de vrijheid van de aanbieder er toe leidt dat de gemiddelde 

omvang van het aanbod meer daalt dan de bezuiniging.  

Bij andere soorten van dienstverlening kan het zijn dat innovatie door aanbieders, waardoor 

zorgpakketten korter en compacter kunnen, juist erg gewenst is.  

In de ontwikkeltafel is de voorkeur uitgesproken om daar waar de analyse van de 

spiegelinformatie laat zien dat de gemiddelde geleverde zorg sterk daalt dit besproken wordt 

met aanbieders. Daar waar dit leidt tot evident onacceptabele effecten leveren moeten de regels 

die ontwikkeld worden rondom high trust, high penalty afdoende zijn. 

 

9. Gevolgen bezuiniging 

Er is sprake van generieke bezuinigingen waardoor gemeenten in 2016 minder geld ontvangen 

dan in 2015. Daarnaast is er een nieuw verdeelmodel voor zowel JW als Wmo waaruit blijkt dat 

er gemeenten zijn in Zuid-Limburg die beter bedeeld worden en anderen slechter.  

Voor gemeenten is daarnaast nog onduidelijk hoe de werkelijkheid in 2015 zich zal verhouden tot 

de beschikbare budgetten 2015, dat zal zeker belangrijker zijn bij beslissing over 2016. 

Uiteindelijk is aan de gemeenten om te oordelen over kortingen/indexeringen. 

 

10. Uitgangspunt: doorbouwen op huidige prijzen 

Het voorstel is om door te bouwen op de huidige arrangementsprijzen. Het uitgaan van een 

nieuw basisjaar zou betekenen dat instellingen die het gemiddeld aantal uren al teruggebracht 

hebben (vooruitlopend op de JW en de Wmo met de bijbehorende bezuinigingen) opnieuw 

worden gekort. Bovendien zijn instellingen nu ingesteld op 2015-prijzen. Basisjaar herzien vergt 

ook een gegevensuitvraag en -analyse en vormt een grote administratieve belasting voor 

aanbieders en gemeenten.  

Het advies van de ontwikkeltafel is dan ook om door te bouwen op de huidige tarieven. Dat 

betekent niet dat de tarieven in 2016 hetzelfde zullen zijn, bezuinigingen en 

arrangementsaanpassingen kunnen invloed hebben. 

 

11. Budgetmaximum voor die partijen waarbij directe verwijsroute groot is  

Gemeenten hebben via de toegang invloed op de hoogte van de kosten. Met name bij de GGZ-

aanbieders komen de verwijzingen echter voornamelijk via de huisartsen en heeft de toegang 

dus weinig grip op de kostenontwikkeling. Er is gesproken over budgetmaxima en ook over 

degressieve tarieven (boven een bepaalde omzet wordt per cliënt een lager arrangementstarief 

bepaald). Aanbieders in de GGZ hebben, als al gekozen moet worden, een voorkeur voor die 

tweede optie.  

 

12. Wat als het aantal cliënten binnen één of meer arrangement(en) bij een aanbieder kleiner 

is dan 20? 

Uit analyse blijkt dat spreiding in arrangementstarieven hier heel groot is, het is dus niet 

oplosbaar door (zoals voorgesteld is) te werken met twee standaardtarieven voor al die cliënten. 

Dat betekent dat we terugpakken naar het voorstel gedaan onder punt 20 van de notitie voor de 
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2e OT P&P. Dit komt er op neer dat aanbieders rondom een vaste prijs een toeslag of afslag 

krijgen naar rato de werkelijke bestede uren, met dien verstand dat meer-uren slechts 

gedeeltelijk betaald worden en minder-uren slechts deels terug gevorderd worden, zodat ook 

hier een impuls is om zo kort en compact mogelijk te begeleiden/begeleiden. 

 

13. Pilot populatiegebonden bekostiging 

Besproken is dat er binnen Zuid-Limburg pilots wordt ingericht waarbij in een gemeente of wijk 

met een beperkt aantal aanbieders afspraken gemaakt worden over alle te leveren ambulante 

zorg. Hieruit kunnen we leren wat de voor- en nadelen van dit stelsel zijn.  

 

14. Verblijf in de Jeugdwet 

Binnen jeugd kennen we één verblijfsarrangement. Dat kan bij een en dezelfde aanbieder er toe 

leiden dat heel verschillende producten steeds onder dezelfde prijs als arrangement in rekening 

gebracht wordt. Ook hier streven we naar meer uniformiteit binnen een arrangement. Dat pleit 

dan ook voor een basis- en een plus-arrangement. Aan de hand van de oude definities wordt die 

indeling gemaakt (zie ook de bijlage bij de tweede notitie van de tweede ontwikkeltafel) dit 

wordt ambtelijk uitgewerkt voor de 3e ontwikkeltafel op 4 september. 

 

 


