
1/3 
 

Arrangementen Wmo 2017  

Aanvulling op de OT van 26/8 op basis van de werkgroepbijeenkomsten van 2 en 8 

september 2016 

Tijdens de OT van 26 augustus bleek behoefte aan verduidelijking en uitwerking van de daar 

geagendeerde notitie Arrangementen Wmo 2017 (begeleiding individueel en begeleiding groep). 

Deze verduidelijking en uitwerking zijn onderwerp geweest van twee werkgroepsessies met 

aanbieders1. De resultaten hiervan zijn opgenomen in onderhavig document. Alle partijen worden 

uitgenodigd hierop te reageren.  

De eis van gediagnosticeerde psychiatrische problematiek bij het onderscheid tussen 

begeleiding basis en begeleiding speciaal leidt tot een onjuiste indeling met als resultaat 

dat de burger niet de zorg krijgt die hij nodig heeft?  

Gemeenten hanteren op de verticale as bestaande beschrijvingen. De eis van gediagnosticeerde 

psychiatrische problematiek is hierop gebaseerd. Toegelicht wordt dat de beschrijvingen onderdeel 

worden van een richtlijn/beleidsregel voor consulenten. Deze hebben de bevoegdheid hiervan af te 

wijken. Dit betekent enerzijds dat het ontbreken van een diagnose psychiatrische problematiek in 

individuele situaties geen beletsel vormt alsnog begeleiding speciaal toe te kennen. Anderzijds leidt 

de aanwezigheid van een diagnose ook niet per definitie tot indeling in specialistische begeleiding. 

Het blijft in alle gevallen maatwerk. Met deze toelichting zijn partijen het eens om dit criterium te 

handhaven.  

Een maandtarief geeft aanbieders geen ruimte om hun inzet te spreiden over een langere 

periode?  

Anders dan bij sommige jeugdtrajecten kennen Wmo trajecten begeleiding en begeleiding groep 

geen standaardtermijnen waarbinnen een resultaat van een traject is bereikt. Het kiezen van een 

standaard trajectduur is dan ook niet logisch. In plaats daarvan bepaalt de consulent de duur van het 

traject door middel van de gekozen indicatietermijn. Afhankelijk van de individuele situatie kan dit 

bijvoorbeeld  3 maanden, 12 maanden of 2 jaar zijn. Het staat aanbieders vrij om binnen deze 

periode hun inzet te spreiden. Hetzij opgemerkt dat aanbieders daarmee een risico lopen wanneer 

de cliënt het traject afbreekt. Het maandarrangement is slechts verschuldigd zolang cliënt 

daadwerkelijk in zorg is. Partijen schatten dit risico niet hoog is. Kenmerkend voor de dienstverlening 

is de hechte relatie tussen hulpverlener en cliënt. Met deze toelichting zien aanbieders voldoende 

ruimte voor zorg op maat te kunnen leveren. 

De bandbreedte op de horizontale as van 4 tot 13 uur wordt te ruim bevonden. Verzocht 

wordt deze bandbreedte te verkleinen.  

Overeengekomen wordt dit segment te splitsen. Dit leidt tot de volgende indeling:  

  

                                                           
1
 Altracura, Inharmony, SGL, Talent, Levanto, ThuiszorgGrootLimburg, Privazorg, Radar en Leger des Heils 
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 Intensiteit (in uren per week) 

Begeleiding speciaal tot 2 2 tot 4 4 tot 8 8 tot 13 vanaf 13  

Begeleiding basis tot 2 2 tot 4 4 tot 8 8 tot 13 vanaf 13  

 

De gemeenten stellen reële tarieven per uur vast rekening houdend met de differentiatie naar 

complexiteit. Het maandtarief per segment wordt bepaald door het tarief per uur x de gemiddelde 

inzet van alle cliënten in het specifieke segment (in een vooraf door de gemeente bepaalde periode). 

Om dit gemiddelde voor de regio Maastricht Heuvelland te bepalen wordt er op korte termijn een 

nieuwe gegevensuitvraag onder de aanbieders uitgevoerd.  

Aanbieders zien bij het arrangement begeleiding groep de indeling in grondslagen graag 

verdwijnen ten faveure van een indeling in licht, midden en zwaar.  

Overeengekomen wordt de volgende indeling voor te stellen: 
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 Intensiteit (in dagdelen per week) 

Zwaar tot 3 3 tot 4 4 tot 7 vanaf 7 

Midden  tot 3 3 tot 4 4 tot 7  vanaf 7 

Licht tot 3 3 tot 4 4 tot 7  vanaf 7 

 

De gemeente stelt reële all-in tarieven per dagdeel vast rekening houdend met de differentiatie naar 

complexiteit. Het maandtarief per segment wordt bepaald door het tarief per dagdeel x de 

gemiddelde inzet van alle cliënten in het specifieke segment (in een vooraf door de gemeente 

bepaalde periode). 

Voor de indeling licht, midden, zwaar worden aparte criteria gehanteerd die moeten leiden tot een 

volgende transponering: 
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 NZA codering productbeschrijving 

Hoog H813, H833, H873, 
H853 

Verstandelijk, lichamelijk, visueel of 
auditief gehandicapten: Gemiddelde 
groepsomvang < 5 

H800 Somatisch ondersteunend: Gemiddelde 
groepsomvang ≥ 6 

H533 Psychogeriatrisch ondersteunend: 
Gemiddelde groepsomvang ≥ 6 

Midden H812, H832, H872, 
H852 

Verstandelijk, lichamelijk, visueel of 
auditief gehandicapten: Gemiddelde 
groepsomvang tussen de 5 en 6 
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Laag H811, H831, H871, 
H851 

Verstandelijk, lichamelijk, visueel of 
auditief gehandicapten: Gemiddelde 
groepsomvang > 6 cliënten 

H531 Begeleiding basis: Gemiddelde 
groepsomvang ≥ 8 

F125 Begeleiding Langdurig Zorg Afhankelijk: 
Gemiddelde groepsomvang ≥ 8 

Vervoer naar dagbesteding 

Ten aanzien van vervoer van en naar de dagbesteding wordt het volgende voorgesteld. 

In het tarief voor dagbesteding wordt in alle gevallen een opslag voor vervoer opgenomen. De 

huidige werkwijze wordt hiermee voortgezet. De aanbieder blijft verantwoordelijk voor het vervoer 

en beoordeelt de noodzaak per individuele situatie.  

Voor de doelgroep lichamelijke gehandicapten wordt een aparte vervoersopslag voorzien i.v.m. de 

daarmee gepaard gaande specifieke kosten.  

Voorbehoud  
Bovenstaande uitkomsten zijn in deze fase slechts voorstellen en worden eerst definitief na 

bestuurlijke besluitvorming in of namens de deelnemende gemeenten. Mede hierdoor kan het 

voorkomen dat voorstellen deels, gewijzigd of pas op een later moment worden ingevoerd.  


