
VOORSTEL ARRANGEMENTEN BESCHERMD WONEN 2017 
Ten behoeve van de ontwikkeltafel op 26 augustus 2016 

 

 

 
Aanleiding 
 

De regio Zuid-Limburg is in 2015 overgegaan naar een arrangementensystematiek voor de 

financiering van de Jeugdzorg en WMO. Met ingang van 2017 willen de gemeenten en de 

zorgaanbieders de huidige systematiek verder verfijnen. Hiertoe is tijdens Ontwikkeltafels uitvoerig 

gesproken over de beoogde veranderingen. Vanuit de ontwikkeltafels zijn werkgroepen opgestart 

om bepaalde deelonderwerpen verder uit te werken. De werkgroep Arrangementen Beschermd 

Wonen is gevraagd om te onderzoeken welke differentiatie van arrangementen mogelijk en gewenst 

zijn, en tevens om te komen tot een scherpere definiëring van de BW-arrangementen.  

De werkgroep bekostiging is gevraagd om met een financieringssystematiek te komen, voor de door 

de ontwikkeltafels voorgestelde arrangementenmethodiek. Tijdens de ontwikkeltafels is naar voren 

gekomen dat men een aantal verbeteringen ten opzichte van de huidige systematiek zou willen 

doorvoeren. Zo wil men een einde aan de jaargrensproblematiek, loopt het referentiekader (2012/ 

2013) niet synchroon met de zorgconsumptie van 2015 en 2016 en is het nieuwkomerstarief niet in 

alle gevallen passend bij de zorginzet. 

 

 

Uitkomsten werkgroep Arrangementen Beschermd Wonen 
 

Mede in het licht van een nieuwe financieringsmethodiek en uniformering van tarieven, hebben 

aanbieders van Beschermd Wonen behoefte aan goede definities en een nadere differentiatie van 

arrangementvormen. 

 

 Differentiatie 

 

De werkgroep BW stelt voor om voor het jaar 2017    3  subarrangementen te hanteren, 

gedifferentieerd naar complexiteit en intensiteit:  

1. Beschermd Wonen – basis 

2. Beschermd Wonen – licht 

3. Beschermd Wonen -  zonder verblijf 

Daarnaast wordt voorgesteld om voor de subarrangementen 1 en 2 een toeslag Verpleging en 

Verzorging toe te kennen  indien en zolang  deze taken aan de orde zijn. 



 
 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

De  component Dagbesteding wordt in 2017 losgekoppeld van de BW-arrangementen. Aanbieders 

kunnen beide arrangementen  los van elkaar aanbieden.  

 

 Toeslagen 

1. Toeslag Verpleging en Verzorging 

Indien  het in residentiële gevallen nodig  is om  verpelging- en verzorgingstaken uit te voeren, en 

deze taken niet voor vergoeding in aanmerking komen via de Wet Langdurige Zorg of 

Zorgverzekeringswet, dan kan een toeslag Verpleging en Verzorging worden toegekend.  Duur van 

deze toeslag is afhankelijk van de toestand van de klant en wordt bepaald via Toegang WMO. 

De criteria voor deze toeslag zijn beschreven in de bijlage 

2. Toeslag Flexibel op- en afschalen 

Vanwege onstabiliteit van cliënten en de kans van terugval en decompensatie is flexibiliteit nodig in 

het (tijdelijk) op- en afschalen van arrangementen. 

Hiertoe wordt voorgesteld om een toeslag te verlenen indien het nodig is om  tijdelijk intensievere 

(intramurale)  zorg te verlenen dan waarvoor de client geïndiceerd is. Deze tijdelijkheid dient langer 

dan 15 dagen te zijn en maximaal 3 maanden, te bepalen door Toegang WMO/Centrale Voordeur. 

Indien deze intensivere zorg langer noodzakelijk is, dan dient een nieuwe beschikking te worden 

afgegeven.  

De criteria die voor de toeslag gelden, zijn dezelfde dan de criteria die in de arrangementdefinities 

zijn beschreven. 

De hoogte van de toeslag is het verschil tussen het vigerend arrangementtarief en het naast hogere 

tarief. 

 

 

 

 

 

 
Optie: Toeslag V&V 
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Intensiteit 



 Scherpere definities. 

 

De werkgroep heeft scherpe definties geformuleerd van de 4 subarrangementen Beschermd Wonen,  

waarbij meer helderheid wordt verkregen ten aanzien van de verschillende doelgroepen, de inhoud 

van het arrangement en de kwaliteitseisen hiervan. Bij de indicatiestelling wordt hierdoor al meer 

sturing gegeven op de inhoud van het arrangement. 

In de bijlage wordt e.e.a. nader uitgewerkt. 

 

 

Bekostigingsystematiek – Werkgroep Bekostiging 

 

 Nieuw financieringsmodel 

 

Het historische model: 

Het arrangementenmodel van 2015 bemoeilijkte standardisatie met betrekking tot prijzen. In de 

huidige systematiek bestaan er veelal verschillende tarieven per aanbieder voor vegelijkbare zorg. 

Hierbij werd een nieuwe bekosting gepoogd op te zetten aan de hand van de oude systematiek met 

oude producten. De grote diversiteit van de verschillende producten per organisatie in de 

verschillende zorgvelden hadden maar op enkele punten overeenkomsten. Dit had tot gevolg dat een 

eenduidige wijze van toewijzing en bekosting bemoeilijkt werd. 

Vanuit de overeenkomsten van de oude systematiek (personele inzet op diverse niveaus) is nu een 

nieuw bekostigingsmodel opgezet. Waarbij het tijd schrijven, al dan niet in producten die bestonden 

uit uren inzet met een bepaald opleidings niveau, de belangrijkste overeenkomst was. 

 

Het nieuwe model wordt niet meer opgebouwd vanuit de historische producten, maar wordt nu 

opgebouwd aan de hand van de diverse disciplines, zoals die werkzaam zijn in de zorg. Zo wordt 

rekening gehouden met de complexiteit van de geleverde zorg in combinatie met de benodigde 

intensiteit en behandelduur. Complexiteit wordt hierbij gedefinieerd met behulp van 

opleidingsniveau van het ingezette personeel, dat benodigd is voor zorg die binnen een 

subarrangement wordt geleverd in combinatie met de intensiteit van de zorg. De duur van de zorg 

wordt meegenomen door het aantal maanden dat een cliënt in zorg is. 

 

Daar waar sprake is van extra inzet van middelen of personeel (zoals bij verblijf/ opname) wordt deze 

inzet verdisconteerd in de arrangementsprijs. 



 

Om dit te bereiken, wordt op basis van een gemiddeld uurtarief inclusief werkgeverslasten, overhead 

en andere bijkomende kosten een uurtarief en de gemiddelde inzet berekend per zorgvorm binnen 

het arrangement. Hierbij wordt ook gekeken naar de betreffende CAO en de gebruikelijke inschaling 

van de verschillende functies. Vb. GZ psycholoog schaal 65 gemiddelde trede 7. 

Op basis van een uitvraag bij een representatieve groep zorgaanbieders, worden de gemiddelde 

uurtarieven vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de inzet, vanuit de diverse disciplines en de 

bijbehorende kosten. Daarnaast wordt op basis van de spiegelinformatie gekeken, om hoeveel 

clienten het gaat en welke inzet vanuit welke organisatie meeweegt. Op basis hiervan wordt een mix 

gemaakt van de inzet van de diverse organisaties op basis van de in de 2015 geleverde zorg. Hierdoor 

kan op basis van doorlooptijden, behandelintensiteit en uurtarieven een arrangementstarief worden 

berekend. 

De arrangementstarieven worden voor Beschermd Wonen worden ingedeeld in vier 

subarrangementen en hierop worden gemiddelde tarieven berekend per subarrangement. 

Deze tarieven gelden vervolgens voor alle organisaties die binnen dat subarrangement zorg 

produceren. Indien een aanbieder aan kan tonen dat deze in de totale mix (van alle arrangementen) 

niet uit kan komen, kan men een gesprek aanvragen met afdeling inkoop. 

 

 

 Aanpassing jaargrensproblematiek 

 

Om de problematiek rondom de jaargrens aan te passen, is het voorstel vanuit de werkgroepen en 

ontwikkeltafels om een arrangement een standaardduur te geven. Het voorstel hierbij is om de 

maximale duur op 1 jaar (365 dagen) te stellen Hiermee kan een arrangement over meerdere 

kalenderjaren heen in worden gezet, terwijl het tarief gebaseerd is op een gemiddelde termijn. 

Na een jaar kan een arrangement zo gewenst door de gemeente worden verlengd of kan dit 

arrangement worden opgevolgd door een ander (sub)arrangement. 

Voor trajecten korter dan een jaar wordt een standaard arrangementstermijn van een jaar 

afgesproken. Dit zorgt ervoor dat de zorgaanbieders ook een stabiele stroom aan inkomsten 

ontvangen, waardoor bevoorschotting niet meer noodzakelijk is. Binnen elk arrangement wordt een 

indeling gemaakt in korte en lange trajecten. Op basis van deze indeling wordt de vergoeding voor 

het arrangement bepaald. 

 

 Berichtenverkeer 

 



De regio Zuid-Limburg wil per 1 januari 2017 alle communicatie via het berichtenverkeer laten lopen. 

Dit zorgt voor een gestroomlijnd administratief proces, waarbij de monitoring makkelijker wordt 

gemaakt en eenduidig tussen gemeenten en zorgaanbieders kan worden gecommuniceerd. 

 

 Voorstel arrangementen Beschermd wonen 

Dit arrangement wordt opgesplitst in 4 subarrangementen. Zo hebben we Beschermd Wonen-basis, 

Beschermd Wonen - met verpleging en verzorging, Beschermd Wonen- licht en Beschermd Wonen-

zonder verblijf.  

Beschermd Wonen wordt afgerekend per maand op jaarbasis.  

Financiering eindigt, zodra het traject eindigt. (voor 8 maanden zorg krijgt men dus 8/12 

arrangement betaald). Financiering begint op de 1ste van de eerste volledige maand en loopt door tot 

en met de maand waarin het traject is gestopt.  

De component dagbesteding wordt losgekoppeld van het arrangement Beschermd wonen. 

 

 Sturing op volumes 

 

Vanuitde principes van  vergroten zelfregie en scheiden van wonen en zorg is het  BW-beleidsdoel 

gericht op het bevorderen van ambulantisering van de zorg. Om meer sturing op dit beleidsdoel te 

verkrijgen, wordt momenteel onderzocht of voor Beschermd Wonen een budget-/ meldingsplafond 

voor de residentiële varianten wordt ingevoerd per 2017.  Volume-beperking van de vormen met 

verblijf zou de ontwikkeling van de arrangementen zonder verblijf, en de ambulante 

begeleidingsarrangementen moeten bevorderen. 

 

 Toetsingskader 

 

Bij een nieuw bekostigingsmodel hoort een nieuw toetsingskader. Het toetsingskader is grotendeels 

afhankelijk van de besluiten zoals genomen tijdens de ontwikkeltafels. Echter gelden de volgende 

uitgangspunten: 

1. Een vergelijking met het verleden en andere regio’s moet mogelijk blijven. 

2. Het moet meetbaar blijven wat de effecten van de inkoopstrategie zijn (geweest). 

3. Het moet mogelijk zijn om veranderingen in de ingezette zorg in kaart te kunnen brengen, 

zodat hier bij het (bij)stellen van de beleidskaders rekening mee kan worden gehouden. 

4. De financiele verantwoording moet aan de gestelde normen kunnen voldoen. 

 



Het toetsingskader voor 2017 wordt opgebouwd vanuit de drie speerpunten, waarin deze 

uitgangspunten zijn geborgd: 

Effectiviteit (Beleidseffectiviteit/ zorgeffectiviteit): Vanuit de regio Zuid-Limburg zijn beleidslijnen 

geformuleerd voor de velden Jeugd en WMO. Deze worden vanuit het beleidskader overgenomen. 

De effecten van de ingezette zorg worden gemonitord met het oog op de beleidsdoelen van de 18 

gemeenten. 

Sturing (Zorgontwikkeling): Zorgaanbieders zullen gevraagd worden om informatie aan te leveren 

waarmee gemeenten sturingsinformatie hebben, om binnen de velden Jeugd en WMO bij te kunnen 

sturen. 

Financiële realisatie (Financiële kwaliteit): Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het budget 

waarmee zij de zorg binnen de Jeugd en WMO financieren. Hiervoor is het van belang dat financiële 

uitschieters ook te verantwoorden zijn. Dit houdt in dat aanbieders zich ook financiëel richting de 

gemeenten dienen te verantwoorden. Er wordt verwacht van aanbieders dat men efficienter (in 

samenhang en samenwerking met de gemeenten) gaat werken. Dit zou tot uitdrukking moeten 

komen in de financiële ontwikkeling. 

 

Momenteel gebeurd de toetsing op drie manieren. 

1. Facturatie: Afdeling Inkoop doet voor de regio Zuid-Limburg de factuurcontrole en betaling. 

2. Controleverklaring: alle aanbieders met een productie boven de € 100.000,- dien jaarlijks een 

controleverklaring aan te leveren. 

3. Kwartaaluitvraag: Tijdens de kwartaal uitvraag wordt op twee niveaus uitgevraag, namelijk 

op hoofd- en subniveau. Op hoofdniveau wordt de huidige werking van de 

arrangementensystematiek weergegeven. Op subniveau is ook een vergelijking met het 

verleden en de rest van Nederland mogelijk. Deze twee kaders zijn belangrijk voor het stellen 

van de beleidskaders en de effectmeting van de gekozen inkoopstrategie. 

 

Voor 2017 zal de toetsing grotendeels gelijk blijven, maar wordt op onderdelen aangescherpt, zodat 

de nieuwe inkoopstrategie en haar effecten beter kunnen worden gemonitord. 

 

 Uitvoering 

 

Met het voorgenomen bekostigingsmodel worden in 2017 een aantal wijzigingen doorgevoerd, die 

van invloed zijn op de werkwijzen van zorgaanbieders en gemeenten. Om het systeem met deze 

wijzigingen goed te kunnen verwerken dient te worden onderzocht hoe de effecten voor de 

uitvoering zo efficiënt mogelijk kunnen worden doorgevoerd. Het voorstel van de werkgroep 



bekostiging is om hier een werkgroep met leden van de uitvoering, beleid en inkoop naar te laten 

kijken. 

 
 
 
 
 
 


