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Verslag ontwikkeltafel (OT) Heerlen d.d. 27 mei 2016, 13.15 uur - 17.00 uur 

2e OT, bekostiging 
Locatie: Cultuurhuis, Sittarderweg 145, 6412 CD Heerlen 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 

Annemarie Hannen  Koraal Groep 
 José Senden  Xonar 
 Arnold Wijngaarden  Radar 
 Pieterjan Schmeits  Amacura 
 Orjana Ploemen  Yvoor 
 Leonne van Santbrink  Mondriaan 
 Niels Reinders  Somnium Zorg 
 Judith Mertens  Envida 
 Astrid Broers  Altracura 
 John Caubergh  Limburgse Zorgboeren 
 Nicole van der Donk Adelante 
 Maya Hendrixs  Lionarons 
 Belinda Linssen  Sevagram 
 Roger van Haaf  WonenPlus 
 Maurice Vliegen  Levanto 
 Manon Goertz  Zuyderland GGZ 
  
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Ernst Spaanderman  gemeente Maastricht 
 Louk Dorrestein  gemeente Maastricht 
 Suzan Rosenke   gemeente Sittard 
 Bjorn Hensels  gemeente Maastricht 
 Marie-José Smeets  gemeente Maastricht  
 Minette Willems  gemeente Heerlen 
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Annemarie Zweers  voorzitter ontwikkeltafels bestuurlijk aanbesteden  
 Martijn Visser  inkoopbureau/ gemeente Maastricht 
 Ids Bierma   projectsecretaris ontwikkeltafels Yvonne Sinsel
  notulist 

 
 
Inloop van 13.15 - 13.30 uur 
 
Opening, voorstelrondje en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 13.30 uur welkom bij deze tweede ontwikkeltafel 
bekostiging van 2016. Voor de eerste ronde ontwikkeltafels die in maart en april is gehouden 
waren alle gecontracteerde zorgaanbieders uitgenodigd. Daar is breed geïnventariseerd wat de 
thema’s voor dit jaar moeten zijn. Dit heeft geleid tot een aantal thema’s en prioriteiten die in 
de meegestuurde bijlage staan. 
Op grond van deze inventarisatie en de inventarisatie van de bestuurders van de gemeenten is 
men tot een indeling in vier thema’s voor de ontwikkeltafels gekomen: 

1. OT arrangementen jeugd 
2. OT arrangementen Wmo 
3. OT resultaatsturing 
4. OT bekostiging 
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Nu zit men in de fase van de kaderstelling. Geprobeerd wordt om voor de zomer de kaders voor 
de wijzigingen en de aanpassingen in de DVO voor 2017 helder te hebben. Dit leidt tot een 
collegenota waarover de colleges van de gemeenten voor de zomerperiode, half juni een besluit 
zullen nemen. Na de zomer, eind september, begin oktober worden de kaders verder uitgewerkt 
in de contractenafspraken voor 2017. Uiteindelijk zullen de contracten in oktober, november 
worden opgesteld en afgesloten. 
Nieuw dit jaar is dat er meer aandacht binnen de ontwikkeltafels is voor de 
transformatieopgave. In het eerste jaar is vooral het systeem van de arrangementen uitgedacht 
en vorig jaar is dit met name verfijnd. Dit jaar wil men een doorkijk maken naar de langere 
termijn om de transformatieopgave ook al deels mee te nemen. Dat zal waarschijnlijk leiden tot 
een opsplitsing van de afspraken, enerzijds afspraken voor 2017 en anderzijds afspraken met 
een langere doorlooptijd. 
Verder is nieuw dat mevrouw Zweers nu de voorzitter is van de ontwikkeltafels. Zij zit op de 
plaats van de heer Roel Kramer die per 1 april 2016 benoemd is tot directeur sociaal bij de 
gemeente Maastricht. Mevrouw Zweers is al vanaf het begin bij het opstarten van het 
bestuurlijk aanbesteden bij de ontwikkeltafels betrokken als procescoördinator voor het sociaal 
domein van de Maastricht-Heuvelland gemeenten. De uitdaging is om alle belangen van alle 
betrokkenen zo objectief mogelijk bij de verdere uitwerking mee te nemen. Daarnaast stelt de 
voorzitter vast dat ook een aantal nieuwe partijen aan tafel zitten. Het is heel goed om na twee 
jaar weer nieuwe en andere geluiden te horen. Dat heeft veel toegevoegde waarde. 
De voorzitter wil graag eerst een voorstelrondje maken en daarna nog kort stilstaan bij de 
werkwijze van bestuurlijk aanbesteden en de ontwikkeltafels zodat iedereen van de spelregels 
op de hoogte is. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
De voorzitter meldt dat een uitgebreid verslag en een managementsamenvatting van deze 
ontwikkeltafel worden gemaakt voor de virtuele ronde. Op de website staan ook de verslagen 
van de andere ontwikkeltafels. De notulist maakt voor de verslaglegging geluidsopnames van 
deze bijeenkomst. 
 
Werkwijze OT's (bijgevoegd schema plus toelichting Martijn Visser) 
De heer Bierma licht toe dat de aanwezige aanbieders allemaal de 
samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. Dit is een voorwaarde om aan het proces 
van bestuurlijk aanbesteden mee te doen. Daarin staan ook een aantal werkafspraken over de 
inrichting van het proces. Tevens is dit een voorwaarde om überhaupt voor een contract met de 
deelnemende gemeenten in aanmerking te komen. 
De heer Bierma verwijst verder naar het schema over de ontwikkeltafels dat is aangereikt. 
Daarin staat het functioneren van het bestuurlijk aanbesteden voor de gehele regio 
uitgeschreven. In de eerste ontwikkeltafels zijn de thema’s voor de vier ontwikkeltafels 
vastgesteld. Naast de ontwikkeltafel werkgroepen is er ook een klein kernteam (mevrouw 
Zweers, de heer Bierma, de heer Visser en de ambtelijke trekkers van de vier werkgroepen) 
waarin alles wordt afgestemd. Daarnaast is er een ambtelijk kernteam waar ook ad hoc 
afstemming plaatsvindt. Soms wordt iemand door de trekkers benaderd voor deelname aan een 
werkgroep. Dit alles wordt onderling goed afgestemd omdat tussen de onderwerpen ook veel 
overlap zit. 
 
Mevrouw Goertz vraagt uitleg over de bekostiging in relatie tot jeugd, Wmo en beschermd 
wonen. 
De heer Bierma antwoordt dat de ontwikkeltafel bekostiging voor alle onderwerpen is bedoeld. 
Dit jaar is ervoor gekozen om ten aanzien van de inhoud van de zorg (de arrangementen) Wmo 
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en jeugd uit elkaar te halen. De coördinatie zit in het kernteam. Daarnaast heeft de heer 
Dorrestein ook zitting in de twee andere ontwikkeltafels. Hij vormt dus de linking pin. 
Inmiddels zijn bijna driehonderd zorgaanbieders gecontracteerd die in principe meedoen, maar 
die niet allemaal hier aan tafel kunnen zitten. De niet aanwezige aanbieders kunnen echter ook 
altijd virtueel reageren via de site. Als stukken op de site worden geplaatst, wordt ook een 
mailing naar alle zorgaanbieders verstuurd zodat men weet dat men via de virtuele ronde kan 
reageren. Daarnaast participeert het bestuur niet direct in de ontwikkeltafels. Het bestuur is 
echter wel verantwoordelijk voor het vaststellen van de kaders en uiteindelijk verantwoordelijk 
voor de inkoop van de zorg en de contracten. Daarnaast worden ook allerlei regionale 
overlegvormen bij de werkgroepen betrokken, maar dit staat wel iets meer op afstand. 
 
De voorzitter voegt toe dat de discussie die hier aan tafel wordt gevoerd in het belang is van alle 
aanbieders. Hier is met name het doel om adviezen aan de werkgroepen mee te geven voor de 
verdere uitwerking. De aanwezigen zitten hier dus niet voor hun eigenbelang. 
 
Behandeling startnotitie Bekostiging o.l.v. Ernst Spaanderman (team inkoop) 
De voorzitter deelt mee dat de startnotitie is toegestuurd. De heer Spaanderman zal dit aan de 
hand van een presentatie verder toelichten. 
De heer Spaanderman deelt mee dat de centrale vraagstelling is op welke wijze men de 
bekostigingssystematiek van de zorg met ingang van 2017 wil door-ontwikkelen. De doelstelling 
is om de voorgestelde verbeteringen te implementeren. Verder is het ook de bedoeling om in 
deze ontwikkeltafel te brainstormen en de startnotitie uiteindelijk vast te stellen. Daarnaast is 
het ook nog de bedoeling om concrete werkafspraken te maken. 
 
Uitgangspunten bekostigingssystematiek: 

 gericht op ondersteuningsbehoefte cliënt, 

 aanpassen grondslag tarieven, 

 ruimte voor maatwerk en samenwerken, 

 eenvoudig, 

 binnen beschikbare budgetten, 

 bekostigingssystematiek is een middel, geen doel. 
 

Uiteindelijk zijn drie kernvraagstukken voor dit jaar gedefinieerd gevoed vanuit: 
 OT -1 
 bestuurlijk 

1. de jaargrensproblematiek 
2. de grondslag van de tarieven 
3. het bekostigingsmodel 2017-2019 

 
De heer Vliegen vraagt of een perverse prikkel in de praktijk is waargenomen. Destijds was 
immers een uitmiddeling de bedoeling van de gekozen systematiek. 
De heer Spaanderman antwoordt ontkennend. Dit was niet meetbaar in de cijfers. Men ziet 
echter andersom dat jeugd in de eerste of tweede week van januari in zorg blijft om ook over 
het tweede jaar het arrangement te kunnen declareren. Daarvan zijn echter nog geen gegevens 
beschikbaar. Bij zorg van juni tot juni moet men twee arrangementen afrekenen en van zorg van 
januari tot en met december maar een arrangement. 
Mevrouw Van Santbrink vindt dat de prijs in dit systeem wel heel eerlijk wordt berekend. Dat is 
een gevolg van de middeling. Daarnaast zullen altijd mensen van ieder systeem misbruik maken. 
Het is erg belangrijk om dit voor ogen te houden. Men had immers goede redenen om hiervoor 
te kiezen. 
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De heer Spaanderman vindt dat het systeem in de overgangsfase heel goed heeft gewerkt. De 
wens is echter wel om de gekozen systematiek van de overgangsfase door te ontwikkelen, ook 
met de financiële kaders in het achterhoofd. 
Mevrouw Smeets vult aan dat het niet zozeer de bedoeling is om misbruik tegen te gaan. De 
gekozen systematiek werkt vooral goed bij grote aantallen. Voor kleine gemeenten met kleine 
aantallen heeft dit echter soms ongewenste gevolgen. 
De heer Dorrestein voegt toe dat het huidige systeem gebaseerd is op oude gegevens. 
Daarnaast bestaan grote tariefverschillen tussen de aanbieders voor dezelfde zorg. Dat zijn heel 
perverse prikkels. Concurrentie moet niet op basis van prijzen maar op basis van de kwaliteit en 
de inhoud van de geleverde zorg worden aangegaan. De kwaliteit moet dus leidend worden. 
 
De heer Spaanderman vervolgt met de presentatie. Het Amsterdamse model is een willekeurig 
voorbeeld waar men het op een andere manier heeft gedaan. Dat is niet beter of slechter, maar 
anders. 
 
Mevrouw Rosenke licht vervolgens het Amsterdams model toe en verwijst daarbij ook naar de 
VNG site: https://vng.nl/ 
 
Kader: 

 Beleidsdoel van gemeenten is beter passende hulpverlening met gelijkblijvende of betere 
kwaliteit met minder middelen. De focus ligt op eigen regie, participatie en integraliteit. 

 Gemeenten willen sturen op resultaat. 

 Hoe? Dat moet van de professional blijven. 

 Bekostigingsmodel: outputgericht (gemeenten verstrekken een bedrag voor het realiseren 
van een resultaat per cliënt bijvoorbeeld door arrangementen. 

 
Voorbeeld model Amsterdam: 

 Vorm van outputgerichte bekostiging. 

 Arrangementen gebaseerd op cliëntprofielen in combinatie met intensiteit niveaus en te 
behalen resultaten. 

 Samenwerken aan resultaat op basis van een integraal plan voor het gezin, zodat effectieve 
en efficiënte hulp geboden kan worden binnen de financiële kaders. 

 
Kenmerken: 

 Ondersteuningsbehoefte van het gezin staat centraal. 

 Afspraken over doelen en resultaten in het plan. 

 Doen wat nodig is. 

 Integraal. 

 Met perspectief op ontwikkeling of stabilisatie. 

 Gezinsomgeving staat centraal. 

 Regie in eerste instantie bij het gezin.  
 

Ondersteuningsprofielen: 

 Gaat over de ondersteuningsbehoefte. 

 Komt tot stand door integrale analyse en toeleiding naar de juiste ondersteuning. 

 Intensiteit en duur zeggen daarbij iets over afstand tot gewenst resultaat en daarmee de 
intensiteit van de ondersteuning (differentiatie in zorgzwaarte en profielen). 

 Clustering van behoeften verfijnd naar karakteristiek van hulp en ondersteuning. 

 Tien profielen en vier intensiteiten (veertig arrangementen). 
 

Prijs: 
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 Gemiddelde prijs per profiel. 

 Gedifferentieerd naar intensiteit. 

 Aanbieder bepalen hoe het resultaat te behalen. 

 Maatwerk blijft het uitgangspunt, soms iets meer kosten, soms iets minder. Dit is aan 
aanbieder om hiermee te calculeren (prijs is gebaseerd op unieke cliënt). 

 Afrekenen PxQ (prijs per profiel x aantal cliënten), dus het werkelijk verbruik. 

 Geen afgebakende arrangementen, men betaalt per profiel voor de maatwerkoplossing aan 
de hoofdaannemer en die moet de hulp volledig en integraal aanbieden en organiseren 
samen met onderaannemers. 

 Onderscheid in ambulant en residentieel (twee inkooptrajecten, dezelfde systematiek). 

 Aanvullende afspraken voor het behoud van kwetsbare functies. 
 

Aandachtspunten: 

 Lokaal team goed inwerken. 

 Gemeenten moeten ‘hoe’ loslaten. 

 Aanbieders moeten ook de complexe problematiek oppakken. 

 Meten van resultaten/outcome. 

 Herinrichting van de systemen. 

 Afspraken over onderaannemerschap. 

 Keuze maken ten aanzien van lange en korte termijncontracten. 

 Afweging keuzevrijheid – beheersbaarheid. 

 Hoofd- en onderaannemerschap. 

 Huisartsenroute. 

 Wat als resultaat niet wordt behaald? 
 

De heer Dorrestein heeft de grondslag van het Amsterdamse model mee-ontwikkeld. Dit model 
is een combinatieproduct van Wmo en Jeugd, anders blijft men immers met schotten werken. 
Spreker weet niet of Hbh later is toegevoegd. Desgevraagd geeft spreker aan dat de gemeente 
in samenspraak beslist over de keuze van het profiel. De betreffende organisatie kijkt mee als 
deskundige, naast een stuk hoofdaannemerschap. Een arrangement is een prijs met een vast 
bedrag zonder een jaargrens. Het gaat om de unieke klanten en de bekostiging. Hierin kan alles 
zitten; begeleiding, de Wmo-taken et cetera. Dit is schot-overschrijdend in tegenstelling tot de 
DBC-systematiek. Dit gaat dus over de grenzen van de verschillende financieringsbronnen heen. 
Amsterdam kent echter ook nog producten in het oude stelsel met DBC’s. Dit is echter het 
model waar men in toekomst naartoe wil. Dit model is dus nog niet ingevoerd. Amsterdam heeft 
ervoor gekozen om vanuit het oude, langzaam het nieuwe te ontwikkelen om een te grote 
overgang met allerlei misvattingen te voorkomen. Zodra een cliënt echter in dit model zit, kan 
men niet meer terug naar de andere zorgvormen. De toewijzing gebeurt in samenspraak. Dit is 
vooral bedoeld voor de complexe doelgroep met veel gezinsproblematiek. Het verste is men 
met het ontwikkelen van het ambulante gedeelte. Residentieel levert echter nog steeds 
problemen op vanwege de bijbehorende wooncomponent. Amsterdam heeft ook een groot 
tekort aan allerlei vormen van intramurale zorg. De cliënt wordt dus beoordeeld op basis van 
complexiteit. Het kan echter ook lichte zorg zijn op meerdere velden. Dit model is echter nog 
niet uitontwikkeld. 
 
Mevrouw Rosenke deelt mee dat het Amsterdamse model een doorontwikkeling doormaakt. 
Het is goed om samen te bespreken welke elementen hiervan meegenomen kunnen worden. 
Misschien zijn er ook nog andere ideeën vanuit andere regio’s die bij de verdere ontwikkeling 
van de Zuid-Limburgse systematiek meegenomen kunnen worden? Spreekster vindt heel goed 
dat in het Amsterdamse model vanuit de cliënt en het gezin wordt gedacht en niet vanuit het 
product en het aanbod. Dat is iets wat de gemeenten heel graag willen. 
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Mevrouw Goertz vraagt naar de financiën van de gemeente Amsterdam. 
De heer Dorrestein antwoordt dat het model nu verder wordt ontwikkeld. Dit model draait 
momenteel in een van de wijken in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft ook een tekort. 
Momenteel staan de tarieven onder druk  en wordt er strak gecontroleerd. Amsterdam had al in 
2015 een tekort en hoopt met dit systeem een efficiënter systeem te krijgen met minder 
hulpverleners rond de cliënt. Het doel is om met één regisseur te werken.  
 
De heer Hensels vraagt of ook uniforme prijzen zijn afgesproken. 
De heer Dorrestein antwoordt ontkennend. Het is een combinatie vanuit het oude stelsel met 
de oude producten waaruit de prijzen samen met kortingen zijn afgeleid. Daarnaast wordt 
gekeken hoeveel uur zorg men nodig heeft. 
 
De voorzitter deelt mee dat in de ontwikkeltafel arrangementen jeugd dit model ook is 
besproken. Daar zijn een aantal afspraken voor de werkgroepen gemaakt. De heer 
Spaanderman zal dit verder toelichten. 

 
De heer Spaanderman geeft ten aanzien van OT 2 arrangementen jeugd het volgende aan: 
 
Thema’s: 

 Context: 
 Innovatie, 
 Resultaatsbeschrijving, 
 Kwaliteitsafspraken. 
 

 Uitwerking: 
 beschrijving zorgdoelen (context gezin), 
 ‘foto’ voor aanvang zorg (inclusief gezin), 
 uitwerken regierol, 
 uitwerken hoofdaannemerschap, 
 samenwerking, 
 preventie. 

 
De voorzitter merkt op dat het hoofdaannemerschap goed moet worden uitgewerkt. 
Mevrouw Van der Donk voegt toe dat de regie daarbij ook heel belangrijk is. 

 
De heer Spaanderman geeft vervolgens ten aanzien van OT 2 arrangementen Wmo het 
volgende aan: 
 
Thema’s: 

 van individuele begeleiding naar (integrale) thuisondersteuning, 

 van begeleiding groep naar algemeen toegankelijk dagbesteding/ontmoeting, 

 van beschermd wonen naar (begeleid) zelfstandig wonen. 
 

De voorzitter deelt mee dat dit de grotere opgaves in het kader van de transformatie zijn. 
Hiermee gaat de werkgroep concreet aan de slag. De huidige arrangementen zijn immers te 
grofmazig. De werkgroep moet bekijken of daarin een verfijning kan worden aangebracht. Dit 
geldt voor de drie genoemde arrangementen. Daarnaast moeten de doelen ook heel goed 
worden benoemd. 

 
De heer Spaanderman gaat vervolgens naar het eerste thema: 
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Ad 1. Jaargrensproblematiek: 

 in contractering 2017, 

 loslaten jaararrangementen, 

 voorbeelden: 
 kwartaal? 
 meerjarig? 
 koppeling met geleverde zorg? 
 et cetera. 

 
Mevrouw Van der Donk vindt maatwerk belangrijk. Spreekster is geen voorstander van heel 
lang maar ook niet van heel kort. Men moet immers waken voor enorme administratieve lasten 
aan beide kanten. Spreekster stelt voor om minimaal met een kwartaal te starten. 
De heer Cauberg vindt dat men hiermee aan de basis begint te sleutelen. Spreker merkt op dat 
de arrangementsprijzen uit de gemiddelde populatie zijn voortgekomen. 
De heer Vliegen denkt dat men bij een andere systematiek niet eraan ontkomt om weer naar de 
prijsstelling te kijken. Spreker onderschrijft veel onderdelen van het Amsterdams model, maar 
hij krijgt wel de ‘kriebels’ van veertig verschillende varianten. Dat levert veel bureaucratie op. 
Spreker verwijst naar het systeem van de regio Sittard-Geleen waar men werkt met negen 
profielen. Een profiel wordt vervolgens vertaald in een vierweeks bedrag dat men voor een 
cliënt ontvangt. Het kenmerk van het profiel is dat de zorgaanbieder samen met de cliënt 
bepaalt waaraan dat bedrag wordt besteed. Dat geld kan aan individuele begeleiding, 
groepsbegeleiding, mantelzorg et cetera worden uitgegeven. De vrijheid binnen het profiel is 
dus groot en flexibel. Nadat de gemeente het resultaat heeft geformuleerd en de zorgaanbieder 
vervolgens de vrijheid heeft om te bepalen hoe dit wordt bereikt, moet men wel nog het 
resultaat meten. Dat is een iets afgezwakte vorm van het Amsterdamse model, maar dit is wel 
beter beheersbaar voor alle partijen. 
Mevrouw Rosenke deelt mee dat dit inderdaad heel goed voor de Wmo werkt. Jeugd is echter 
complexer. Het Amsterdamse model heeft die complexiteit meegenomen en is daarom ruimer. 
De heer Vliegen merkt op dat momenteel heel veel pilots lopen. Nu wordt echter vastgesteld 
dat men naar een ander systeem moet overschakelen om bepaalde nadelen van het huidige 
systeem te ondervangen. Het Amsterdamse model is echter ook maar een experiment. Spreker 
stelt voor om te kijken naar andere gemeenten die voor een ander systeem hebben gekozen en 
daarmee al een jaar ervaring hebben. 
De heer Dorrestein denkt dat als het Wmo-model met de negen profielen van Sittard-Geleen 
ook op jeugd wordt toegepast het toch complexer wordt. Jeugd is dusdanig complex met zoveel 
diversiteit dat dit model waarschijnlijk niet zal werken. Voor het jeugd gedeelte vanuit de oude 
AWBZ zal het echter wel kunnen werken. 
De voorzitter stelt vast dat de heer Vliegen voorstelt om naar modellen te kijken die hun waarde 
al hebben bewezen. 
De heer Vliegen antwoordt bevestigend. 
 
De heer Schmeitz vraagt zich af of het werken met maanden of kwartalen niet dezelfde perverse 
prikkels oplevert. Verder duren de trajecten in de Jeugd GGZ vaak lang en worden soms 
langzaam afgebouwd. In hoeverre is dat dan toepasbaar? Spreker vindt de logica van de oude 
DBC-systematiek over de duur van het traject wel duidelijk. Spreker vraagt of dit is nagegaan bij 
de gemeenten die de DBC-systematiek hebben aangehouden. 
De heer Dorrestein antwoordt dat bijna alle gemeenten aanlopen tegen het feit dat de 
verschillende systemen niet op elkaar aansluiten bij de jaarovergangen en de benodigde 
reserveringen op de balans. 
Mevrouw Van Santbrink merkt op dat men met een kwartaalafrekening hetzelfde probleem 
met de jaargrens houdt. 
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De heer Vliegen vindt dat de scope dan wel wordt teruggebracht van jaarperiodes naar 
kwartaalperiodes. 
Mevrouw Van der Donk vindt dit alleen geschikt voor de korte intensieve zorg, voor de langere 
zorg echter niet. 
De heer Wijngaarden ziet als oplossing dat uitgegaan wordt van een gemiddelde unieke cliënt. 
Dan houdt men ook rekening met de tijdsduur van de behandeling. Daarmee kan ook rekening 
worden gehouden met tussentijds stoppen of opstarten en wordt de factor tijd in het 
arrangementensystematiek ingebouwd. Daar wordt immers de onrechtvaardigheid gevoeld. 
Radar heeft dit ook al intern doorgerekend. Aardig is dat het verschil ten opzichte van de huidige 
systematiek niet heel groot is. Daarmee kan men echter veel beter kortlopende trajecten 
afsluiten. 
De heer Vliegen vindt dat de uitvraag dan ook vanuit dezelfde systematiek moet worden 
benaderd. 
De heer Wijngaarden antwoordt bevestigend. De prijs moet inderdaad worden bepaald. Hierbij 
kan men echter met name naar de inhoud kijken. Het gaat immers eerst om de inhoud en dan 
pas om de techniek. 
 
Mevrouw Van Santbrink merkt op dat gekozen is voor arrangementen om de aanbieder juist 
een prikkel te geven om zo kort mogelijk te behandelen. Het voorstel van de heer Wijngaarden 
geeft deze prikkel echter niet. 
Mevrouw Van der Donk antwoordt dat dit voor zorg voor een heel jaar, zoals logeren niet geldt. 
De heer Wijngaarden vindt dat bij een jaarbedrag de prikkel andersom ligt. De prijs moet vooraf 
wel goed worden bepaald. Daar zit de crux. 
De heer Dorrestein stelt voor om te werken met een arrangementsysteem op jaarbasis met een 
goed berichtenverkeer met een start- en einddatum waarbij het aantal dagen wordt afgerekend. 
De heer Schmeitz vindt dat ook met de intensiteit van de zorg rekening moet worden gehouden. 
De heer Dorrestein antwoordt dat men wel keurig op 31 december het aantal dagen kan 
afrekenen. Daarmee kan het boekjaar worden afgesloten. 
Mevrouw Smeets vindt de tariefstelling een ander probleem. 
De heer Dorrestein vindt dat inderdaad naar de tariefstelling moet worden gekeken. 
De heer Wijngaarden antwoordt dat in zijn voorstel de afrekening op jaarbasis wel gehandhaafd 
kan blijven, terwijl het traject wel over de jaargrens kan heenlopen. 
De heer Vliegen vindt dat de tarieven dan wel moeten worden bekeken. 
De heer Hensels merkt op dat een aanbieder dan wel mogelijk minder geld krijgt dan de 
gemaakte kosten. De cijfers kloppen dan immers niet. De kosten moeten immers worden 
geschreven als de kosten zijn gemaakt. 
De heer Dorrestein antwoordt dat alleen een administratieve knip wordt gemaakt voor het 
oplossen van de jaargrensproblematiek. 
Mevrouw Hannen antwoordt dat het wel uitgemiddeld wordt met de andere cliënten. 
Spreekster begrijpt echter niet wat gebeurt als iemand na vijf maanden uit zorg gaat terwijl de 
beschikking voor zes maanden is afgegeven. Krijgt een aanbieder dan toch zes maanden 
betaald? 
De heer Wijngaarden vindt dit een goede vraag. 
De heer Dorrestein stelt vast dat de vraag was of er een mogelijkheid is om de 
jaargrensproblematiek te tackelen. Dat zou met het gedane voorstel administratief relatief 
eenvoudig mogelijk moeten zijn.. 
Mevrouw Hannen vindt dat men moet vasthouden aan de arrangementsprijs voor een jaar met 
een prikkel om het beter te doen. 
De heer Schmeitz vindt dat als men aansluiting zoekt bij de tijdsduur en de intensiteit men bij de 
DBC-tarieven terecht komt, los van de looptijd van DBC’s. Spreker vindt dat heel goed naar de 
tijdsduur en de intensiteit moet worden gekeken. 
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De heer Dorrestein antwoordt dat het blokkensysteem van de DBC’s de aanbieders ook 
uitnodigt om net over de grens heen te gaan. Spreker is daarvan geen voorstander. 
De heer Wijngaarden vindt dat de intensiteit een inhoudelijke uitwerking moet zijn. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 
De heer Dorrestein vindt dat men ook een heel scherp arrangementstarief kan bedenken met 
een prikkel om efficiënt te werken. 
De heer Wijngaarden is ook voorstander van een soort bonus qua tijdsduur. 
Mevrouw Van der Donk herhaalt haar vraag over wat met zorg die structureel en complex is 
moet gebeuren. 
De heer Wijngaarden antwoordt dat dit jaar in, jaar uit hetzelfde zal blijven. 
Mevrouw Hannen merkt op dat het dan wel om de juiste prijsstelling gaat. 
 
Dit wordt door de aanwezigen onderschreven. 
 
Mevrouw Van Santbrink geeft aan dat de crux zit in de beschrijving van de arrangementen en de 
beschrijving van het resultaat. Dat kan niet in twee maanden worden geregeld. 
De voorzitter stelt voor om te starten met bijvoorbeeld twee arrangementen. 
Mevrouw Linssen merkt op dat er soms ook geen einddatum is, zoals in de ouderenzorg. 
Hiermee moet ook rekening worden gehouden. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 
Mevrouw Rosenke stelt vast dat – vanuit de cliënt gezien – een cliënt een bepaald traject 
doorloopt. Dan zou men moeten bekijken hoe men dit wil inrichten. Vervolgens kan men naar 
de consequenties voor de jaararrangementen kijken. Bovendien is het ook goed om een 
nazorgcomponent mee te nemen. 
De heer Dorrestein is het hiermee eens. Een arrangement moet goed worden afgesloten. 
Mevrouw Hannen antwoordt dat de regisseur ook met de afsluiting akkoord moet gaan. Dit 
staat in de DVO en daarmee is het afgedekt. 
 
De heer Bierma heeft gehoord dat geen perverse prikkel is waargenomen. Welk probleem lost 
het afschaffen van de jaargrens dan op? 
De heer Spaanderman vindt pervers een zwaar woord, maar zowel vanuit OT 1 als ook 
bestuurlijk is veel commentaar op de jaararrangementen gekomen. 
De voorzitter geeft aan dat men bestuurlijk wel uitgaat van de perverse prikkel. 
Mevrouw Smeets voegt toe dat vooral de kleine gemeenten een probleem hebben.  
De heer Reinders stelt vast dat de toegangsteams met name december als uitgangspunt nemen. 
De beschikkingen gelden veelal tot en met december. Indien zorg langer nodig is, moet dit goed 
worden gecheckt. 
 
De heer Dorrestein heeft een aantal controles bij een aantal aanbieders doorgevoerd en 
bijvoorbeeld gezien dat een uur medicatiecontrole valt in een arrangement van 3.000 euro. 
Spreker heeft bij de Wmo ook veel tariefverschillen gezien. Dit betreft tarieven van 45 euro tot 
175 euro voor begeleiding individueel. Hiermee moet iets gebeuren. 
De voorzitter antwoordt dat men hiermee bezig is 
 
De heer Vliegen deelt de mening van de heer Bierma. Spreker stelt voor dat de gemeenten dit 
onderling regelen aangezien de perverse prikkel niet wordt waargenomen en juist de kleine 
gemeenten het probleem vormen. 
Mevrouw Smeets ziet als het derde probleem de relatie tussen de prijs en hetgeen daarvoor 
wordt geleverd.  
De heer Vliegen antwoordt dat men daarvoor naar de differentiatie kan kijken. 
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Mevrouw Smeets stelt vast dat de opdracht luidt om binnen de arrangementen te verfijnen. 
Mevrouw Van Santbrink stelt vast dat het probleem het grootste is bij de aanbieders die ook 
bedden hebben. Daarom moet dit op een grotere schaal worden gedaan zodat de gemeenten 
het onderling voor elkaar opnemen. Dit moet collectief, liefst op Limburgs niveau en niet op 
Zuid-Limburgs niveau worden gedaan. Dan voelt men immers minder de schommelingen. Het 
huidige systeem vormt voor de aanbieders ook een risico. Dit probleem heeft met de hoge 
kosten voor gemeenten te maken die dit misschien niet kunnen dragen. Hierover moet men 
realistisch zijn. 
De heer Wijngaarden vindt dat dit los staat van de techniek. 
Mevrouw Van Santbrink vindt dat maar de vraag. 
 
De heer Spaanderman gaat verder met de presentatie. 
 
Werkwijze: 

 open ogen voor oplossingen die elders in Nederland werken, 

 juiste beloningsprikkels => wenselijk gedrag, 

 scope, 

 aansluiting met overige OT's. 
 

De heer Wijngaarden stelt vast dat het voor de residentiele cliënten altijd hetzelfde blijft. Bij 
kortdurende begeleiding is het echter slimmer om het arrangement individuele begeleiding te 
nemen in plaats van het arrangement beschermd wonen. 
De heer Dorrestein wil bijvoorbeeld bij dementerende ouderen ook graag kansen creëren. 
De voorzitter stelt vast dat men zich moet richten op de arrangementen waar nog een 
verbetering mogelijk is. 
De heer Dorrestein antwoordt dat het breder kan dan alleen bij de kortlopende trajecten. 
 
Mevrouw Senden deelt mee dat Xonar wel een perverse prikkel heeft ervaren bij de 
jaarovergangen. Spreekster vindt dat het voorstel aanspreekt. Wel moet het profiel duidelijk 
worden geformuleerd. 
De voorzitter stelt vast dat dit inderdaad belangrijk is. 
De heer Vliegen vindt ook dat de profielen duidelijk moeten zijn. 
De heer Hensels stelt vast dan men dan ook uniforme prijzen voor de profielen moet willen 
hanteren. 
De heer Vliegen vindt dat prijs en prestatie moeten worden gekoppeld. Nu is het echter 
gebaseerd op een toevallige uitvraag. 
De heer Hensels merkt op dat het afgelopen jaar vaak over uniforme prijzen is gediscussieerd. 
De heer Vliegen is een voorstander van een eerlijk tarief voor iedereen. Levanto heeft nu een 
buitencategorie (psychiatrische patiënten met somatische klachten) waarbij het tarief veel te 
laag is. De middeling en mix zijn niet passend. 
 
De voorzitter wil dit onderwerp nu graag afronden. 
De heer Dorrestein stelt vast dat de aanwezigen voorstander zijn van een prijssysteem met een 
uniform tarief voor vergelijkbare zorg. Verder is de discussie over het afrekenmethodiek nog 
gaande. Het voorstel van de heer Wijngaarden wordt als richting bekeken met een stimulering 
van de zorg zonder een perverse prikkel met zo laag mogelijke administratieve lasten voor beide 
partijen. Dat is heel belangrijk en moet zo eenvoudig mogelijk.  
 
Mevrouw Goertz vraagt of dit haalbaar is voor 2017. 
De voorzitter antwoordt dat er een overgangsmodel moet komen. 
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De heer Bierma stelt voor om als uitkomst van deze OT aan te geven wat qua uniformering kan 
en wat pas op de middellange termijn mogelijk is. Bestuurlijk ligt op deze ontwikkeltafel een 
grote druk om tot een verdere uniformering van de tarieven te komen. 
De heer Dorrestein antwoordt dat dit gezien de complexiteit maar voor een deel  voor 1 januari 
2017 zal lukken . Spreker stelt voor om nu voor de hoofdlijn te gaan en daarna per groep te 
standaardiseren hierbij creeren wij dan een gefasaseerde overgang bij de verandering. 
De heer Reinders vindt het goed dat naar de tariefstelling wordt gekeken, maar niet als dit in de 
richting van een uurprijs gaat. 
De heer Dorrestein geeft aan dat de aanbieders over de inhoud gaan. Dit wordt altijd op basis 
van de kosten berekend en het is geen uurtje-factuurtje. De flexibiliteit voor de aanbieder moet 
altijd blijven bestaan. 
  
Pauze 15.05 – 15.25 uur 
 
Vervolg behandeling startnotitie Bekostiging 
 De voorzitter hervat en vraagt wat voor 2017 kan worden aangepakt. 
 
De heer Spaanderman vervolgt met het tweede thema. 
 
Ad 2. de grondslag van de tarieven: 

 in contractering 2017 

 loslaten 2012/2013 

 Voorbeelden: 
 kostprijs per aanbieder? 
 uniforme tarieven? 
 verfijnen arrangementen ? 
 opknippen naar zorgzwaarte? 
 tarief op basis van gerealiseerd resultaat? 
 marktconformiteit? 
 et cetera  

De heer Van Haaf deelt mee dat de tarieven in 2013 een grondslag hadden in het toenmalige 
zorgzwaartepakket (ZZP). WonenPlus heeft nog altijd een zware doelgroep. Bij een gemiddelde 
doelgroep heeft men echter minder last van gemiddelde tarieven. 
Mevrouw Van der Donk vindt dit ook afhankelijk van waarop men dit baseert. 
De heer Wijngaarden antwoordt dat ook naar de case mix en de intensiteit van de zorglevering 
kan worden gekeken. Bij uniforme tarieven zal men compartimenten moeten uitwerken zodat 
men het verschil kan adresseren. 
 
De heer Dorrestein stelt voor om een knip aan te brengen. Spreker vraagt of dit drie groepen 
moeten zijn. 
De heer Vliegen denkt dat de waarheid in het midden ligt. 
Mevrouw Hannen antwoordt dat dit ook afhankelijk is van de arrangementen. 
De heer Hensels deelt mee dat de heer Van Geleuken in 2015 de spreiding van de 
arrangementen heeft bekeken en uitgelegd. Het resultaat is bijvoorbeeld dat dyslexie nu een 
uniform tarief heeft. Als men echter niet weet over welk product/profiel/resultaat men spreekt, 
hoeft men ook niet over de prijzen te spreken. 
De voorzitter stelt vast dat altijd sprake is van dezelfde conclusie. Dit is de rode draad van alle 
OT’s. 
 
Mevrouw Smeets vindt dat in deze ontwikkeltafel wel naar de verfijning van de arrangementen 
kan worden gekeken. 
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De heer Dorrestein antwoordt dat vanuit het model de opdracht voor een goede beschrijving 
kan worden gegeven. Daarna kan men daaraan een faire prijs koppelen. Dat hoort samen. De 
mix geeft de aanbieder wel nog de vrijheid om creatief te zijn. Dat moet intact blijven. 
Mevrouw Smeets stelt vast dat de crux is ‘op basis van wat’ men gaat opknippen. 
 
De voorzitter vraagt aan de heer Dorrestein die van ‘buiten’ komt wat als eerste voor 2017 
moet worden aangepakt. 
De heer Dorrestein stelt vast dat in het arrangementsysteem diverse prijzen voor hetzelfde 
worden betaald. Dat is een verkeerde prikkel. 
De heer Bierma vraagt of de andere aanbieder dan hetzelfde product levert. 
De heer Dorrestein antwoordt dat hiernaar moet worden gekeken. Het ‘oude’ geeft een bepaald 
referentiekader waarvan men een model kan maken. Dan moet men echter wel een profiel 
neerzetten waaraan dit moet voldoen. 
Mevrouw Goertz vindt het logisch dat de ambulante behandeling GGZ verschillende tarieven 
kent. Er bestaan immers verschillen tussen de trajecten, terwijl maar sprake is van één 
arrangement. 
De heer Dorrestein antwoordt dat men ook andersom kan redeneren. De kosten voor diegene 
die de behandeling geeft zijn immers ongeveer vergelijkbaar. Waarom moet men dan zoveel 
diversiteit hebben? 
Mevrouw Goertz antwoordt dat de verschillende organisaties ook mensen vanuit verschillende 
disciplines in dienst hebben. Daar zitten grote verschillen. 
De heer Dorrestein antwoordt dan men wel mag uitgaan van een bepaald niveau van mensen 
die in een organisatie werkzaam zijn. 
Mevrouw Hannen merkt op dat bij een aanbieder de DBC drie maanden is geopend en bij de 
andere aanbieder twaalf maanden. Daarom moet men kijken wat wordt geleverd. 
De heer Dorrestein antwoordt dat men bij de DBC’s ook met heel veel verschillende 
ziektebeelden te maken heeft. Dit kan ook niet zomaar bij elkaar worden geschoven. 
Mevrouw Van Santbrink stelt vast dat daardoor ook de grote diversiteit ontstaat. Maar het is 
altijd goed om naar de tarieven te kijken om het te kunnen verklaren. 
 
De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen deze opvatting delen. De voorzitter vraagt nogmaals 
aan de heer Dorrestein wat dit voor 2017 kan betekenen. 
De heer Dorrestein weet heel veel van de DBC’s. Het oude systeem met minuten is echter niet 
gangbaar. Een andere probleem is het schottensysteem. Vanuit een reële minutenprijs waarop 
alle DBC’s zijn gebaseerd, moet naar de gemiddelde kostprijs worden gekeken en vanuit de 
schaduwinformatie van 2015 moet naar de geleverde zorg worden gekeken. Is dat reëel? 
 
De voorzitter vraagt of de heer Dorrestein 2012-2013 wil loslaten. 
De heer Dorrestein antwoordt dat sprake moet zijn van een reële verhouding. Spreker wil eerst 
naar de schaduwinformatie van 2015 kijken en daarmee een steekproef doen. Het totale bedrag 
wat daaruit komt, kan naar de arrangementen worden omgerekend. 
Mevrouw Broers vindt dat ook moet worden gekeken of de directe en indirecte tijd met elkaar 
in balans zijn. De indirecte tijd is ook enorm gestegen door de transitie. 
De heer Dorrestein antwoordt dat dit bekend is. Hierover zijn ook landelijk afspraken gemaakt. 
Er moet sprake zijn van een reële verhouding. 
 
De heer Van Haaf vindt dit lastig. In 2015 heeft men immer gekozen voor de 
arrangementstructuur en nu wordt de gehele arrangementstructuur losgelaten. Men kan nu dus 
niet meer vergelijken met het oude zorgzwaartepakket (ZZP). 
Mevrouw Smeets antwoordt dat de DBC-spelregels alleen voor de vrijgevestigde aanbieders 
gelden. 



  Pagina 13 van 18 
 

 

De heer Dorrestein vindt dat men wel kan kijken wat is geleverd. Men kan verschillende 
uitgangspunten nemen om een indicatiebepaling te maken. 
Mevrouw Broers antwoordt dat dit in de kwartaalgesprekken ook allemaal wordt besproken. 
Spreekster vindt dit een nieuwe invalshoek. 
De heer Dorrestein geeft alleen maar een voorbeeld hoe het zou kunnen. Men moet echter 
‘ergens’ vanuit gaan. Spreker ziet ook zaken waar de zorg anders is geleverd. Dat is inherent aan 
het arrangementensysteem. 
Mevrouw Rosenke stelt voor dat de aanbieders aangeven wat een arrangement zou moeten 
kosten om dit vervolgens te vergelijken. Daarbij kan ook van de spiegelinformatie gebruik 
worden gemaakt. 
De heer Dorrestein merkt op dat de aanbieders het tarief dan mee beoordelen en bepalen. 
De heer Bierma vraagt zich af of die spiegelinformatie aanwezig is. Anders vergelijkt men 
immers appels met peren. 
De heer Dorrestein bekijkt ook andere regio’s. Spreker wil graag bezien wat daar de reële 
tarieven zijn en breder kijken. 
 
De heer Spaanderman vraagt hoe dit voor 2017 verstandig aangepakt kan worden. 
Mevrouw Mertens deelt mee dat bij de nieuwe aanspraak wijkverpleging dezelfde discussie 
wordt gevoerd. In 2015 is de ‘Aanspraak wijkverpleging’ geïntroduceerd in de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). Daar speelt nog het fenomeen uurtje-factuurtje. De verzekeraars 
willen daarvan af en naar een doelgroep- en outcome-financiering. Spreekster deelt mee dat 
een groot rapport verschenen, het zogenaamde rapport Contouren bekostiging wijkverpleging 
in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Spreekster vindt het 
verstandig om dit rapport mee te nemen. 
Dit heeft bij de aanspraak wijkverpleging echter nog niet tot iets zinnigs geleidt. Staatssecretaris 
Van Rijn wil nu werken met een gemiddeld tarief voor PV en VP. Daarbij krijgt men dan de 
discussie over de spiegelinformatie. Envida vraagt nu om bij de tarieven rekening te houden met 
de omvorming die tijd en geld kost. Dat moet ook worden gefinancierd. 
De heer Dorrestein antwoordt bevestigend. Spreker heeft ook de omvorming van de AWBZ naar 
de DBC-structuur meegemaakt waarbij de kosten uiteindelijk zijn verdubbeld. 
Mevrouw Mertens antwoordt dat Envida bij de aanspraak wijkverpleging wel 20% 
kostenreductie teweeg heeft gebracht en dat tegelijkertijd het aantal cliënten zijn gestegen. 
 
De voorzitter vraagt naar een voorstel over de werkwijze. 
De heer Van Haaf deelt mee dat WonenPlus zaken doet met Venlo en Maastricht. WonenPlus 
heeft vorig jaar een analyse van deze twee verschillende financieringsvormen gemaakt. Dat 
heeft onder de streep circa 1.000 euro verschil op het totale arrangement per cliënt uitgemaakt. 
Als de systematiek goed is, komt men dus in principe op hetzelfde uit. Waarom zou men 
daaraan dan tornen? 
De heer Hensels antwoordt dat het bij de prijsstelling en het baseren op een gemiddelde niet 
anders kan dan dat men onder de streep goed uitkomt. Als men echter niet kan middelen (de 
kleine aanbieders), heeft men een probleem. Het nieuwkomertarief is immers gebaseerd op de 
tarieven van alle aanbieders. De zorg die men graag zou willen leveren, kan men dan niet 
leveren. Daar gaat het dus fout. Het uitgangspunt moet de stip aan de horizon zijn. Wil men de 
producten goed definiëren en daaraan een fatsoenlijke prijs hangen? Of wil men een eerlijke 
prijs met elke aanbieder voor zijn diensten afspreken? Deze keuze heeft immers implicaties voor 
de wijze van financiering en is daarom een discussiepunt. Er zijn meer aanbieders die klagen 
(kleine aanbieders en nieuwkomers) dan aanbieders die tevreden zijn. Spreker wil heel graag 
een uniformtarief en dan heeft men dus ook geen nieuwkomertarief meer. 
De heer Wijngaarden vraagt of deze aanbieders dit kostprijs technisch kunnen aantonen. 
De heer Hensels antwoordt dat dit lastig is. Een nieuwkomer is immers aan het begin bereid om 
een risico te nemen (meer tijd nemen voor een cliënt) en om daarna te middelen. Als de 
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volgende cliënt echter niet komt, heeft de aanbieder een probleem. Als men niet kan middelen, 
is de kans op pech groter. 
Mevrouw Van der Donk antwoordt dat men pas in het tweede of derde jaar weet hoe men 
uitkomt. 
De voorzitter stelt vast dat dit vooral een probleem is bij de kleine aanbieders. 
De heer Hensels antwoordt dat er meer kleine dan grote aanbieders zijn. 
De heer Van Haaf heeft bijvoorbeeld 21 cliënten in beschermd wonen zitten. 
Mevrouw Smeets voegt toe dat bij beschermd wonen sprake is van langdurige trajecten. 
 
De heer Spaanderman schetst vervolgens een scenario. Als men niets doet, zijn de tarieven in 
2017 gebaseerd op de gegevensuitvraag van 2012. In 2018 blijft dat dan ook zo. Verder moet de 
zorg ambulant worden gemaakt en krijgt men met zwaardere gevallen te maken. De vraag is of 
dit systeem ook toekomstproof is. Zo niet, wat zou dan een goede insteek zijn om aan de sub- 
werkgroep mee te geven? 
De heer Hensels vraagt om vooral aan de afwezige aanbieders te denken. 
Mevrouw Van der Donk denkt dat men daarbij vooral aan de individuele begeleiding moet 
denken waaroner diverse producten hangen. 
Mevrouw Hannen denkt dat de kleine aanbieder het probleem heeft dat het arrangement niet 
past bij het product dat hij levert. Als men echter de arrangementen zuiver beschrijft, weet men 
precies wat van een aanbieder wordt verwacht. 
Mevrouw Ploemen antwoordt dat dit staat en valt met de intensiteit van de zorg. 
Mevrouw Hannen antwoordt bevestigend. Dan kan men immers aan de voorkant zeggen dat het 
arrangement niet past bij hetgeen de aanbieder levert. Nu is echter sprake van een vergaarbak. 
De heer Hensels wil ook graag duidelijkheid over de producten. Dat is de essentie. 
De voorzitter stelt vast dat men hiermee dus weer terug is bij de eerdere discussie. 
Mevrouw Smeets voegt toe dat is afgesproken dat hiernaar wordt gekeken. 
Mevrouw Hannen antwoordt dat men dan ook naar uniforme tarieven kan gaan omdat dit in de 
arrangementdifferentiatie is ingebouwd. Dan wordt de middeling ook een minder groot 
probleem. 
Mevrouw Smeets vat samen dat men dan weer bij de vraag komt hoe men tot een uniform 
tarief komt. 
Mevrouw Hannen antwoordt dat door het beschrijven van de arrangementen men ook kaders 
krijgt waarop men een tarief kan baseren. 
Mevrouw Smeets herhaalt het voorstel van mevrouw Rosenke om aan de aanbieders een 
onderbouwing te vragen. 
De heer Cauberg vraagt om de recente historie mee te nemen. Het gaat om een definitie en een 
meetinstrument en dit laatste heeft met hoeveelheid, eenheden en niveau te maken. 
De heer Bierma deelt mee dat de werkgroep van deze OT verwacht dat de randvoorwaarden 
voor deze exercitie worden gedefinieerd. Daarin moet worden bepaald op grond van welke 
aspecten de kostprijs wordt bepaald en dan zal men tot een middeling moeten komen. 
De heer Dorrestein deelt de opvatting van de heer Bierma. Indien dit echter bij de aanbieders 
wordt neergelegd, gaat de aanbieder vanuit de eigen kostprijzen rekenen. Daarom moet men 
minimale normen stellen. 
De heer Cauberg deelt mee dat in sommige regio’s de aanbieders ook de overhead moeten 
tonen. Dat is niet vreemd. 
De heer Schmeitz merkt op dat ook sprake is van een aantal heel objectieve criteria. Wat kost 
bijvoorbeeld een psychiater per uur? Wat zijn de loonkosten? Vervolgens kan men de overhead 
standaardiseren.  
De heer Dorrestein antwoordt dat men inderdaad normtarieven kan afspreken. Dat gebeurt ook 
standaard bij de zorgverzekeraars. Men kan bijvoorbeeld ook met gemiddelde kosten rekenen. 
Maar dit levert wel altijd discussie op en moet dus gewoon worden vastgesteld. 
De heer Van Haaf vraagt wat een aanbieder dan nog kan toevoegen. 
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De heer Dorrestein antwoordt dat een aanbieder altijd op inhoud nog zaken kan toevoegen.  
De heer Reinders vindt dat men een goed interview moet doen. 
De heer Dorrestein antwoordt dat men deels informatie uit de historische gegevens moet halen 
en deels informatie moeten delen over het model van de aanbieders. 
De heer Wijngaarden vindt dat men 2012-2013 moet loslaten. Nu wordt immers wezenlijk 
andere zorg geleverd. De best guess is echter de spiegelinformatie die iedere maand wordt 
aangeleverd. Dit moet men afzetten tegen de arrangementsprijzen en zo kan men een 
gemiddelde prijs per eenheid destilleren. Bij de individuele begeleiding is dat het eenvoudigste. 
Dit kan men vervolgens eenvoudig benchmarken. De gemeente heeft al deze informatie ook in 
handen. Op basis van de spiegelinformatie zou men ook in de zorgzwaarte kunnen 
differentiëren. Dit kan ook de basis zijn om te bekijken of de tarieven verhoogd of verlaagd 
moeten worden. 
De heer Dorrestein antwoordt bevestigend. Spreker gaat ervan uit dat de aanbieders de 
spiegelinformatie fair hebben aangeleverd. Dan moet men echter nog samen met de aanbieders 
naar de veranderende markt kijken. 
De heer Hensels stelt vast dat de spiegelinformatie inderdaad waardevol is. Voor een nieuwe 
aanbieder kan het echter gebeuren dat de instroom niet of te laat komt. De spiegelinformatie 
zegt dan niets over de zorg die is geleverd. Men moet dus heel goed kijken naar de aanbieders 
waarbij de spiegelinformatie kan worden gebruikt. 
De heer Dorrestein antwoordt bevestigend. Men zal op een fair tarief moeten uitkomen wat op 
gemiddelde informatie is gebaseerd. De kwaliteit die men levert bepaalt dan de zorg en niet de 
prijs. Meer of nieuwe instroom kan men creëren door goede kwaliteit te leveren. Spreker is 
voorstander van een systeem die dit benadrukt. 
 
De heer Hensels vraagt welke stap concreet als eerste moet worden genomen. 
De heer Dorrestein antwoordt dat van een aantal arrangementen voldoende spiegelinformatie 
aanwezig is. Spreker wil daarbij graag een keuze maken. 
De heer Wijngaarden stelt voor om de grote gemene deler te nemen en die prijs te gebruiken 
om met de kleine aanbieders te analyseren waar de grote verschillen liggen. Men moet immers 
ergens beginnen. 
De heer Bierma vraagt of met een bandbreedte gewerkt kan worden. 
De heer Wijngaarden antwoordt dat de heer Van Geleuken vorig jaar heeft aangetoond dat de 
bandbreedte heel breed kan zijn. Men zou dan kunnen bekijken hoe men de uitvallers (plus en 
min) kan bedienen. 
 
De heer Reinders merkt op dat ook sprake kan zijn van een verandering. Dit zou ook onderzocht 
moeten worden. Spreker mist het meenemen van de effectiviteit. Spreker zou graag willen 
weten wat men heeft gedaan om meer effectiviteit te behalen. 
 
De heer Vliegen wil ook graag meenemen hoe men de bekostiging kan vormgeven zodat men 
van zwaardere naar lichtere vormen van zorg gaat. Dat is het voordeel van de systematiek van 
Sittard-Geleen waar dit wel wordt afgedwongen. Spreker mist deze slag in de discussie. 
De heer Dorrestein vindt dat bij de aanbieders de creativiteit moet worden gestimuleerd om 
iemand met een lager opleidingsniveau (mbo’er) in te zetten onder de verantwoordelijkheid van 
een hbo’er. 
Mevrouw Rosenke merkt op dat hier wel mitsen en maren aan vastzitten. 
 
Desgevraagd geeft de heer Vliegen aan dat hij ook bang is dat bij een faire prijs de prikkel 
onvoldoende wordt ingebouwd. Hoe kan de zorg daar waar mogelijk worden afgeschaald? 
Hiervoor moet aandacht bestaan. 
Mevrouw Van der Donk vindt dat de toegang dit goed moet inschatten. 
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Mevrouw Goertz geeft aan dat de rek eruit is. Hierover wordt ook al geruime tijd nagedacht. 
Spreekster wil waken voor te veel afkalving. De zorg die nodig is moet immers wel worden 
geleverd. 
De heer Schmeitz denkt dat zich dit gaat bijten als tegelijkertijd ook effect en resultaat nodig 
zijn. 
De heer Wijngaarden deelt de opvatting van de heer Vliegen. Dit is echter een tweede stap. Dit 
moet op de langere termijn met elkaar worden vervlochten. 
De heer Dorrestein antwoordt dat een resultaat gestuurde financiering de volgende stap is. 
Eerst moet men immers het financieringsstelsel op orde hebben. 
De heer Wijngaarden wil dit nu wel meenemen en niet over twee jaar opnieuw een discussie 
over resultaat financiering voeren. 
Mevrouw Rosenke merkt op dat het niet alleen gaat om een resultaat gestuurde financiering. Bij 
de bekostiging moet men prikkels in het systeem inbouwen om die verschuiving te realiseren. 
Dat is immers het doel. Spreekster vraagt om dit te onderzoeken. 
De heer Wijngaarden antwoordt dat dit hetzelfde is. 
Ad 3. het bekostigingsmodel 2017-2019 
De heer Spaanderman deelt mee dat de opdracht 2017-2019: 

 contractering 2017-2019 

 de grote lijn 

 toekomstbestendig 
 

De heer Bierma deelt mee dat sprake is van een kleine complicatie. De werkwijze van bestuurlijk 
aanbesteden loopt immers volgend jaar af. Nu gaat men ervan uit dat men op dezelfde manier 
blijft samenwerken. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. Hiermee moet echter wel worden gestart. 
 
Werkwijze: 

 Open ogen voor oplossingen die elders in Nederland werken 

 Juiste beloningsprikkels => wenselijk gedrag 

 Scope 

 aansluiting 
 

Drie sub-werkgroepen: 

 Jaargrensproblematiek 

 Arrangementsmodel en grondslag tarieven 

 2017-2019 
 

Opdracht sub-werkgroepen: 

 Globaal uitwerken mogelijke oplossingen 

 Beschrijven voor- en nadelen 

 Voorstellen voorkeursoplossing 
 

De heer Spaanderman deelt mee dat de uitnodiging voor sub-werkgroepen op persoonlijke titel 
en beschikbaarheid gebeurt: 

 aanbieders 

 beleid 

 toegang 

 inkoop 
 

Planning: 

 30 mei – 3 juni: sub-werkgroepen eerste maal bijeen 
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 3 juni – 16 juni: sub-werkgroepen uitwerken oplossingsrichtingen 

 17 juni: ingelaste OT- presentatie uitkomsten bekostiging: 
 Jaargrensproblematiek 
 Arrangementsmodel en grondslag tarieven 
 Update 2017-2018 

 
Samenvatting/conclusies en vervolgafspraken richting 3e OT 
De voorzitter deelt mee dat op 17 juni dus nog een extra gecombineerde ontwikkeltafel voor de 
vier thema’s is gepland om de uitkomsten van alle werkgroepen te bespreken. 

1. OT arrangementen jeugd 
2. OT arrangementen Wmo 
3. OT resultaatsturing 
4. OT bekostiging 

 
De datum is al rondgemaild en de definitieve uitnodiging volgt nog voor deze locatie in Heerlen. 
De heer Bierma voegt toe dat op 24 juni concrete voorstellen naar de gemeentelijke 
bestuurders moeten worden gestuurd. Dat is kort dag. Voorkomen moet worden dat in 
september, als de contracten moeten worden gesloten nog aanvullende vragen en opmerkingen 
worden gemaakt. 
De voorzitter geeft aan dat men zich bij de heer Spaanderman voor de sub-werkgroepen kan 
aanmelden.  
 
De voorzitter vraagt vervolgens wat de werkgroepen met name ten aanzien van de 
jaargrensproblematiek, het arrangementsmodel en de tarieven grondslag 
gaan presenteren. 
 
De heer Visser merkt ten aanzien van de middeling op dat de intramurale aanbieders 
momenteel veel weerstand bieden. Spreker vraagt aan de werkgroep om een alternatieve 
afrekeningssystematiek voor deze doelgroep te bedenken. Op dit moment heeft men immers 
geen tools. 
De voorzitter antwoordt dat dit wordt meegenomen. 
 
De heer Dorrestein geeft aan dat de doelstelling is: 

 Te komen tot een uniformisering van de tarieven, rekening houdende dat de huidige 
arrangementen worden verfijnd en dat de creativiteit en flexibiliteit niet verloren gaan. 

 De schaduwinformatie bekijken om te komen tot een redelijke prijs. 

 Een stappenplan maken met behulp van input vanuit de aanbieders om te bezien hoe de 
verandering het beste kan worden ingezet.  

 De jaargrensproblematiek aanpakken en een methodiek bekijken die meer recht doet aan de 
verschillende groepen.  

 Een goede beschrijving van de verschillende onderdelen maken. 
 
Mevrouw Van der Donk vraagt om de zorg op school in combinatie met Passend Onderwijs ook 
mee te nemen. 
De voorzitter antwoordt dat dit wordt meegenomen. 
 

  
 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 16.35 
uur de bijeenkomst. 
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Heerlen, 27 mei 2016 


