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STARTNOTITIE BEKOSTIGING  
Ten behoeve van de ontwikkeltafel op 27 mei 2016 

 

 

 Jaargrensproblematiek 

 Kostprijzen 

 Uniforme tarieven 

 Loslaten referentiejaren 2012 / 2013 

 Verfijning huidige bekostigingssystematiek 

 
 
 

1. Inleiding 
 
In de vier fysieke sessies van de eerste ronde van Ontwikkeltafels (OT’s) in maart 2016 is door de 

zorgaanbieders, beleidsmedewerkers en medewerkers van de toegangsteams een lijst met 

onderwerpen opgesteld die in het vervolgtraject aan de orde moeten komen. Eerder al hebben 

gemeentebestuurders zich hierover uitgesproken. Deze onderwerpen zijn vertaald in vier thema’s: 

 

 Arrangementen jeugd: Kwaliteitseisen /innovatie / differentiatie / koppeling cliëntprofielen 

 Arrangementen Wmo: Kwaliteitseisen / innovatie/ differentiatie / koppeling cliëntprofielen 

 Resultaatsturing / ontschotting / kwaliteitsmonitoring  

 Bekostiging: jaargrensproblematiek / kostprijzen / uniforme tarieven / loslaten 

referentiejaren 2012/2013 / verfijning huidige bekostigingssystematiek 

 

Voor ieder thema wordt een aparte OT georganiseerd. Ter voorbereiding van de OT’s is een aparte 

werkgroep ingesteld, die voor de OT een startnotitie heeft opgesteld. 

 

In deze startnotitie van de werkgroep bekostiging staat de volgende vraag centraal:   

 

Op welke wijze willen we de bekostigingsystematiek van de zorg met ingang van 2017 

doorontwikkelen? 

 

Daarnaast willen we, parallel aan deze vraag , ons richten op de doorontwikkeling van de bekostiging 

in de periode ná 2017 met het oog op de transformatie van de zorg.  We zijn van mening dat,als 

alleen de contractering 2017 als ontwikkelpunt wordt meegenomen, we het risico lopen ons op 

“quick wins” te richten en meer complexe vraagstukken blijven liggen.  
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Voor de werkgroep bekostiging is er een grote samenhang met de werkgroep arrangementen jeugd 

en de werkgroep arrangementen Wmo. Tevens is er in zekere mate overlap met de werkgroep 

resultaatsturing. De uitkomsten van deze werkgroepen zullen elkaar onderling beïnvloeden.  

Voorkomen moet worden dat hierdoor werk dubbel wordt gedaan of dat blinde vlekken ontstaan. In 

de voorbereiding door de vier werkgroepen heeft het kernteam OT’s, waarin de ambtelijke trekkers 

van de vier OT-werkgroepen zijn vertegenwoordigd, een coördinerende rol en vindt onderlinge 

afstemming plaats. Daarnaast nemen medewerkers deel aan meerdere OT-werkgroepen waardoor 

onderlinge informatieuitwisseling is gewaarborgd.  

 
 

2. Uitgangspunten 
 
Een nadere analyse van de ingebrachte punten en de recente OT`s arrangementen jeugd en Wmo in 

mei 2016 leidt tot de onderstaande visie wat we willen bereiken binnen de bekostigingssystematiek 

van jeugdhulp en Wmo:  

 

 Een arrangementstarief dat gericht is op de ondersteuningsbehoefte van de cliënt met het 

perspectief op ontwikkeling of stabilisatie: 

 Een andere wijze van vaststelling van het tarief is wenselijk;  

 De zorgaanbieder heeft de ruimte om maatwerk te leveren en werkt hierbij zo nodig samen 

met andere zorgaanbieders (of andere partijen) om het afgesproken resultaat te bereiken; 

 Het bekostigingssysteem is eenvoudig. Zowel tijdens de implementatie als tijdens de 

uitvoering wordt de administratieve last wordt zoveel mogelijk voorkomen. 

 Het bekostigingssysteem dient ertoe bij te dragen dat de uitgaven passen binnen de 

beschikbare budgetten. 

 Het bekostigingssysteem is een noodzakelijk middel om een bepaald resultaat te bereiken en 

geen doel op zich. 
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3. Prioritering 
 
Op basis van bestuurlijke en ambtelijke input, inbreng vanuit de 1e ontwikkeltafels en discussie 

binnen de werkgroep bekostiging komen wij tot de onderstaande 3 kernvraagstukken:  

 

1. Jaargrensproblematiek, met name het wegnemen van perverse prikkels daarbij 

2. Problematiek verschillende tarieven voor dezelfde zorg, gebaseerd op gegevensuitvraag 2012 

/ 2013, met als doel een maximale uniformering van tarieven voor dezelfde zorg 

3. Concrete uitwerking van de vereiste ontwikkeling van het bekostigingsmodel voor de 

komende 3 jaar. 

 

De werkgroep bekostiging zal op bovenstaande 3 uitdagingen een mogelijk antwoord voor de OT 

formuleren. Hiervoor is al een aantal potentiële oplossingen en aanknopingspunten gedefinieerd 

(niet-limitatief) ter bespreking in de OT: 

 

1. Jaargrensproblematiek: 

 

a. Loslaten van de huidige jaarlijkse tariefsafspraken en omzetten naar meerjarige 

tariefsafspraken – een wens vanuit de aanbieders; 

b. Loslaten jaarlijkse tariefsafspraken en omzetten naar een administratief eenvoudig 

systeem dat tegemoet komt aan de wens van de gemeenten en zorgaanbieders om 

een snelle jaarafsluiting mogelijk te maken; 

c. Huidige jaararrangementen veranderen naar arrangementen  die recht doen aan de 

inzet van de aanbieders en de geleverde zorg in een afgebakende periode. 

 

2. Problematiek grondslag tarieven: 

 

a. Loslaten prijzen op basis van 2012 / 2013 maar bijvoorbeeld op basis van periodieke 

uitvraag naar kostprijs, etc gebaseerd op daadwerkelijk geleverde productie; 

b. "Amsterdamse model" - sturen op basis van resultaat per cliënt. Hierbij dient een 

systeem om de doelrealisatie te meten te worden vastgesteld; 

c. Meer differentiatie in arrangementen: 

 De huidige wijdmazige arrangementen indelen naar zorgzwaarte. 

 Opknippen arrangementen in delen: 

1. Zorg (intensief, middel en zwaar) en 

2. Nazorg 
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d. Het introduceren van nieuwe arrangementen zoals: beschermd wonen zonder 

verblijf (voorheen VPT, volledig pakket thuis), huisartsenarrangement als aanvulling 

op de praktijkondersteuning van de huisarts ("waakvlam"-arrangement), 

arrangement diagnose, nazorgarrangement; 

e. Meer uitgaan van marktconforme tarieven. Tarieven dienen voor vergelijkbare zorg 

gelijk te zijn waardoor de nadruk komt te liggen op de geleverde kwaliteit. 

Aanbieders zouden dan kunnen concurreren op kwaliteit/resultaat in plaats van prijs.  

 

3. Concrete uitwerking van de vereiste ontwikkeling van het bekostigingsmodel voor de 

komende 3 jaar: afhankelijk van de uitkomst op de hiervoor gestelde vragen zullen  

toekomstbestendige aanpassingen van de bekostigingssystematiek noodzakelijk zijn. 

Hiervoor zullen door de werkgroep aanvullende voorstellen aan de OT worden gedaan, 

omdat door een beperking tot de eerste twee vraagstukken de voortgang in 2017 te beperkt 

zal zijn. In de uitwerking van dit onderdeel van de opdracht aan de werkgroep wordt duidelijk 

welke aanpassingen via de contractaanpassingen in 2017 gerealiseerd kunnen worden en 

welke wenselijke aanpassingen pas later gerealiseerd kunnen worden (en wanneer) en welke 

randvoorwaarden daarvoor noodzakelijk zijn.  

 
 

4. Werkwijze  
 
Bij het definiëren van mogelijke oplossingsrichtingen worden de volgende uitgangspunten in het 

achterhoofd gehouden: 

 

1. Voorbeelden elders: 

a. We willen nadrukkelijk steunen op oplossingen die elders in Nederland al zijn 

ontwikkeld. Voorbeelden zijn: 

i. West-Brabant West 

ii. Amsterdam 

 

2. Beloningsprikkels: 

a. Laag basistarief aangevuld met een financiële beloning voor goede 

prestatie/resultaat:  "Eredivisie-model" waarvoor resultaatgerichte financiering 

een goed instrument is; 

b. Inbouwen van prikkels in het systeem die wenselijk gedrag stimuleren. 

 

3. Scope: 
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a. Er dient kritisch gekeken te worden of we bovenstaande voor alle 

arrangementen in 2017 kunnen en/of willen invoeren, of dat we op kleinere 

schaal beginnen. 

 

Daarnaast wordt er buiten de scope van deze ontwikkeltafel in de OT’s Arrangementen Jeugd en 

Arrangementen Wmo verder gewerkt aan het inhoudelijk beschrijven van de inhoud van de 

arrangementen. 

 

Na vaststelling en goedkeuring van de startnotitie bekostiging wordt vanuit de werkgroep 

bekostiging een aantal  sub-werkgroepen ingesteld: 

 

 Vaststellen arrangementsmodel en grondslag om te komen tot het vaststellen van de 

tarieven; 

 Jaargrensproblematiek oplossen zodat er een systeem ontstaat tussen een vereenvoudigde 

administratieve afhandeling en een eerlijke bekostiging van geleverde zorg; 

 Bekostiging vanaf 2017. 

 

Bij accodering van de hierboven staande uitgangspunten zal er door de werkgroep, om tijd te 

winnen, een model worden uitgewerkt op hoofdlijnen per groep van arrangementen zonder daaraan 

al tarieven te koppelen. Het gaat dus om de methodiek/werkwijze van de beschreven 

arrangementen op hoofdlijnen zoals aanbieders in de diverse OT’s  zelf al hebben aangegeven. Het 

ontwikkelde voorstel zal vervolgens besproken worden met deskundigen van zorgaanbieders en 

gemeentelijke toegangen om de werkbaarheid ervan te optimaliseren.  

 

Daarnaast zal de werkgroep bekostiging er voor zorgen dat er een goede aansluiting is met de 

overige OT`s om de aangepaste methodiek te voorzien van goede beschrijvingen zodat voor ieder 

helder is welk arrangement passend is voor de cliënt. 

 

De werkgroep zal tussentijds uitgewerkte onderdelen iedere 2 weken bespreken en de voortgang op 

de ontwikkeling bewaken.  

 


