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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 19 juni 2015, 13.30 uur – 16.30 uur 

OT Prijs & Prestatie OT 2 sessie II 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Manon Goertz  Atrium/Orbis GGZ Kind en Jeugd 
 Erik Noteborn  SGL 
 Peter Smeets  Xonar 
 Anne-Marie Hannen  Koraalgroep 
 Maurice Vliegen  Levanto Groep 
 Jeanine Kleijnen  Stichting Artidé zorg 
 Jos Lenaards  Envida 
 Hans Boesten  Somnium 
 Petra Soeters  Mondriaan 
 Arnold van Wijngaarden Radar 
   
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Bjorn Hensels  gemeente Maastricht 
 Ernst Spaanderman  gemeente Maastricht 
 Danny Meerten  gemeente Maastricht  
 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten 
 Suzan Rosenke  gemeente Sittard-Geleen 
 Florence van der Heijden gemeente Vaals 
 Judith Brans  gemeente Vaals 
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Roel Kramer  technisch voorzitter / Maastricht & Heuvelland 
 Martijn Visser  gemeente Maastricht (vervangt Ids Bierma) 
 Marcel Simons  Maastricht & Heuvelland 
 Annemarie Zweers  Maastricht & Heuvelland 
 Stijn van Geleuken  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 13.00 - 13.30 uur 
 
 

1. Opening en mededingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 13.30 uur welkom bij deze tweede sessie van OT 2 prijs-
prestatie. De voorzitter wil graag eerst een voorstelrondje maken. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
De voorzitter deelt mee dat voor een zo duidelijk mogelijke verslaglegging opnames van het 
overleg worden gemaakt. Daarnaast komt er ook een managementsamenvatting van het verslag.  
De voorzitter stelt vast dat de agenda overvol is. Daarnaast zijn er ook ingekomen stukken en 
virtuele stukken. Deze worden telkens bij de desbetreffende thema’s ingepast. 
Vervolgens deelt de voorzitter mee dat voor de pauze zo veel als mogelijk de zakelijke vragen 
worden behandeld. Na de pauze zal breder worden gekeken. 
 

2. Terugblik OT 5 juni jl. 
De voorzitter vraagt aan de heer Van Geleuken om eerst een inleiding te geven. 

 
 De heer Van Geleuken stelt vast dat tijdens de vorige bijeenkomst niet alle punten van de notitie 

aan de orde zijn gekomen. Daarnaast zaten aan sommige besproken punten ook nog open 
eindes. Tussentijds zijn  de ambtenaren van de verschillende gemeenten bij elkaar gekomen en 
heeft men verschillende cijferanalyses met een aantal diagrammen gemaakt. Daarnaast is ook 
nog informatie bij de aanbieders opgehaald. Spreker heeft een aantal punten in de tweede notitie 
beschreven. 



  Pagina 2 van 16 
 

 

 
 Notitie 2e OT (sessie 2) prijs-prestatie ten behoeve van bijeenkomst op 19 juni 2015 
 
 Mevrouw Hannen vraagt of de punten uit de vorige notitie vanaf punt 20 nog terugkomen. 
 De heer Van Geleuken heeft geprobeerd om de belangrijkste punten terug te laten komen. 

Spreker vindt het echter lastig om alle punten aan bod te laten komen, zoals dyslexie. Daarvoor 
zit namelijk geen aanbieder aan de Prijs-prestatie ontwikkeltafel. 

 
3. Vervolg behandeling thema's notitie OT prijs-prestatie  
 

1. Basis- en plusproduct 
 De heer Van Geleuken vindt het belangrijkste punt het aanbrengen van een onderscheid in de 

huidige arrangementen t.b.v. individuele begeleiding in een basis- en plusproduct. Hiermee wordt 
het arrangement verder gedifferentieerd. Voor het product individuele begeleiding is een nadere 
analyse gemaakt in de vorm van een puntenwolk . In deze figuur is een relatie weergegeven 
tussen de arrangementsprijs en het aantal arrangementen van de desbetreffende aanbieder. 
Deze puntenwolk wordt onder andere gebruikt gebruikt voor de discussie omtrent de kleine 
arrangementsaantallen met een omvang kleiner dan 20. In de figuur ziet men ziet een enorme 
spreiding bij de arrangementen. Dat is een groot probleem. Hoe kan men dit clusteren? Bij de 
andere producten is dit minder het geval. 

 Vervolgens toont spreker met behulp van de puntenwolk dyslexie aan dat daar de verschillen bij 
de gemiddelden veel kleiner zijn. Daar kan voor volgend kalenderjaar getracht worden om één 
prijs voor het arrangement met de gecontracteerde aanbieders overeen te komen. Daarover moet 
wel nog met de aanbieders worden gesproken. 

 Spreker deelt vervolgens mee dat de ambtenaren over de indeling tussen het basis- en 
plusproduct hebben gediscussieerd. Een indeling in geld (bijvoorbeeld minder dan 5000 euro) is 
onbevredigend. De homogeniteit moet immers in de inhoud zitten. Zowel voor de jeugd als de 
Wmo moet men definiëren wat de relatief eenvoudige trajecten (basis) zijn. Daarin zal de variatie 
niet al te groot zijn. Bij de complexere trajecten (plus) zal de variatie echter nog steeds groot zijn. 
Dit moet dan ook gezien worden als de restgroep. Het voorstel is om te komen tot twee tarieven 
per aanbieder − in plaats van een driedeling – dit voor een eenvoudig (basis) of een complex 
(plus) product. Er zijn bovendien al veel bestaande definities die men kan gebruiken. 

  
 Mevrouw Sollet merkt op dat dit voor 2015 ook al altijd zo is gedaan. Spreekster is voorstander 

van een onderscheid tussen basis- en plusproducten. Hiervoor moeten voor de toegang 
werkbare criteria worden geformuleerd. 

 De heer Van Geleuken heeft bij de toegang nagevraagd wat men van dit voorstel vindt. De 
toegang in Heerlen en Sittard-Geleen vinden het een prima voorstel. De toegang in Maastricht-
Heuvelland wil wel graag een heldere definiëring. Aanbieders hebben echter ook een belang. 
Een van de aanbieders vindt bijvoorbeeld dat een profilering met twee prijzen meer recht doet 
aan de verdeling. De gemeenten moeten de objectivering bepalen voor het onderscheid tussen 
de basis- en plusproducten. Spreker stelt voor dit allereerst voor individuele begeleiding en 
groepsbegeleiding te doen. 

  
Mevrouw Kleijnen wil graag de complexiteit hierbij betrekken. 

 Mevrouw Sollet deelt mee dat complexiteit en intensiteit de twee hoofdcriteria voor de indeling 
zijn. Dit moet naar een inhoudelijke definitie worden vertaald. 

 
 De heer Van Geleuken deelt vervolgens mee dat eerder voor de arrangementen is gekozen om 

het eenvoudig te houden. De gemeente Sittard-Geleen werkt bij de Wmo echter met een raster 
met negen velden. Dat geeft meer keuzemogelijkheden. Met het voorliggende voorstel zijn er 
echter twee variaties en wordt het basisproduct homogener. Dat is een stap in de richting naar 
één gelijk tarief. 

  
 De voorzitter vraagt of bij het plusproduct ook een standaardisatie mogelijk is. 
 De heer Van Geleuken antwoordt dat men de puntenwolk ook kan uitsplitsen naar uren en 

tarieven. Hoe meer men dan naar boven in de puntenwolk gaat, hoe gevarieerder het is. Of men 
moet ervoor kiezen dat de toegang de variëteit beschikt. Maar dat is weer een stap terug. Dit 
moet ook samen met de aanbieders wordt gecheckt. 

 Mevrouw Sollet vindt dat het voorstel recht doet aan de praktijk. 
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 De voorzitter stelt vast dat dit vanuit de gemeenten moet worden gedaan. Maar het is ook zinvol 

om dit samen met de aanbieders te bekijken en te toetsen. 
 De heer Vliegen antwoordt bevestigend en vraagt of dit iets is voor de ontwikkeltafel 

gespecialiseerde zorg. De OT prijs-prestatie is immers financieel georiënteerd. 
 De voorzitter vindt dit een goede vraag. Misschien wordt dit ook al deels opgepakt? 
 De heer Visser antwoordt bevestigend. In de OT gespecialiseerde zorg wordt op 

arrangementsniveau op basis van de oude producten samen met aanbieders de inhoud bekeken. 
Welke deskundigheid heeft men hiervoor nodig? Dan komt men automatisch bij de vragen over 
intensiteit en complexiteit. Deze informatie moet input gaan vormen voor de OT prijs-prestatie. 

 De voorzitter stelt vast dat men hiermee dus al aan de slag is. 
 
 Mevrouw Kleijnen vraagt of de gemiddelde aantallen uren vanuit de historie bij de gemeenten 

bekend zijn. 
 Mevrouw Sollet en de heer Van Geleuken antwoorden beide bevestigend. 
 De heer Meerten wil graag bij de arrangementen zien hoe de spreiding van de uurprijs is. 
 De heer Van Geleuken antwoordt dat dit in de technische werkgroep aan bod is geweest. De 

spreiding in uren (factor 10) en tarieven (factor 3) is groot.  
 De voorzitter vraagt of hierop ook virtueel is gereageerd. 
 De heer Visser antwoordt dat vanuit het Leger des Heils is aangegeven dat men graag meer te 

weten wil komen over de verdeling . Het Leger des Heils stelt een derde categorie voor naast 
basis en plus: demiddencategorie. Spreker sluit, gezien conclusies uit de werkgroep prijs-
prestatie, in dezen bij de opvatting van de heer Van Geleuken aan. De middencategorie wordt 
dan een soort van vergaarbak. Men blijft zich de vraag stellen: ‘wat is midden’? Het huidige 
probleem die zich voordoet bij de middencategorie blijft dan ook bestaan en dat lijkt ongewenst. 

 De voorzitter stelt vast dat daarmee al een van de virtuele reacties is behandeld. 
  

2. Kortdurend verblijf Wmo 
 De heer Van Geleuken wenst een volgend arrangement te bespreken, namelijk: kortdurend 

verblijf uit de Wmo. In het eerste kwartaal is dit product niet door een aanbieder geleverd. 
 De heer Visser voegt bevestigend toe dat geen aanbieder,  in de uitvraag ten behoeve van de 

zorgproductie over het eerste kwartaal, dit arrangement heeft opgevoerd. 
 De heer Van Geleuken deelt vervolgens mee dat de zorgverzekeraars dit in de aanvullende 

verzekering hebben zitten voor mensen die ondersteuning nodig hebben. 
 Mevrouw Sollet stelt vast dat dit product inderdaad niet is ingekocht. Spreekster vraagt zich af 

waarom hierop niet wordt gereageerddoor de aanbieders. 
 
Er zijn drie verschillende financieringsmethoden van kortdurend verblijf;  
1. eerstelijns kortdurend verblijf via de verzekeringen; 
2. de respijtzorg met als insteek de ontlasting van de mantelzorger met een bekostiging uit de 

Wlz of de Wmo; 
3. een aanvullende particuliere ziektekostenverzekering (voor mantelzorger/mantelverzorgde). 

 
 Spreekster deelt mee dat het kortdurend verblijf in het gemeentelijke pakket hoort te zitten voor 

de mensen die vanuit de Wmo al een andere ondersteuning krijgen en die een tijdelijke 
opname/verzorging nodig hebben. 

 
 Mevrouw Kleijnen vraagt of mensen vanuit een pgb wel van kortdurend verblijf gebruikmaken. 

Spreekster denkt namelijk dat deze vraag er wel is. 
 Mevrouw Sollet kan deze vraag niet beantwoorden. Spreekster kan zich echter niet voorstellen 

dat deze vraag er niet is. Deze voorziening voorkomt immers vaak veel duurdere opnames. 
 De heer Van Geleuken deelt mee dat kortdurend verblijf dan wel logeren bij jeugd veel voorkomt, 

ook met een pgb. 
 Mevrouw Sollet voegt toe dat dit in de ouderenzorg ook veel voorkomt. Dit is immers een 

kwetsbare groep. Als ouderen thuis wonen, vallen zij niet onder de Wlz maar onder de Wmo. 
 De heer Van Wijngaarden vindt het beeld op zich logisch. Logeren werd bij de VG voorheen 

bekostigd vanuit de Wlz met ZZP 5 all in. Radar kan daarvoor echter niet kostendekkend leveren. 
Kleine initiatieven pakken deze vragen mogelijk op. Spreker gelooft ook dat de behoefte er is en 
wil graag bekijken wat nodig is. Daarna moet worden bekeken hoe men de kosten technisch 
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wegzet, vertaald in de arrangementstarieven. Het echte logeren kan Radar echter niet volgens 
deze bekostiging leveren. 

 Mevrouw Sollet stelt vast dat dit inderdaad van de criteria afhangt. Vroeger had men een of twee 
extra ziekenhuisbedden bij verzorgingshuizen die hiervoor werden gebruikt. Dit zou weer 
ingevoerd kunnen worden. 

 De heer Van Wijngaarden stelt vast dat vanuit de Wmo-gedachte mensen juist thuis ontzorgd 
moeten worden. Dat is het vertrekpunt. 

 Mevrouw Sollet antwoordt dat dit thuis helaas niet altijd kan. 
 
 De heer Simons vraagt of er een vergelijkbaar arrangement komt. Of komt er een prijs per keer 

dat men ervan gebruikmaakt? 
 De heer Van Geleuken antwoordt dat een arrangement afgesproken kan worden. De inhoud en 

de financiering moeten echter worden besloten. Spreker vergelijkt dit met logeren. 
 De heer Vliegen stelt voor om uit te gaan van extra uren. 
 

3. Verblijf bij jeugd, zie notitie Koraalgroep 
 De heer Van Geleuken verwijst ten aanzien van beschermd wonen naar de ingekomen brieven 

van Levanto en het Leger des Heils. Dit verblijf is immers niet homogeen. Men heeft enerzijds het 
chronisch verblijf en anderzijds het verblijf gericht op de uitstroom. Het voorstel luidt om hiervan 
twee producten te maken met een bijbehorende definitie. Deze producten zijn immers van 
tevoren ook heel goed bepaald. Spreker geeft aan dat een soortgelijke parallel is te maken met 
jeugd. De kosten van verblijf verschillen heel erg tussen bijvoorbeeld pleegzorg en een zware 
crisisopname. Spreker deelt mee dat mevrouw Hannen een notitie hierover heeft opgesteld. 

  
 Mevrouw Hannen heeft geprobeerd om vanuit de huidige situatie naar een alternatief qua 

verdeling te kijken. In de huidige situatie heeft men bij verblijf zowel met de AWBZ als met 
provinciaal gefinancierde producten te maken. De vraag is of men dit onderscheid wil behouden 
of dat men op basis van tarieven een indeling maakt. De huidige tarieven verschillen enorm. De 
Koraalgroep heeft de provinciaal gefinancierde producten wel in huis maar niet in Limburg. 
Spreekster vindt dan ook dat de tariefaannames bij de provinciaal gefinancierde instellingen in 
Limburg gecheckt moeten worden. Spreekster vindt alle verdelingen echter arbitrair. Spreekster 
heeft nu een verdeling gemaakt op basis van tarieven met lage en hoge ZZP’s. Dit is verdeeld 
over ‘verblijf basis’ en ‘verblijf zwaar’. 

 De heer Van Geleuken vindt hiervan het voordeel dat deze ZZP’s al in de protocollen zijn 
beschreven. 

 Mevrouw Hannen antwoordt dat dit straks bij de arrangementen niet meer het geval is. Er moet 
dus een inhoudelijke beschrijving voor de toegang komen. Er blijven immers grote verschillen 
tussen de cliënten bestaan (bijvoorbeeld een verstandelijk gehandicapte cliënt of een cliënt met 
een normaal IQ). Beide kunnen immers in ‘verblijf basis’ vallen. Het bepalen van het arrangement 
zal voor de toegang lastig zijn. Op basis van een goede beschrijving zou dat echter mogelijk 
moeten zijn. 

  
 De heer Van Geleuken deelt mee dat het niet de bedoeling is om op dit moment naar één 

arrangementtarief te gaan voor het product basis. 
 Mevrouw Hannen vindt echter de vraag hoe zich dit in de loop der jaren ontwikkelt. Uiteindelijk 

wil men immers toe naar één arrangementstarief. De huidige differentiatie bij de onderliggende 
producten is heel groot. De vraag is of men dat verschil eruit krijgt en of men dat überhaupt wil. 
Bij het arrangementsdenken is het immers de bedoeling dat men ook kan substitueren tussen de 
arrangementen. Men is terug bij af als men alles in kleine hokjes clustert. 

 De heer Vliegen deelt deze opvatting van mevrouw Hannen. Dit is wel een voorbeeld waarbij 
men vanuit de inhoud gaat beschrijven. Spreker is van mening dat men bij beschermd wonen 
nooit op basis van leeftijd moet beschrijven. Spreker vraagt om dit goed uit te werken. Het betreft 
immers een groot deel van het budget. 

 Mevrouw Hannen antwoordt dat het doel van de notitie is om een start te maken. De duur van 
het verblijf is daarnaast nog een andere component. 

 De heer Van Geleuken merkt op dat de financiering ook meeschuift als in de loop van het jaar de 
casemix verandert met een tarief voor basis en een tarief voor zwaar. Dat gebeurt momenteel 
niet. 

 De heer Vliegen vindt belangrijk dat de toegang in deze ontwikkeling wordt meegenomen en hier 
voldoende kennis van neemt. 
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 Mevrouw Kleijnen wil graag weten waar de extra behandeling zit. Wat maakt het tarief duurder? 

De verschillen bij de ZZP’s 1, 2 en 3 verschillen namelijk niet veel met betrekking tot de 
component wonen. 

 Mevrouw Hannen antwoordt dat er wel voldoende verschillen zijn. 
  
 De heer Van Geleuken stelt voor om hierop in een werkgroep in te zoomen en de definities van 

de producten erbij te nemen. Het doel is een inhoudelijk homogeen verhaal te bewerkstelligen. 
Spreker deelt ook de opvatting van de heer Van Wijngaarden. Dit is de basisvoorwaarde om tot 
één prijs te komen. 

 Mevrouw Sollet vindt dat men inderdaad moet streven naar meer homogeniteit. Het moet echter 
wel containerachtig genoeg zijn zodat de aanbieders hun marges wat betreft inhoud kunnen 
houden. Men moet de spreiding binnen de arrangementen behouden. Spreekster vindt het 
onderscheid tussen basis en plus gevoelsmatig ook juist. De uitdaging is om hiervoor heel 
eenduidige en werkbare definities te maken. 

 
 De voorzitter beluistert twee zaken; vanuit prijs-prestatie (de eigenlijke ontwikkeltafelopdracht) 

en de link naar de toegang. Dit laatste is niet de primaire insteek, maar moet wel goed worden 
afgedekt. 

 Mevrouw Sollet deelt de opvatting van de voorzitter. 
 De heer Van Geleuken antwoordt dat dit de afgelopen weken ook met de toegang is besproken. 
 
 Mevrouw Kleijnen vindt bij kortdurend verblijf belangrijk om de zorgzwaarte aan te geven. 

Spreekster is geen voorstander om verblijf en dagbesteding in één arrangement samen te 
voegen. De bedoeling is immers dat mensen participeren. Dat kan niet op dezelfde locatie 
gebeuren als waar men woont. Spreekster stelt voor om een procentueel percentage voor 
dagbesteding aan te geven. Aanbieders zouden dan onderling hierover afspraken kunnen 
maken. Dan gaat ook geen geld in onderaannemerschap verloren. 

 De heer Van Wijngaarden stelt vast dat er al een arrangement dagbesteding is. Er zijn ZZP’s 
inclusief en ZZP’s exclusief dagbesteding. Bij Radar lopen nu de stromen Wlz en Wmo bij 
dagbesteding door elkaar. De cliënt krijgt echter hetzelfde. Als men het arrangement 
dagbesteding zou loskoppelen, zou men ook in de prijs kunnen differentiëren (of het wel of niet 
geleverd wordt). Dit sluit daarnaast ook aan bij de Wlz. Daar wordt nu namelijk het ‘modulair 
pakket thuis’ ontwikkeld. 

  
 De heer Van Geleuken merkt op dat in de vorige bijeenkomst, ten aanzien van beschermd 

wonen en dagbesteding, ook over de regie, over de samenhang tussen deze producten, is 
gesproken. Momenteel loopt dit door elkaar heen. Spreker vindt dat men hierin een keuze moet 
maken. 

 De voorzitter vraagt naar de opvatting van de aanwezigen over de regiefunctie. 
 Mevrouw Kleijnen vindt dat de gemeente de regie kan hebben. Het is een kwestie van 

communiceren. Het gaat om het initiatief om het gesprek aan te gaan en ervoor te zorgen dat de 
zorg is afgestemd. 

 De heer Van Wijngaarden stelt vast dat de cliënt dit bepaalt. De cliënt kan immers ook bepalen 
om twee aanbieders te hebben. De aanbieders moeten de zorgverlening onderling afstemmen. 

  
 De heer Van Geleuken vraagt hoe de betaling dan moet verlopen. Moet dit separaat worden 

bekostigd? 
 De heer Van Wijngaarden antwoordt dat sprake is van het arrangement dagbesteding. 
 De voorzitter merkt op dat verblijf wel een kaal arrangement is geworden en niet meer een 

verblijf met of zonder behandeling. 
 Mevrouw Sollet vindt dat dit een grotere mate van kennis bij de toegangsteams veronderstelt dan 

nu het geval is. Is dagbesteding nodig? Is behandeling nodig? Men kleedt het immers uit tot de 
woonfunctie. Spreekster wijst vervolgens op de inhoudelijke trend om alle cliënten een zinvolle 
dagbesteding te geven. Er is dus bijna geen verblijf zonder dagbesteding. Het losknippen is 
vanuit het inhoudelijke perspectief heel onhandig. Dat betekent echter niet dat men geen los 
arrangement dagbesteding kan hebben, als men dit maar in de vorm van individuele begeleiding 
heeft. Voor de gemeente is het daarnaast overzichtelijker indien de verantwoordelijkheid over de 
zorgverlening bij één partij ligt. 
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 De heer Van Geleuken vindt echter wel dat de toegang moet zoeken naar de aanbieder die de 
gevraagde dagbesteding kan bieden. 

 Mevrouw Kleijnen merkt op dat men wil voorkomen dat geld verloren gaat door het werken met 
onderaannemers. Daarom wil spreekster graag werken met percentages. 

 Mevrouw Sollet stelt vast dat de weerstand met betrekking tot deze discussie voornamelijk komt 
vanuit de kleine dagbestedingaanbieders. De keuzevrijheid van de cliënt blijft echter 
gegarandeerd. 

 
 De heer Simons stelt vast dat mevrouw Sollet een aantal resultaten benoemt. Als men dit kan 

benoemen, kan men het echter juist wel uit elkaar trekken. 
 Mevrouw Sollet ziet de dagbesteding als een onderdeel van het totale pakket om tot het resultaat 

te komen. Spreekster vindt dat men niet een van de instrumenten eruit moet halen. 
 Desgevraagd geeft de heer Van Geleuken aan dat de toegangsteams vaak het werken met één 

partner (aanspreekpunt), om zo de te behalen resultaten helder te krijgen, praktisch vinden. 
 Mevrouw Sollet deelt mee dat bij beschermd wonen dagbesteding altijd nodig is. 
 
 De heer Van Wijngaarden is verbaasd over het automatisme ‘inclusief dagbesteding’. Bij de 

populatie van Radar is dit absoluut niet aan de orde. Bij de Wlz is er een mix van 60%-40%. 
Spreker vindt dit een aanvullend argument om dit toch apart te bekijken. Spreker deelt ook de 
opvatting van de heer Simons over het benoemen van het resultaat. Bovendien is dagbesteding 
al een apart arrangement. Daarmee bereikt men ook voor die groep homogeniteit in prijs. 

 
 Mevrouw Hannen geeft aan dat het lastig wordt als een cliënt gebruikmaakt van meerdere 

dagbestedingen. 
 De heer Van Wijngaarden antwoordt dat men altijd te maken heeft met onderaannemerschap. 

Men zal dan moeten splitsen. 
 
 De voorzitter beluistert twee verschillende lijnen. Dit heeft onder andere te maken met de 

invulling van de regierol. De voorzitter stelt voor om vanuit het arrangement de regierol goed in te 
vullen. Dat vergt wel dat in de operatie hiermee goed rekening wordt gehouden. Dat geldt echter 
ook voor de uniformiteit van de prijzen. 

  
 Mevrouw Hannen vraagt of er een verschil zit tussen Wmo en jeugd. Bij LVG zit bijvoorbeeld 

altijd dagbesteding. Hiernaar moet ook worden gekeken. 
 De heer Van Geleuken zal dit op de agenda zetten en hij dankt mevrouw Hannen voor haar 

bijdrage. 
  
 De voorzitter vraagt of er voldoende aanknopingspunten zijn om voor verblijf, beschermd wonen, 

dan wel niet-beschermd wonen en verblijf in relatie tot dagbesteding en/of behandeling een stap 
te zetten. 

 De heer Van Geleuken zal dit verder uitwerken en hierover met diverse aanbieders contact 
opnemen. 

 Mevrouw Hannen voegt toe dat ook de provinciaal gefinancierde producten moeten worden 
meegenomen. 

 Aldus wordt afgesproken. 
 

4. Dyslexie 
 De heer Van Geleuken deelt mee dat hierover met de aanbieders moet worden gesproken. Er 

zijn heel duidelijke landelijke beschrijvingen. Homogeniteit in arrangementstarief lijkt voor deze 
arrangementen haalbaar.  

 
5. Sanctie op niet/niet tijdig aanleveren productiegegevens t.b.v. de monitoring 

 De heer Van Geleuken merkt op dat de gemeente Maastricht onder grote druk van de andere 
gemeenten staat om de productiecijfers tijdig aan te leveren. De aanbieders moeten hierbij 
medewerking verlenen. Dat is heel belangrijk. 

 Mevrouw Hannen wijst op een complicerende factor. De aanbieders mogen immers geen 
gegevens meer aanleveren vanwege de privacy. Alle cliëntgerelateerde informatie mag niet 
worden aangeleverd. 

 Mevrouw Rosenke wijst op de veegwet die er aankomt. 
 Mevrouw Goertz bevestigt de opvatting van mevrouw Hannen. 
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 Mevrouw Sollet merkt op dat de sanctie bedoeld is voor zaken die men in de hand heeft. 
 Mevrouw Kleijnen vindt dat aanbieders ook goed moeten weten hoe men moet aanleveren. Het 

vorig jaar bestonden immers verschillen. 
 De heer Smeets zou het charmant vinden als men de negatieve lading van het woord ‘sanctie’ 

tegemoet zou komen door ook te kijken naar een vorm van belonen. Er staan immers nu veel 
sancties genoemd. 

 De heer Van Geleuken herinnert dat zorgkantoren bijvoorbeeld met een afslag tot 90% werkten. 
Vervolgens kon men plusprocenten verdienen. Op die manier werd beloond nadat men eerst een 
korting kreeg te verwerken. Dat lijkt in deze ook niet wenselijk. 

  
6. Logeren (in het kader van de Jeugdwet) 

 De heer Van Geleuken toont op het diascherm in een figuur een puntenwolk, waaruit het 
gemiddeld aantal geleverde etmalen per aanbieder blijkt, en deelt mee dat het voorstel is om per 
aanbieder een indeling te maken in drie klassen. De verdeling zou er bij deze indeling als volgt 
kunnen gaan uitzien: (I) 0-10 etmalen per jaar, (II) 10-40 etmalen per jaar en (III) meer dan 40 
etmalen per jaar. De toegang zou daarmee heel goed kunnen werken en de tarieven worden 
eveneens homogener. Voor de aanbieders is dit ook prettig. 

 De voorzitter vraagt of dit herkenbaar is. Is dit een goed voorstel? De voorzitter stelt vast dat een 
bandbreedte tussen 11-40 etmalen vrij breed is. Hierover moet met de toegang en de aanbieder 
dan ook duidelijk worden gecommuniceerd om discussies te voorkomen. 

 De heer Van Geleuken vindt dat de toegang dit met de cliënt moet bespreken. 
 Mevrouw Rosenke vindt niet dat men over het aantal etmalen richting de cliënten moet 

communiceren. 
 De heer Van Geleuken vindt dat men inderdaad geen recht op aantallen aan de cliënten moet 

geven dan wel communiceren. 
  

7. Beschermd wonen bij jeugd 
 De heer Van Geleuken stelt vast dat de behoefte aan beschermd wonen ook voor jongeren van 

zestien jaar en ouder bestaat en dat dit arrangement er nu niet is. Hiervoor wordt een nieuw 
product gebruikt. 

 Mevrouw Hannen voegt toe dat het over de grensgevallen tussen zestien en achttien jaar gaat. 
 De heer Van Geleuken deelt mee dat de cliënt hier  geen last van mag hebben waarbij achter 

elkaar twee procedures doorlopen moeten worden: één voor jeugdzorg (< 18) en één voor Wmo 
(> 18). Maastricht vervult voor de Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland bovendien een 
regiofunctie ten behoeve van beschermd wonen. 

 Mevrouw Sollet wijst op het probleem voor de toegang. Het jeugdteam werkt met het 
woonplaatsbeginsel. Vervolgens is de financiering bij de betreffende gemeente echter niet goed 
geregeld. 

 De heer Van Wijngaarden stelt vast dat jongeren onder 18 jaar onder de Jeugdwet vallen. Wat 
gebeurt met jongeren in de leeftijd van 17,5 jaar? Hiervoor moet men immers toch een beroep 
doen op de Jeugdwet. Spreker vraagt om een oplossing. Radar krijgt vanuit de toegang hierover 
vragen. 

 De heer Van Geleuken begrijpt dit punt en stelt dat jongeren van 17,5 jaar inderdaad onder de 
jeugdwet vallen. 

 
8. Differentiatie bij beschermd wonen 

 De heer Van Geleuken heeft om een operationele definitie gevraagd die werkbaar is. Spreker 
stelt vast dat de heer Vliegen leeftijd geen goed criteria vindt waarop een onderscheid kan 
worden aangebracht. 

 De heer Visser deelt mee dat het Leger des Heils virtueel heeft aangegeven dat er ook 
overgangscliënten zijn die extramuraal verblijven. Het Leger des Heils vraagt om de VPT 
(Volledig Pakket Thuis)-arrangementen toe te voegen voor de extramurale cliënten. 

 Desgevraagd geeft de heer Van Geleuken aan dat begeleid zelfstandig wonen tussen 
beschermd wonen en begeleiding in zit. 

 Mevrouw Sollet denkt te weten wat het Leger des Heils bedoelt. 
 De heer Van Geleuken wil niet te veel pakketten maken. De grootte van het bedrag rechtvaardigt 

echter wel iets meer dan alleen beschermd wonen. 
 Mevrouw Sollet vindt een extra differentiatie nodig. 
 De heer Vliegen vraagt waar de regie ligt.. Het voorwerk zou gedeeltelijk naar de ontwikkeltafel 

gespecialiseerde zorg moeten worden doorgeschoven. 
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 De heer Van Geleuken merkt op dat dit ambtelijk samen met bijvoorbeeld Levanto en het Leger 
des Heils moet worden besproken. 

 Aldus wordt afgesproken. 
 
 Mevrouw Soeters deelt de opvatting van de heer Vliegen dat dit samen met de ontwikkeltafel 

gespecialiseerde zorg opgepakt moet worden. Het zou goed zijn om beide ontwikkeltafels een 
keer te combineren. Spreekster vindt dat de arrangementsindeling de zorginhoud moeten volgen 
en niet andersom. 

 De voorzitter deelt mee dat de geadresseerde vragen worden doorgegeven. De bedoeling is ook 
dat de output terugkomt. De ontwikkeltafel gespecialiseerde zorg is hiermee al aan de slag. 

 Mevrouw Soeters vindt het in het kader van de efficiency goed om in een kleine groep samen te 
werken. 

 Mevrouw Sollet stelt voor om een technische werkgroep definities in te stellen. 
 De heer Van Geleuken vindt dat een goed voorstel. Bij elk arrangement bestaan immers 

verschillende inzichten over de definities. 
 Aldus wordt afgesproken. 
   

9.  Overgangscliënten 
 De heer Van Geleuken wil dit punt nu overslaan. 
 

10. Wat als aanbieder in procenten uitgedrukt meer bezuinigt op zorguren dan de financiële 
korting die is toegepast ten behoeve van de contractering van het kalenderjaar 2015? 

 De heer Van Geleuken deelt mee dat hierover heel veel discussie is, ook intern. Daelzicht heeft 
hierop ook virtueel gereageerd. Er bestaat ook een verschil bij de producten. Het terugbrengen 
van zes naar twee dagdelen bij de dagbesteding van dementerende ouderen is bijvoorbeeld niet 
wat bij de transformatie is bedoeld. De verschraling van zorg is niet gewenst. Om dit tegen te 
gaan moet een middel worden afgesproken. Voor 2015 is echter gewoon een arrangement 
afgesproken. Dit moet worden genuanceerd. 

 De heer Smeets vindt dat het nu lijkt of het middel gevonden wordt in het aantal uren en dat 
efficiënter werken wordt geschrapt. Efficiëntie hoort echter ook bij het marktmechanisme. Xonar 
wil efficiënter werken en tegelijkertijd de kwaliteit handhaven. 

 De heer Vliegen stelt voor om het te bezien als sprake is van een bovenmatige afroming die niet 
voorkomt uit meer efficiency. 

 De heer Van Geleuken geeft aan dat men blij wordt van efficiëntie, maar niet van verschraling. 
 De heer Van Wijngaarden vindt dat deze discussie op inhoud met de aanbieders moet worden 

gevoerd. Het gesprek over de arrangementen wordt naar aanleiding van de spiegelinformatie 
gevoerd. De uitleg over verschraling of efficiency moet dan ook over de inhoud plaatsvinden. 

  
 De heer Hensels vindt dat het uiteindelijk erom gaat dat het resultaat goed moet worden 

gedefinieerd. Anders kan het resultaat ook niet worden vastgesteld. 
 Mevrouw Sollet begrijpt wat de heer Hensels bedoelt. Het probleem is echter dat een prijs is 

afgesproken en niet de prestatie. 
 De voorzitter vraagt of de prestatie in de zorgplannen staat. 
 Mevrouw Sollet antwoordt ontkennend. Het resultaat is niet dusdanig geformuleerd dat de 

gemeente kan toetsen of dit is behaald. 
 Mevrouw Rosenke deelt mee dat men nog niet zo ver is. Anderzijds ontvangen de gemeenten 

signalen van verschraling, maar kunnen hiermee niets. Het voorstel luidt om op hoog 
aggregatieniveau de uren bij een aanbieder te bekijken als een tijdelijk controlemechanisme. 

 De heer Hensels stelt vast dat dit een subjectieve maatstaf blijft. Een goed resultaat blijft soms 
een welles-nietesspel. Spreker vindt dat vooraf het resultaat duidelijk gedefinieerd moet zijn. 

 De heer Vliegen merkt op dat men dit ook bij de kwartaalgesprekken aan de orde kan stellen. 
  

De voorzitter deelt mee dat er nog geen definiëring van het resultaat is. 
 Mevrouw Sollet vindt dat men een tussenvorm moet hebben waarin men de prestatie beschrijft. 
 Mevrouw Kleijnen stelt vast dat het in de vraagstelling gaat over twee doelgroepen; de 

chronische en de niet-chronische. Artidé spreekt echter over de hulpvraag en de 
ondersteuningsvraag. Dat geeft voor het toegangsteam duidelijker aan om wat voor soort 
zorgvraag het gaat. 
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 De heer Van Geleuken deelt de opvatting van mevrouw Kleijnen. De ontlasting van de partner 
van een dementerende cliënt is bijvoorbeeld het resultaat, hoewel de cliënt uiteindelijk toch 
overlijdt. 

  
 De heer Meerten merkt op dat aan het begin van het traject ook is afgesproken dat de overhead 

moest worden verminderd. Na een generieke korting van 20% is het niet hebben van een 
resultaatdefiniëring logisch. Als men meer dan 20% minder realiseert, is het echter logisch om 
het gesprek aan te gaan. Het is heel belangrijk dat de realisatiecijfers worden bekeken. 

 De heer Van Geleuken antwoordt dat daarvoor een tussenstap is gemaakt. In het eerste 
kwartaal is dit geëxtrapoleerd (aantal cliënten/uren gedeeld door het aantal arrangementen) en 
zijn in een pilot de vijf grootste instellingen eruit gelicht. De verschillen worden nu besproken. 
Vanuit de gemeenten moet het ook duidelijk zijn dat geleverd wordt. De gemeenten ontvangen 
namelijk ook klachten van cliënten. Hierop moet worden gereageerd. 

 
 De voorzitter beluistert verschillende vraagstukken; 

1. de duiding van prestatie; 
2. het accountabilityvraagstuk; 
3. de verschraling of efficiency. 
De voorzitter stelt vast dat deze vraagstukken dit jaar nog niet worden opgelost. Wel is het zaak 
om te bekijken waar men al scherper kan zijn. 

 De heer Smeets vindt het dan ook nog te vroeg om al sancties af te roepen. 
 De heer Van Wijngaarden vindt de discussie over het resultaat heel bijzonder. Het zorgplan is 

immers niet nieuw, maar bestaat al circa twintig à dertig jaar. Op basis hiervan moet men 
evalueren. Bij klachten kan men een aantal dingen doen, zoals de spiegelinformatie bekijken, een 
steekproef op cliëntniveau doen en de casus met de cliënt bespreken. Daarnaast heeft men ook 
nog high trust, high penalty in het contract staan waarop men kan terugvallen. Dit alles biedt 
voldoende aanknopingspunten. Spreker deelt dus niet de mening dat er een onvoldoende basis 
zou liggen. 

  
 Mevrouw Zweers vraagt aan de heer Van Wijngaarden wat voor 2016 de stap bij de 

doorontwikkeling zou moeten zijn. 
 De heer Van Wijngaarden wil zich vooral focussen op het resultaat en niet focussen op de input. 

Dat was ook oorspronkelijk de gedachte bij de arrangementen. Men wilde af van de P x Q-
gedachte om alles vanuit de zorgplannen meer generiek naar een metaniveau op te tillen zodat 
men meer grip krijgt en de instellingen beter kan vergelijkingen. 

 Mevrouw Sollet stelt vast dat dit een langer traject dan een paar weken veronderstelt. Dan is 
men zeker drie à vier jaar verder. Tussentijds wil men echter ten minste op signalen reageren. 

 Mevrouw Zweers wil wel graag meer stappen in de nieuwe richting zetten. 
 Mevrouw Sollet deelt de opvatting van mevrouw Zweers. Het is echter niet raar om opvallende 

zaken te bespreken. Dit moet men ten minste in de kwartaalgesprekken delen. Ook moet men 
samen de potentiële onderwerpen waarover men spreekt formuleren. 

 Mevrouw Zweers vindt dit een onderdeel voor de ontwikkeltafel kwaliteit. 
 
 Mevrouw Goertz wil ook het wiel niet opnieuw uitvinden. Bij de kwaliteitseisen ligt ook al heel 

veel. Daarnaast moet een zorgplan ook aan verschillende eisen voldoen. 
 Mevrouw Sollet antwoordt bevestigend. Men moet zich echter ook niet vergissen in de diversiteit 

van de hoeveelheid aanbieders waarmee de gemeenten samenwerken.   
  Mevrouw Rosenke merkt op dat het zorgplan iets anders is dan 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Het 

zorgplan is van de aanbieders. Dit wordt vervolgens uitgewerkt (resultaat). De toegang maakt 
echter het plan via 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur voor het arrangement. 

 Mevrouw Goertz merkt op dat  niet elk kind via de toegang van de gemeente naar een aanbieder 
komt. Dan werkt men dus ook niet altijd met 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 

 De heer Vliegen merkt op dat de gemeente toch zaken tegen elkaar zal afzetten. Als men zaken 
signaleert moet men vooral het gesprek aangaan in plaats van een sanctie opleggen. 

 De voorzitter stelt vast dat men hiervoor dus een procesafspraak moet maken. 
 Aldus wordt afgesproken. 
  
 . 
 De heer Van Geleuken antwoordt dat in de volgende kwartaalafspraak ook aandacht is voor 

kwaliteitsvraagstukken , waaronder  de gebruikte kwaliteitsystemen. 
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 Mevrouw Sollet voegt toe dat het niet voldoende is als men het HKZ-keurmerk heeft 
geïmplementeerd. Het gaat veel meer om de verantwoording.  
 

4. Pauze 15.05 - 15.25 uur 
 
5. Vervolg behandeling  
 De voorzitter stelt voor om de resterende punten nog te doorlopen om daarna te bezien welke 

ontwikkelingen en vraagstukken er nog meer zijn waaraan de komende weken nog aandacht 
moet worden geschonken. 
 
11. Continuering huidige prijzen 

 De heer Van Geleuken deelt mee dat men bij het prijsniveau kan voortbouwen op de huidige 
prijzen of men  een nieuwe uitvraag doen. Dit laatste is ingewikkeld omdat sommige instellingen 
in de jeugdzorg, die hun volume per cliënt hebben verlaagd, dan met een nieuwe korting worden 
gestraft terwijl andere organisaties in feite worden beloond. Wat doet men bovendien met de 
instellingen die duurder of goedkoper zijn geworden? Indien men op de huidige prijzen 
voortbouwt, verliest men echter gedeeltelijk de wijziging in de casemix. Daarnaast is het opnieuw 
uitvragen zowel voor de ambtelijke organisatie als de zorgaanbieder een intensieve klus. Wat is 
de betrouwbaarheid? Hieraan zitten veel haken en ogen. Spreker vindt dat de gemeenten dit ook 
zelf moeten beslissen. 

 Mevrouw Hannen stelt vast dat men in ieder geval overgaat naar een, op sommige onderdelen, 
nieuwe arrangementsindeling. Er moet dus iets gebeuren. 

 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. De vraag is echter of men opnieuw de gegevens 
uitvraagt of dat men bijvoorbeeld uitgaat van het jaar 2014 om de arrangementsdifferentiatie door 
te voeren. 

  
 De voorzitter stelt vast dat men, ten behoeve van de eerder aangestipte arrangementen,al een 

indeling maakt in basis en zwaar. Daarmee sorteert men opnieuw. 
 De heer Simons geeft aan dat men hiermee ook op een andere manier kan omgaan. Als de 

systematiek al in oktober 2014 deels is veranderd, kan men dezelfde structuur toepassen en 
hoeft men geen nieuwe uitvraag te doen. 

 Mevrouw Hannen deelt de opvatting van de heer Simons. De aanbieders moeten echter wel 
opnieuw de arrangementen groeperen en op basis van de oude indeling bezien wat basis en plus 
is. Een nieuwe transformatietabel is echter ook niet mogelijk. 

 De heer Noteborn voegt toe dat de toeleiding dit ook moet weten. Dat is heel lastig. 
 Mevrouw Hannen vindt dit laatste meer iets van de uitvoering. 
 
 Mevrouw Brans voegt toe dat de bedrijfsvoering (de verandering in de systemen) erbij komt. Dit 

alles vergt veel ombouw. Dan moet men het onderling ook 100% eens zijn over de nieuwe 
arrangementen. Daarnaast vraagt spreekster zich af of de gemeenten qua prijsstelling wel de 
keuze hebben om alles te indiceren. De gemeenten hebben immers te maken met een fikse 
korting vanuit het Gemeentefonds. 

  
 Mevrouw Hannen vraagt wat de heer Van Geleuken met voortbouwen bedoelt. 
 De heer Van Geleuken antwoordt dat de kortingen dan op de oude prijzen worden toegepast. 
 Mevrouw Brans dacht altijd dat de spiegelinformatie tegenover de historische gegevens zou 

worden gezet en dat geen aparte uitvraag nodig was. 
 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Het verschil zit echter in de uren. Moet dit 

worden bekeken? 
  
 Mevrouw Kleijnen deelt mee dat men het daadwerkelijke resultaat niet weet. 
  

De voorzitter wil graag terug naar de oorspronkelijke vraag en wil dit loskoppelen van de 
operationele vraagstukken. Hoe dan ook zal immers iets moeten gebeuren en dit zal hoe dan ook 
operationeel verwerkt moeten worden. Dat is zeker een belangrijk punt. 

 Verder wil de voorzitter het koppelen aan resultaten nu ook even loslaten. Deze vraag komt bij de 
ontwikkeltafel gespecialiseerde zorg aan de orde. De voorzitter vindt twee cruciale vragen nu veel 
belangrijker: 
1. de continuering  of een aanpassing van de prijzen; 
2. de koppeling aan de arrangementwijzigingen. 
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 Mevrouw Soeters wil zeker geen nieuwe uitvraag doen. De veranderingen zijn ook niet 

gigantisch en een nieuwe uitvraag is heel arbeidsintensief. Spreekster vindt het aanpassen van 
de arrangementsprijzen evident. Spreekster wil graag samen met alle partijen bekijken hoe men 
slim hiermee om kan gaan. 

 De heer Meerten vindt dat de levensvatbaarheid van dit systeem grotendeels afhangt van de 
flexibiliteit van het systeem voor de komende jaren. Spreker is geen voorstander van het 
vastklikken van de casemix. 

 De heer Vliegen stelt vast dat men zich bevindt in een transitiejaar met overgangsrecht. Spreker 
vindt de veranderingen niet dusdanig dat deze een nieuwe uitvraag rechtvaardigen. 

 De heer Meerten vraagt zich af hoe 2014 eruitziet. De slag die een bepaalde aanbieder heeft 
gemaakt, kan immers ook al in 2014 zijn gemaakt. 

 De voorzitter antwoordt dat dit in de uitvraag wel nadrukkelijk is meegenomen. De voorzitter 
vindt het logisch dat een verschuiving van de casemix in 2015 − doorlopend van 2014 − die zich 
doorzet, wordt meegenomen. Het voorstel luidt dus om geen nieuwe uitvraag te doen. 

  
Men kan dit echter ook omkeren. Men kan ook alleen die organisaties waar sprake is van een 
duidelijk wijziging bekijken. De voorzitter legt dit idee aan de aanwezigen voor. 

 Mevrouw Sollet vraag zich af wie dit bepaalt. 
 De heer Van Wijngaarden stelt vast dat de nieuwe korting vanuit het Gemeentefonds moet 

worden doorvertaald. Spreker vindt een nieuwe uitvraag ook niet wenselijk. Spreker wil vanuit de 
huidige arrangementsprijzen vertrekken en de noodzakelijke generieke korting daarop toepassen. 
Vanuit de gemeenten moet dit mogelijk zijn. Spreker hoopt dat de aanbieders nog kunnen 
onderhandelen en uit de kwartaalgesprekken een trend kunnen halen die aanleiding is voor een 
bijstelling. Men moet immers de grote afwijking ook kunnen corrigeren. Ieder jaar op nul beginnen 
en telkens nieuwe prijzen maken, moet men niet willen. 

  
 De heer Hensels deelt mee dat bij de Q1-uitvraag en de kwartaalgesprekken wel naar de cijfers 

is gekeken. Spreker vindt dat men op een later moment over de prijzen kan nadenken. 
 De voorzitter vraagt aan de heer Hensels aan welk tijdstip hij denkt. 
 De heer Hensels antwoordt dat dit aan de kwaliteit van de cijfers ligt. 
 
 Mevrouw Sollet stelt vast dat de aanbieders enerzijds zeggen geen uitvraag te willen doen. 

Anderzijds moeten de arrangementen worden aangepast. Misschien moet men uitzoeken wat 
men in ieder geval dit jaar moet uitvragen om de veranderingen goed in het document te 
positioneren. Als een aanbieder niets verandert, hoeft men ook niets uit te zoeken. 

 Mevrouw Soeters wil het wel graag goed doen. Men moet niet onderschatten wat men allemaal 
in de systemen ten behoeve van  een uitvraag moet doen. 

 Mevrouw Sollet stelt daarom een beperkte uitvraag voor.  
 De heer Van Geleuken deelt mee dat in ieder geval iets gevraagd moet worden. Een gewogen 

gemiddelde is echter iets anders dan het vaststellen van een nieuwe prijs. 
 
 De voorzitter vraagt aan de heer Van Geleuken of een nieuwe uitvraag per gemeente wordt 

gedaan. 
 De heer Van Geleuken antwoordt ontkennend. Het is één prijs voor alle gemeenten. 
  
 De heer Hensels deelt mee dat de decentralisatie landelijk tot circa 120.000 productcodes heeft 

geleid. Er komt nu een voorstel om naar 370-380 productcodes terug te gaan. Kan de huidige 
systematiek dan blijven bestaan? 

 De voorzitter heeft de eerste codes al gescreend. De huidige indeling en de indeling met basis, 
eventueel midden en zwaar is daarin mogelijk. De voorzitter zal dit doorzetten naar de heer 
Visser zodat de analyse op codeniveau kan worden doorgenomen. Wel zijn er bijvoorbeeld 
wijzigingen in de DBC’s. Dit betekent dat de systemen hoe dan ook weer gewijzigd moeten 
worden. De voorzitter gaat ervan uit dat de arrangementen hierin geplaatst kunnen worden. 

 De heer Hensels merkt op dat dit voor de uitvraag misschien ook weer consequenties heeft. 
  
 Mevrouw Brans vraagt zich af of een nieuwe uitvraag echt nodig is. Men zou immers ook kunnen 

teruggaan naar de historische uitvraag om op basis daarvan te splitsen. 
 De voorzitter antwoordt bevestigend. 
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 Mevrouw Kleijnen heeft begrepen dat men op termijn naar één tarief wil per arrangement. Is het 
daarom niet interessant om daarop de uitvraag te doen? 

 De heer Van Wijngaarden antwoordt dat dit feitelijk niet hoeft. De heer Van Geleuken heeft 
immers deze informatie over de verschillen vandaag al laten zien.  

 De heer Van Geleuken voegt toe dat men stapsgewijs wil toewerken naar homogenere 
producten en prijzen. Dat is een heel lang proces. 

 
 De heer Van Geleuken geeft ten aanzien van de landelijke middelen en de korting aan dat 

sprake is van een driejarig scenario. De herverdeeleffecten zijn echter belangrijker. Sommige 
gemeenten gaan er, in tegenstelling tot een aantal andere, ook financieel op voorruit. Niet iedere 
gemeente gaat dus achteruit. Spreker wil echter liever weten hoe de gemeenten verwachten met 
het nieuwe budget van 2015 uit te komen. Daarbij is de eerste uitvraag te onbetrouwbaar. Men 
moet daarvoor minimaal de gegevens van het eerste halfjaar hebben. De korting van 20% is ook 
stevig ingezet. Daarnaast is de lokale gemeentelijke politiek ook niet blij als straks geld overblijft 
en daarnaast instellingen omkiepen of cliënten klagen. Spreker stelt vast dat de middelen voor 
het doel moeten worden besteed. Sommige gemeenten zullen dus geld overhouden en sommige 
gemeenten zullen geld te kort hebben. 

 
 Vervolgens geeft de heer Van Geleuken aan dat er ook een discussie is over de afgebroken 

arrangementen. Nu is voor één product, één prijs (bijvoorbeeld voor individuele begeleiding) in 
alle gemeenten afgesproken, terwijl de inhoud van eenzelfde arrangement bij dezelfde aanbieder 
kan verschillen in uren per gemeente. De gemeenten bekijken dit nu onderling. Daarnaast moet 
men het hele arrangementstarief ook betalen als de cliënt bijvoorbeeld al in januari overlijdt. 
Spreker stelt vast dat het werken met jaararrangementen lastig is om aan alle stakeholders in de 
gemeentelijke politiek uit te leggen. Voor een kleine gemeente kan dit immers slecht uitpakken. 
De heer Meerten heeft nu het idee geopperd om met een maandarrangement te werken volgens 
dezelfde uitgangspunten.  

 Mevrouw Hannen vindt dat men dan ook weer terug kan naar dagen. 
  
 De heer Simons stelt vast dat het een budgetsysteem is met een totaal budget voor een heel 

jaar. Daarbij kan het voorkomen dat iemand heel lang, heel kort of gemiddeld hiervan 
gebruikmaakt. Dat zit in de uitvraag. Spreker hoopt dat de gemeenten elkaar opzoeken en zaken 
proberen samen op te lossen. 

  
 De heer Van Wijngaarden stelt vast dat deze discussie vorig jaar ook is gevoerd. Destijds heeft 

spreker voorgesteld om uit te gaan van een ‘gemiddeld unieke cliënt’. Dan zou dit vraagstuk ook 
niet aan de orde zijn. Dit houdt immers rekening met tijd en het overlijden van een cliënt. 

 De heer Simons antwoordt dat hiervoor niet is gekozen omdat men bij het de gekozen 
systematiek de P x Q benadering wilde loslaten, dus ook de duur. Deze prikkel wilde men 
weglaten. Hierdoor moet men met unieke cliënten werken.  

  
 De heer Van Geleuken geeft aan dat bij een Wmo-cliënt niemand invloed heeft op het overlijden. 

Daarom zou per maand afrekenen logisch zijn. Daarnaast is er ook geen prikkel op inefficiënte 
verlenging  omdat de zorg doorgaat tot aan het einde van het leven van de cliënt. Bij het op de 
rails krijgen van een kind zit er echter wel een prikkel in om korter te begeleiden. 

 De heer Simons stelt voor om bij chronisch te spreken over een langere termijn zodat men meer 
zekerheid heeft aan de voorkant en daarnaast overlijdensgevallen naar rato af te rekenen. De 
andere niet-chronische gevallen zitten echter in de casemix. Dat doet dan recht aan wat de 
aanbieder aan de voorkant mag verwachten. 

 Mevrouw Kleijnen vindt dat hieraan meer risico’s kleven. Uitgaan van een gemiddelde is beter. 
 De heer Vliegen stelt vast dat voor een bepaald systeem is gekozen vanwege een principiële 

keuze. Spreker vindt het veel praktischer als gemeenten in overleg gaan in plaats van het hele 
systeem weer om te gooien. 

 Mevrouw Rosenke is ook geen voorstander van een maandsysteem. Men moet de systematiek 
goed blijven uitleggen. Voor de uitvoering is het behouden van de huidige structuur ook wenselijk. 

 De heer Noteborn vindt wel dat als een aanbieder last heeft van de veranderingen dit 
bespreekbaar moet zijn. 

  
 De voorzitter stelt vast dat aan deze hele systematiek voor zowel aanbieders als ook gemeenten 

kanttekeningen zitten. Dit heeft ook met het vertrouwen in elkaar te maken en hoe men elkaar 
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aanspreekt over de uitvoering van de gedachten over de arrangementen. Het is belangrijk om 
daarover heel goed te communiceren. Het kan mogelijk meer dan een onderbuikgevoel zijn als 
het aantal cliënten klein is. Dit kan voor een kleine gemeente goed of slecht uitpakken. Er is op 
dat moment minder demping. 

  
 De heer Meerten heeft het idee op tafel gelegd omdat de gemeenten met problemen worden 

geconfronteerd als men per jaar betaalt. Dat ligt allemaal heel gevoelig. Spreker stelt voor om 
toch een analyse te maken. Dit is immers een ontwikkeltafel. 

 De voorzitter vindt het met name een communicatiepunt. Dat wil niet zeggen dat de 
arrangementen niet verbeterd moeten worden. Als de systematiek van de indeling van de 
arrangementen met het koppelen van prijzen aan arrangementen een verbetering behoeft, moet 
dat inderdaad vanuit een complete analyse gebeuren. De voorzitter deelt in dezen ook de 
opvatting van mevrouw Rosenke. Men moet niet te veel in een jaar op de schop nemen als men 
nog niet weet hoe het precies uitpakt. 

 De heer Van Geleuken wil graag zoeken naar een goede methodiek. Men moet ook in kleine 
stapjes bewegen. Spreker vindt echter wel dat het idee van de heer Meerten opgepakt moet 
worden. Deze ontwikkeltafel moet in 2016 ook doorlopen. De populatie die wordt bediend, is 
immers ook heel verschillend en de systemen moeten ook functioneel zijn. Spreker wil dan ook 
graag het voorstel rondom de maandarrangementen terug laten komen. Voor 2016 is dat echter 
inderdaad te veel.Hoe de jaararrangementen uitpakken weet men bovendien ook nog niet. 

 De voorzitter en mevrouw Sollet delen de opvatting van de heer Van Geleuken. 
 Mevrouw Sollet wil vooral de systematiek van het jaartarief goed monitoren en evalueren. De 

cliënten die gedurende het jaar van aanbieder wisselen zijn veel belangrijker dan de cliënten die 
overlijden. Hiervoor betaalt men immers twee keer. 

 De heer Van Geleuken geeft aan dat het in de historische uitvraag ook voorkwam dat een cliënt 
zorg kreeg van twee aanbieders in een kalenderjaar. Bij beide aanbieders is die cliënt toen 
opgevoerd zodat de totale jaarkosten door twee gedeeld zijn. Voor elke aanbieder heeft deze 
‘gebroken’ cliënt de gemiddelde prijs omlaag gehaald.  

  
De heer Vliegen merkt op dat ook nog andere oplossingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld het werken 
met een risico-opslag. 

 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. 
 Mevrouw Sollet stelt vast dat iedereen last heeft van een systeem dat te veel negatieve prikkels 

geeft waardoor het uiteindelijk meer kost. Als geld wordt weggegooid, moet hieraan iets worden 
gedaan. 

 
 De voorzitter stelt vast dat nu meerdere punten zijn besproken. 
 
 De voorzitter vraagt vervolgens of men al een eerste indicatie van de tarieven en de uitvraag 

kan aangeven. Of vergt dit nog een nadere verdiepingsslag? 
 De heer Van Geleuken vindt dat men de betreffende uitvraag moet weten om een splitsing 

tussen licht en zwaar te kunnen maken. Daarbij hoort ook een vertaling naar de uitvoering, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de overgangscliënten. De gemeenten zullen pas na meer 
zekerheid over de financiële gevolgen een beslissing over de generieke tariefsaanpassing 
nemen. Dit gebeurt na de zomer. De noodzakelijke uitvraag om te differentiëren kan men al 
eerder bekijken. De grote lijn bij de aanbieders is dat men zo veel mogelijk wil uitgaan van de 
huidige prijzen met of zonder indexering. De aanbieders zijn geen voorstander van een nieuwe 
uitvraag. 

  
 Mevrouw Sollet vindt dat men zich ook moet realiseren dat in de praktijk het tariefjaar iets anders 

is dan het beschikkingsjaar. Beschikkingen lopen over de jaargrenzen heen. Dan heeft men ook 
met verschillende prijzen te maken. Niet alle beschikkingen lopen immers op 31 december af. Dat 
betekent dat men met verschillende tarieven moet werken. 

 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Dit is een extra reden om geen nieuwe uitvraag 
te doen. 

 De heer Simons deelt mee dat het een budgetsysteem is. Daarbij zal men eventueel een 
generieke korting zien. 

  
Mevrouw Hannen vraagt of bij de nieuwe tarieven rekening wordt gehouden met de 70% NHC. 
De heer Van Geleuken antwoordt dat dit wordt aangepast. Verder heeft VWS nog geen 
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antwoord gegeven op de vraag over de cliënten die voorheen onder de AWBZ-verblijfvielen en 
waarvoor destijds in de verstrekking ook medicijnen, huisarts en tandheelkunde inbegrepen was. 

  
 De heer Van Wijngaarden vindt het slim om een knip te maken tussen de doorontwikkeling (de 

langere termijn) en de onderwerpen voor de contractering van 2016. Dit bepaalt immers of het 
systeem an sich ook een succes wordt. 

 De voorzitter vraagt of de heer Van Wijngaarden pleit voor een soort van parallel 
doorontwikkelingsteam. De voorzitter stelt vast dat dit tussen een transformatietafel en een 
ontwikkeltafel zit. 

 De heer Van Wijngaarden vraagt om dit in een gremium intensief op te pakken. Het moet 
aansluiten op de doelen en de negatieve prikkels uit het systeem halen. 

   
 De heer Van Wijngaarden stelt vervolgens ten aanzien van de informatie 2015 vast dat de 

gemeenten financieel inzicht moeten hebben. Spreker stelt voor om vanuit de 
kwartaalgesprekken prognoses van de cijfers te maken om daar waar het kan, zo goed als 
mogelijk te voorspellen. 

  
 De voorzitter merkt op dat niet elke aanbieder alleen met de Wmo te maken heeft. De voorzitter 

vraagt aan de aanbieders of men het jaar goed kan peilen. Of is het jaar nog een black box? 
 Mevrouw Hannen weet niet wat nog in de pijplijn bij de toegang van de gemeenten zit. 

Spreekster heeft het vermoeden dat er een achterstand is bij het afgeven van de beschikkingen. 
Men hoort dit ook van de andere regio’s. Daarnaast zijn er ook cliënten die zich melden waarvoor 
de beschikking niet rond komt. De vraag is hoeveel cliënten dit betreft. 

 De heer Smeets sluit bij de opmerking van mevrouw Hannen aan. Vroeger had men ook de 
informatie uit de voorafgaande jaren. Nu kan men niets zinnigs hierover zeggen. 

 De heer Vliegen hoort ook dat het bij de voorliggende voorzieningen vol begint te lopen. 
  
 Mevrouw Kleijnen vraagt of het nieuwe aantal unieke cliënten ook een effect op het gemiddelde 

arrangementstarief heeft. 
 Hierop wordt ontkennend gereageerd. 
 
 De voorzitter stelt vast dat men dus gezamenlijk moet zoeken. 
 De heer Hensels heeft bij de uitvraag bij Q1 al een exercitie gedaan. 
 De heer Van Geleuken stelt vast dat de aanbieders wel een seizoenspatroon kennen. De vraag 

van de voorzitter over de verwachting voor 2015 zou men eigenlijk aan de toegangsteams 
moeten voorleggen. 

 
12. Wat als arrangementaantallen kleiner zijn dan 20? 

 De heer Van Geleuken verwijst naar punt 20 van de eerdere notitie ten behoeve van de tweede 
OT prijs-prestatie. Bij kleine cliëntaantallen is er onvoldoende demping. De werkelijkheid kan ver 
afliggen van de uitvraag in het basisjaar. De heer Simons heeft toen voorgesteld om dit met twee 
of drie prijzen af te dekken. Spreker heeft met de puntenwolk bij individuele begeleiding al laten 
zien dat sprake is van een heel grote spreiding (500 euro tot 25.000 euro). Spreker stelt voor om 
uit te gaan van een standaardtarief. Daarboven krijgt men 70% betaald van de meer geleverde 
zorguren. Als kleine aanbieders echter minder leveren moeten zij dit ook deels terugbetalen. De 
grote aanbieders hoeven dit niet te doen. Zij krijgen een vast bedrag. Hierin zit de middeling. 
Voor totale nieuwkomers is het echter lastig om een tarief af te spreken. Daarbij ligt immers 
willekeur op de loer. 

 Mevrouw Hannen stelt vast dat het wel hele rekenexercities worden. Dit betreft bijna allemaal 
kleine aanbieders. Dit geldt echter ook voor een grote aanbieder bij een arrangement waarbij 
men kleine aantallen heeft. 

 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Spreker vindt dat het wel enige significantie moet 
hebben. 

 De voorzitter stelt vast dat de keuze ofwel principieel ofwel pragmatisch is. 
 Mevrouw Soeters is voorstander van een pragmatische aanpak. 
 De voorzitter merkt op dat bij een level playing field in principe wel een basis bestaat om aan te 

kloppen omdat een ongelijkheid is gecreëerd. 
 De heer Van Geleuken antwoordt dat de regel kan zijn dat men in principe uitgaat van een 

basisprijs. Op basis van de nacalculatie kan men vervolgens voor iedereen iets doen aan een 
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afwijking van meer dan 10% gekoppeld aan de totale omzet. Dit heeft ook met de bandbreedte te 
maken. 

 Aldus wordt afgesproken. 
  
 Mevrouw Hannen merkt op dat dit wel voor alle producten berekend moet worden. 
 De heer Van Geleuken antwoordt ontkennend. Het hoeft alleen voor die producten waarbij men 

minder dan 20 arrangementen op jaarbasis heeft. 
 Mevrouw Soeters deelt mee dat grote organisaties dit niet gaan berekenen. 
 De voorzitter stelt vast dat zoals altijd de uitzonderingen op de regel weer veel ellende 

veroorzaken. 
 Mevrouw Kleijnen wil daarom zo snel als mogelijk naar een gelijk tarief voor iedereen gaan. 

De heer Van Geleuken wil inderdaad geen duizenden herberekingen doen. Misschien moet ook 
worden bekeken hoeveel instellingen dit betreft? Het moet immers wel uitvoerbaar zijn. Kleine 
aanbieders hebben hieraan wel een grote behoefte. Spreker deelt desgevraagd mee dat de 
grootste variatie niet in de uurprijs,het aantal uren/dagdelen of etmalen zit, maar in de kleine q. 
De prijzen worden immers nog gedempt. 

 
 13. Medisch kleuterdagverblijf weghalen uit verblijf 
 De heer Van Geleuken deelt mee dat dit geen verblijf is, maar een soort van naschoolse opvang. 

 
14. Opschalen tussen basis en plus 

 De heer Van Geleuken stelt vast dat voor het opschalen naar basis en plus iets ingebouwd moet 
worden. Een overlapping van de arrangementen staat in de DVO van 2015 niet beschreven. Het 
hoppen tussen aanbieders moet ook worden voorkomen, met name bij beschermd wonen. 

 Mevrouw Sollet stelt aanvullend vast dat de variant van het tussentijds overstappen tussen 
aanbieders inderdaad voorkomt. 

 Mevrouw Soeters vraagt hoe men dit wil bewaken. Wordt de bewaking hiervan van de 
aanbieders verwacht? 

 De heer Van Geleuken deelt mee dat men dit in het berichtenverkeer via de 
burgerservicenummers kan zien. 

 Mevrouw Hannen vindt dat dit ook een plek in het kwartaalgesprek kan hebben. 
 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Daarvoor is ook de spiegelinformatie. Hierover 

moet in de DVO iets worden opgenomen. 
  
 Mevrouw Sollet vraagt of iets over de nacalculatie is afgesproken. 
 De heer Van Geleuken antwoordt bevestigend. Aan het eind van het jaar moet worden 

afgerekend. Dit is nu relatief eenvoudig. 
 Mevrouw Hannen vraagt of echt wordt afgerekend of dat sprake is van een budgetgarantie. 
 De heer Van Geleuken antwoordt dat een aantal aanbieders bij jeugd voor 80% een 

budgetgarantie hebben. Als deze aanbieders onder de 80% zitten, zullen de gemeenten cliënten 
hiernaar doorsturen. Daarnaast wordt nagecalculeerd op de werkelijke aantallen. 

 
 De voorzitter stelt vast dat het opschalen tussen basis en plus geregeld moet worden. 
 Aldus wordt afgesproken. 
  
 15. Crisisarrangement bij GGZ 
 De heer Van Geleuken deelt mee dat op sommige fronten een beschikbaarheidvoorziening 

wordt gemaakt, bijvoorbeeld de inloopvoorziening bij Mondriaan voor chronische cliënten (voor 
een vast bedrag). Daarnaast zijn er ook een aantal subsidieregelingen in het kader van de Wmo. 
Hierin zitten producten zoals de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils. Dit is niet van 
aantallen afhankelijk. 

 Mevrouw Soeters stelt vast dat bij jeugd voor crisis ook iets apart is afgesproken. Er is namelijk 
verblijf, dagopvang en crisisopvang. In het verleden is dit bij bepaalde aanbieders omgezet naar 
arrangementen. Spreekster denkt dat nu een aantal GGZ-instellingen dit ook willen gaan 
aanbieden. 

 De heer Van Geleuken vraagt of dit bij Orbis speelt. 
 De heer Simons deelt mee dat is afgesproken om, voor wat betreft crisis, geen nieuwe 

aanbieders toe te voegen. 
 Mevrouw Hannen kan zich wel voorstellen dat een aantal aanbieders samen iets regionaal gaan 

aanbieden. 
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 Mevrouw Rosenke antwoordt dat men hiermee inderdaad bezig is. 
 Mevrouw Soeters vraagt wie in welke hoedanigheid hiermee bezig is. Spreekster heeft hierover 

al met de heer Janssen gesproken. Is mevrouw Vaessen misschien hiermee bezig? 
 Mevrouw Zweers zal dit bij mevrouw Vaessen navragen. 
 Aldus wordt afgesproken. 
  
 De voorzitter vraagt of er nog andere punten zijn. 

 Mevrouw Kleijnen herinnert aan een eerder gestelde vraag. Gaat de gemeente nog iets doen 
met de situatie als ook aanbieders in de toegangsteams zitten? 

 De heer Van Geleuken antwoordt dat deze vraag inderdaad is genoteerd. Hier wordt de inkoop 
voor de achttien gemeenten geregeld. De toegang wordt door elke gemeente echter zelf 
ingevuld. Hierover worden dan ook geen afspraken gemaakt. 

 Mevrouw Sollet merkt op dat deze situatie in Maastricht-Heuvelland niet voorkomt.  
 De heer Van Geleuken voegt toe dat dit in Heerlen wel gebeurt. Dat is echter een eigen keuze 

van deze gemeente. 
 Mevrouw Zweers bevestigt dat de gemeenten zelf deze keuze maken. 
 De voorzitter deelt mee dat dit ook geen betrekking heeft op de DVO prijs-prestatie. Bij willekeur 

zal men bij de desbetreffende gemeente aan de bel moeten trekken. 
 
 Mevrouw Hannen heeft problemen met declareren als gevolg van het werken met 

arrangementen. Spreekster vraagt of dit herkenbaar is voor de andere aanbieders. Daarnaast 
wijst spreekster op de beschikkingen die niet worden afgegeven. Dit is een gevolg van het 
werken met arrangementen en de 1/12 prijs. Spreekster vraagt of, waar en wanneer hieraan 
gevolg wordt gegeven. Mevrouw Hannen stuurt vaak hele lijstjes met vragen rond. 

 De voorzitter vraagt of dit uitvoeringsvraagstuk herkenbaar is. Is er een aanspreekpunt? 
 De heer Van Wijngaarden antwoordt bevestigend. Het zit met name in de beschikkingen. Dat 

speelt een heel belangrijke rol bij de declaratie. 
 De heer Van Geleuken vindt dit een heel duidelijk punt. De afgelopen week is ook een sessie 

geweest met ambtenaren van alle Zuid-Limburgse gemeenten. 
 De heer Hensels kan hierover heel veel vertellen. Dit is inderdaad een gegeven. Er zijn een 

aantal problemen. De gemeente kan niet altijd berichten versturen. Dit maakt het indienen van 
declaraties lastig. Spreker vraagt om vragen per mail te stellen. Hij zal deze dan de volgende 
week beantwoorden. Afgelopen woensdag is inderdaad een bijeenkomst geweest. Daar is 
vastgesteld dat heel basale zaken worden gemist. Ook is daar gevraagd om te starten met het 
versturen van de 301-berichten. Het is belangrijk om daar stappen te zetten. De converter vergt 
inderdaad veel werk. Hoe haalbaar is 1/12? Wat betekent dit voor de beschikking? 

 Mevrouw Hannen heeft met name een probleem met het declareren van 1/12 voor periodes dat 
iemand niet in zorg is geweest. Men krijgt liquiditeitsproblemen als op basis daarvan gefinancierd 
wordt. Spreekster vraagt om over de declaraties en het declaratieprotocol duidelijker te 
communiceren. 

 De heer Hensels antwoordt dat het zorgverbruik inderdaad niet direct passend is. Spreker vindt 
ook dat hierover duidelijker gecommuniceerd moet worden. Men loopt inderdaad in de 
systematiek tegen technische problemen aan. 

  
6.  Samenvatting/conclusies en vervolgafspraken richting derde OT 

De voorzitter stelt vast dat voor prijs-prestatie veel punten zijn benoemd. De aandachtspunten 
liggen met name bij de operaties. Ook zijn zaken besproken waarvoor bij de toegang heel 
nadrukkelijk de aandacht moet worden gevraagd. Daarnaast zal een technische werkgroep 
definities aan de slag gaan die wordt gelinkt aan de ontwikkeltafel gespecialiseerde zorg. Ook is 
besproken dat een doorontwikkelmogelijkheid moet worden benut. Dit naast alle openstaande 
vragen met betrekking tot prijs-prestatie die nu deels zijn beantwoord. 
De voorzitter stelt vast dat het een heel vruchtbare middag was. Virtueel wordt dit overleg ook 
nog vervolgd. Ook zullen werkgroepen worden geformeerd. De voorzitter vraagt aan alle 
aanwezigen om mee te denken. Na de zomer zal op 4 september 2015 de volgende 
ontwikkeltafel prijs-prestatie worden georganiseerd. 

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

16.45 uur de bijeenkomst. 
            

Maastricht, 19 juni 2015 


