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Managementsamenvatting Ontwikkeltafel Bekostiging (OT2) 
 

De ontwikkeltafel bekostiging gaat zich in 2016 richten op 3 onderwerpen: 

1. Jaargrensproblematiek 

2. Grondslag arrangementstarieven en bekostigingsmodel 

3. Bekostigingsmodel 2017 - 2019 

 

Ad 1) Jaargrensproblematiek 

Ieder systeem van bekostiging kan bepaald ongewenst gedrag uitlokken. Gebleken is gedurende 

2015 dat het huidige systeem van jaararrangementen rond de jaarwisseling grote onvoorspelbare 

financiële gevolgen kan hebben voor zowel zorgaanbieders als gemeenten. Dit speelt vooral bij 

kleinere zorgaanbieders en kleinere gemeenten. Besloten is dat er onderzocht wordt hoe deze 

problematiek kan worden verholpen. Hiervoor zijn tijdens de ontwikkeltafel concrete voorstellen 

gedaan. Gedacht wordt aan een oplossing waarbij bij arrangementen die over de jaargrens heen 

gaan, de kosten naar rato van de verdeling van het aantal maanden over 2 boekjaren wordt verdeeld. 

Deze voorstellen wordt in een sub-werkgroep nader uitgewerkt. 

De doelstelling is dat in de contracten 2017 de jaargrensproblematiek zal zijn verholpen. 

 

Ad 2) Grondslag arrangementstarieven en bekostigingsmodel 

De huidige bekostigingssystematiek is gebaseerd op 2012 / 2013. Daarbinnen zien we 

tariefsverschillen voor relatief vergelijkbare zorg. Gezien de veranderingen in de zorg vanaf 2012 tot 

nu leidt dit tot tarieven die in een aantal gevallen niet meer passend zijn bij de geboden zorg of de 

ontwikkelingen die een aanbieder heeft doorlopen. Daarom is besloten bovenstaande systematiek 

aan te passen naar een bekostigingssysteem dat zoveel mogelijk aansluit bij de zorg zoals deze op dit 

moment wordt geboden, waarbij het uitgangspunt is: gelijke tarieven voor vergelijkbare zorg voor 

alle aanbieders.  

De band tussen de intensiteit van de zorg en de daarmee samenhangende kosten dient expliciet in 

ogenschouw te worden genomen. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er een 

verfijningsslag wordt gemaakt bij een groot aantal arrangementen. Een uitbreiding van het aantal 

arrangementen is daarbij niet uitgesloten. De uitbreiding zal met name bestaan uit het opsplitsen 

van bestaande arrangementen om een onderscheid te maken tussen lichtere vorm van zorg en 

zwaardere. Op die manier kan worden voorgesorteerd op de implementatie van resultaatsuring en 

uniformering van de tarieven. 

Grote voordelen van uniforme tarieven zijn: 

 Geen oneerlijke concurrentie op prijs;  

 De klant/burger behoudt keuzevrijheid op basis van vergelijkbare kwaliteit; 
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 Door de discussie omtrent tarieven bij uniformiteit te tackelen kan de focus worden gelegd 

op de dienstverleningskwaliteit van de aanbieder; 

 De tarieven zijn niet meer aanbieder gericht maar klantgericht; 

Bij het verfijnen van de arrangementen dient er nauw aangesloten te worden bij de Ontwikkeltafel 

Jeugd/Wmo. Waar een goede beschrijving van profielen vandaan dient te komen. 

De verwachting is dat de spiegelinformatie 2015 in relatie tot de gegevens bij aanvang (uitvraag eind 

2014) bruikbaar is om een basis te bieden voor de bepaling van uniforme tarieven 2017.  

Ad 3) Bekostigingsmodel 2017 - 2019 

In tegenstelling tot de vorige 2 onderwerpen richt de subwerkgroep Bekostiging 2017 - 2019 zich niet 

alleen op thema’s die in de contracten 2017 verwerkt worden, maar ook op thema’s die later aan de 

orde zullen zijn. Het uitgangspunt is dat het toekomstige bekostigingsmodel: 

 gericht is op de ondersteuningsbehoefte van de cliënt 

 ruimte biedt voor maatwerk en samenwerking 

 eenvoudig en transparant is 

 past binnen de beschikbare budgetten en 

 gebaseerd is op het te behalen resultaat. 

Hiertoe zal deze subwerkgroep nauw moeten samenwerken met de andere 3 ontwikkeltafels. 

 

Werkwijze: 

Voor de 3 subwerkgroepen gelden de volgende aandachtspunten: 

 Scope: er hoeft niet persé een uitwerking gevonden te worden die voor alle arrangementen 

geldt. Deeloplossingen kunnen ook zeer waardevol zijn. 

 Beloningsprikkels: bij alle voorgestelde opties dient expliciet afgewogen te worden of deze 

oplossing leidt tot wenselijk gedrag. 

 Ervaringen elders: er dient bij het definiëren van mogelijke oplossingen gebruik gemaakt te 

worden van ervaringen elders in Nederland. 

 Overige OT’s: er dient goede coördinatie plaats te vinden met de andere Ontwikkeltafels. 

 Uitvoerbaarheid: er dienen oplossingen voorgesteld te worden die praktisch goed. 

uitvoerbaar zijn (door aanbieders, toegangen, gemeenten en het inkoopteam) en niet leiden 

tot ongewenste administratieve lastenverzwaring. 

 Berichtenverkeer: oplossingen kunnen administratief afgehandeld worden via het landelijk 

berichtenverkeer. 

 

Invoering: 

 De verwachting is dat niet alle aanpassingen gerealiseerd kunnen zijn op 1 januari 2017. Een 

gefaseerde invoering bestaat tot de mogelijkheden. Daarnaast ontstaat voor lopende 



3/2 
 

beschikkingen / zorg naar verwachting een overgangssituatie. Dit om de administratieve last 

voor de betrokken partijen (aanbieders / toegang / inkoop) behapbaar te houden. 

 

Vervolgstappen: 

 Week 22: formatie van de subwerkgroep. Eerste focus: onderwerp 1 en 2. 

 Week 23: onderzoeken en uitwerken opties door subwerkgroep(en) 

 Week 24: aanbevelen oplossingen (op hoofdlijnen) door subwerkgroepen (stukken klaar 

uiterlijk 15 juni) 


