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Ontwikkeltafel Prijs & Prestatie (Sessie I) 
4 september 2015 
Managementsamenvatting, svg, 4 sept, versie 1 

 
 
 

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 

 
Deze managementsamenvatting heeft betrekking op het eerste gedeelte van de agendapunten behorende tot de 

OT Prijs & prestatie. Gezien de grote omvang van de te behandelen agenda zal op 18 september een tweede sessie 

van OT 3 worden ingelast. Voor deze sessie zal een aparte managementsamenvatting worden opgemaakt. 

 

1. Tariefsaanpassing 2016 

Aanbieders hebben behoefte aan duidelijkheid over de eventuele aanpassing van de tarieven per 1 januari 

2016. Dat is immers informatie die nodig is voor hun begroting. Vanuit de aanbieders is begrip voor het feit dat 

elke gemeente hiervoor aan de inkomstenkant in beeld brengt wat de veranderingen in 2016 zijn m.b.t. de 

betalingen uit het gemeentefonds. De grondslag is terug te herleiden naar de invoering van een objectief 

verdeelmodel. Daarnaast is het van belang om de werkelijke kosten van 2015 in beeld te brengen. Ondanks 

dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten als het gaat om het budget voor de uitvoering van de 
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zorgverlening ten behoeve van het kalenderjaar 2016 willen gemeenten komen tot arrangementstarieven per 

aanbieder die niet verschillen per gemeente. 

Eind september 2015 zal een voorstel worden gedaan voor een (eventuele) aanpassing van de tarieven, maar 

dat moet dan nog wel bekrachtigd worden door de 18 colleges (6 voor wat betreft de WMO). 

 

2. Pilot populatiebekostiging 

In 2016 wordt in drie gebieden (gemeente Brunssum, de wijken Wittevrouwenveld en Nazareth in Maastricht 

en Stadbroek in de gemeente Sittard-Geleen) gestart met de pilot ambulante jeugdzorg. Hiervoor zal een 

reguliere aanbesteding worden uitgezet 1. De zorg wordt in vorengenoemde gebieden verdeeld in 

driesegmenten (opvoeding/opgroeiproblematiek, jeud-GGZ en LVB) waarbij de totale ambulante zorg door 

een beperkt aantal aanbieders geleverd zal worden. Alle aanbieders die nu een DVO hebben kunnen hier op 

inschrijven. De geselecteerde aanbieders zullen gezamenlijk binnen een bepaald totaalbudget de zorg moeten 

garanderen. De aanbieders hebben tijdens de ontwikkeltafel aandacht gevraagd voor een goede afbakening 

van zowel gebied als soort zorg binnen de pilot. Tevens wordt er op gewezen dat, in het kader van 1 gezin-1 

plan 1 regisseur, het onwenselijk is dat de ambulante zorg geleverd wordt door een andere partij dan degene 

die de verblijfszorg levert. 

 

3. Ontwikkeling rondom basis- en plusarrangementen 

Na onderzoek en regionale afstemming met o.a. toegang blijkt een differentiatie van de ambulante individuele 

arrangementen naar een basis- en plusarrangement niet haalbaar om reeds  in 2016 in te voeren. Dat komt 

zowel doordat gemeenten er niet in slagen om alle cliënten zelf te herindiceren vóór 31 december 2015, 

alsmede het feit dat er pas begin 2016 jaarcijfers beschikbaar zijn over kalenderjaar 2015 waarbij  de hoogte 

van de feitelijk geleverde zorg inzichtelijk wordt.  

Aanbieders hebben begrip voor deze situatie en zien een differentiatie liever doordacht en zorgvuldig op een 

later moment ingevoerd worden. Afgesproken is om ook na de totstandkoming van de overeenkomst 2016 in 

de ontwikkeltafel door te werken aan een financieringsmodel waarbij transparantie, vergelijkbaarheid en het 

stimuleren van resultaten voorop staat. 

Daarnaast is het van belang dat er een definitie komt van de huidige arrangementen. In de volgende OT sessie, 

gepland op 18 september 2015, zal dit worden geagendeerd. 

 

4. Nieuwkomertarieven 

Het is niet wenselijk dat er een model tot stand komt waarbij een nieuwkomer tot in lengte der jaren vast blijft 

zitten aan het nieuwkomertarief. Uit de beschikbare gegevens blijkt echter wel dat de huidige 

nieuwkomertarieven geen belemmering vormen voor de toetreding van nieuw aanbod op de zorgmarkt. 

                                                           
1 Met totaal minder dan 5 % van de inwonerspopulatie van Zuid-Limburg 
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Een mogelijke oplossing kan liggen in een model waarbij de werkelijke tijd in het lopende jaar bekostigd wordt. 

Dit brengt echter het risico met zich mee dat de zorgkosten voor gemeenten oplopen waarbij bovendien bij de 

start van de dienstverlening geen zicht bestaat op de kostenontwikkeling. 

Breed draagvlak bestaat voor model waarbij de werkelijke inzet in het voorafgaande kalenderjaar bepalend is 

voor het tarief in het lopend kalenderjaar. Dit sluit tevens goed aan bij de systematiek die bij de overige 

zorgaanbieders reeds is gehanteerd. Bij deze aanbieders is eveneens de historie bepalend geweest voor het 

huidige arrangementtarief. Vorengenoemd model wordt verder uitgewerkt door een ambtelijke werkgroep. 

Aandachtspunt verdient zorgproductie daar de realisatie over de eerste helft van 2015 weinig zegt over de 

hoeveelheid zorg per unieke cliënt in het gehele kalenderjaar2. 

Daarnaast zal er een hardheidsclausule worden geïntroduceerd die het gemeenten mogelijk maakt om, indien 

bij de bepaling van de tarieven de zorgaanbieder niet de benodigde informatie kan aanleveren, gebruik te 

maken van maatwerktarieven. Deze worden bepaald door ambtelijke beleidsvertegenwoordigers in 

samenwerking met inkoop waarbij afstemming met de regionale collega’s plaatsvindt. Deze clausule is niet 

bedoeld om instellingen te een alternatieve route te bieden in de totstandkoming van arrangementtarieven 

maar om een oplossing te vinden voor een onvoorziene omstandigheid die kan ontstaan waarbij beschikbare 

gegevens geen gewenste oplossing biedt. 

 

5. Herstructureren verblijf 

5a. Pleegzorg 

Het zorgproduct Pleegzorg is onderdeel van de samenvoeging van historische zorgproducten die in collectief 

verband het arrangement Verblijf vormen. Het kent een wezenlijk lagere prijs dan andere vormen van Verblijf. 

Bij wijzigingen in de cliëntpopulatie en zorgvraag (case-mix) kan het gemiddelde bedrag voor Verblijf al snel 

ontoereikend of te royaal blijken. 

Bij dit product is het ook evident welke jongeren voor dit zorgproduct in aanmerking komen. 

De zorgaanbieders hebben ingestemd met het plan om voor 2016 een arrangement Pleegzorg toe te voegen, 

waarbij dit zal worden ontvlochten uit het arrangement Verblijf. In de praktijk betreft het een beperkt aantal 

aanbieders die zowel pleegzorg als overige vormen van verblijf aanbieden. 

 

5b. Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) 

Er is draagvlak om in 2016 het arrangement Begeleid Zelfstandig Wonen toe te voegen. BZW kan toekomstig 

gezien worden als het opnamevoorkomend intensieve aanbod en dat nu, bij een beperkt aantal aanbieders, 

een onderdeel vormt van Individuele Begeleiding. Daarnaast is het een pakket dat binnen een lopende 

indicatie Beschermd Wonen wordt aangeboden waarbij de instelling niet voorziet in de huisvesting. Feitelijk 

wordt er dan dus zorg aan huis geleverd. 

 

 

 

                                                           
2 Voorbeeld: indien in een half jaar gemiddeld per cliënt 50 uur zorg geleverd is betekent niet dat er op jaarbasis 100 uur zorg geleverd wordt.  
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6. Degressief tarief voor GGZ-instellingen  

Er is draagvlak voor een model waarbij GGZ-instellingen,3 vanaf een nader te bepalen omzetdrempel, voor alle 

volgende cliënten een percentage krijgen van 70 % van het gecontracteerde arrangementstarief. Het idee 

achter deze lagere tariefstelling is dat de vaste kosten dan immers al zijn terugverdiend. Voor instellingen in de 

GGZ wordt deze systematiek eerder omarmd dan een budgetmaximum. Bij een budgetplafond krijgen andere 

gecontracteerde zorginstellingen het comfort dat er geen (financiële) groei bij de GGZ mogelijk is die betaald 

moet worden uit een krimpend macrobudget en dus tevens uit het budget van de niet-GGZ instellingen. Ook 

dit moet verder uitgewerkt worden met de focus op de instellingen die het betreft. 

Afsluitend moet gesteld worden dat met bovenstaande zaken niet alle agendapunten zijn besproken. Op 18 

september 2015 zal hierdoor een extra OT 3 sessie Prijs-Prestatie worden georganiseerd. 

                                                           
3 Dit zijn zorginstellingen waarbij huisartsen direct naartoe verwijzen en de gemeentelijke toegang nauwelijks invloed kan uitoefenen op de instroom van 
(nieuwe) cliënten.  


