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Verslag ontwikkeltafel (OT) Heerlen d.d. 18 november 2016, 9.00 uur - 12.15 uur 

Laatste OT, Wmo/beschermd wonen/ bekostiging 
Locatie: Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Astrid Broers  AltraCura 
 Ton Weijs   Radar 
 Belinda Linssen  Sevagram 
 Erik Noteborn  SGL 
 Jessy Berkers  Mutsaersstichting 
 Nathale de Rave  Levanto 
 Anke Willems   Kracht in Zorg 
 W. van der Linden   Leger des Heils 
 Wil Linssen   Leger des Heils 
 Jaap Feddes  Credo Huis 
 Michael Storcken  Credo Huis 
 Wilma Gerards  Mosae Zorggroep 
 Eric Heitzers  Moveo 
 Judith Mertens  Envida 
 Miriam Andringa   Cicero 
 Inge Merken  Xonar 
 José Senden  Xonar 
 Maya Hendrixs  Lionarons 
 Jos Jurgens  Talent 
 Niels Reinders   Somnium 
 Edith Westenberg  Mondriaan 
 Pieter-Jan Schmeits AmaCura 
   
 Ambtelijke vertegenwoordiging 
 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten 
 Minette Willems  gemeente Heerlen 
 Vanessa de Rond  gemeente Maastricht 
 Lonneke Heijnders  gemeente Maastricht 
 Ernst Spaanderman  gemeente Maastricht 
 Herman Reiters  gemeente Maastricht 
 Suzan Rosenke  gemeente Sittard 
 Benigna Deiana  gemeente Vaals 
 Rob van Lieshout  gemeente Maastricht    

   
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Annemarie Zweers  voorzitter Ontwikkeltafels 
 Martijn Visser   gemeente Maastricht 
 Ids Bierma   secretaris Ontwikkeltafels 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 09.00 - 09.15 uur 
 
Welkom, opening en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 09.15 uur welkom bij deze laatste OT van 2016 over de 
aanpassingen van de contracten van 2017. De voorzitter stelt vast dat sprake is van een grote 
opkomst. De voorzitter deelt vervolgens mee dat de colleges van de gemeenten afgelopen 
dinsdag de inkoopvoorwaarden en de tarieven voor 2017 hebben vastgesteld. Deze informatie is 
gemaild en staat ook op de website. Vandaag wil de voorzitter vooral spreken over de 
inkoopvoorwaarden en ook nog alle openstaande vragen beantwoorden. De voorzitter wil met 
name stilstaan bij de tariefopbouw aan de hand van een presentatie. Verder wil de voorzitter ook 
spreken over de laatste wijzigingen bij jeugd en beschermd wonen en met name over de 
aanpassingen bij het degressieve tarief. Dit staat ook op website. 
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Verder zal ook worden gesproken over de implementatie. Er moeten immers nog veel afspraken 
worden gemaakt om echt per 1 januari 2017 van start te kunnen gaan. Aan het einde van de 
ochtend wil de voorzitter ook nog een korte doorkijk maken naar de ontwikkeltafels van 2017. 
Gezien de grootte van de groep wil de voorzitter ook afspraken maken over zaken die vandaag 
niet worden besproken. De tarieven en de inkoopvoorwaarden zijn door de colleges vastgesteld 
en dus niet meer onderhandelbaar en bespreekbaar. De voorzitter vraagt om ook niet te veel stil 
te staan bij de individuele organisaties. Gezien de grootte van de groep kan dat niet. Het gaat dus 
met name over een verduidelijking en een toelichting van de tarievensystematiek. 
Verder zijn begin december nog voorlichtingsbijeenkomsten voor zorgaanbieders gepland, waar 
nog vragen gesteld kunnen worden. De voorzitter vraagt de aanbieders om vooral eerst te gaan 
rekenen met de inkoopvoorwaarden die er nu liggen. Als dit is gebeurd, hebben de organisaties 
immers pas zicht op het totaalplaatje. Dit is ook een beetje vergelijkbaar met de situatie in 2015 
bij de start van de decentralisaties. Toen had men ook nog geen antwoord op alle vragen die 
werden gesteld. Men zit echter gezamenlijk in een traject. Dat is immers de basis van bestuurlijk 
aanbesteden. Het is dan ook belangrijk om ook gezamenlijk een antwoord te vinden. 
Vandaag worden ook weer geluidsopnames voor het verslag gemaakt dat op de website komt te 
staan. De vragen die vandaag worden gesteld, zullen ook worden gebruikt voor de lijst FAQ 
(frequently asked questions) die op de website staat. 
 
De heer Bierma merkt op dat sommige aanbieders via de site of via het team inkoop ook vragen 
stellen over de eigen situatie. Geprobeerd wordt om deze vragen ook zo veel als mogelijk te 
beantwoorden. Dat lukt echter niet real time. Daarnaast  wordt ook geprobeerd om vragen die 
overeenkomen te vertalen naar de frequently asked questions. Spreker stelt voor om bij 
dringende vragen gewoon met het team inkoop te bellen. De druk is namelijk momenteel erg 
hoog. 
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat de heer Van Lieshout samen met de heer Dorrestein de 
tariefopbouw heeft doorgerekend. Dat was een heel intensief traject in de afgelopen maanden. 
De heer Van Lieshout is een externe consultent met veel ervaring met inkoop, ook in andere 
regio’s in het land. 
 
Toelichting op het berekeningsmodel en de uitkomst van de tarieven 2017 door Rob van Lieshout 
De heer Van Lieshout heeft zich intensief met dit onderwerp beziggehouden. Spreker zal aan de 
hand van een presentatie een aantal arrangementsberekeningen doorlopen en beginnen met de 
Wmo. Spreker heeft beschermd wonen ook onder de Wmo meegenomen.. Dit komt aan het 
einde van de presentatie. Ten slotte zal spreker nog een aparte presentatie over jeugd geven. 
 
Presentatie Wmo bekostiging 
Uitgangspositie 

 gelijke tarieven voor (ver)gelijk)bare zorg uniformering; 

 oplossen jaargrensproblematiek; 

 meer sturing vanuit de voorkant; 

 uitvoering binnen budgettair kader. 
 

Kaders en opdracht 
De tarieven zijn: 

 reëel met betrekking tot de zorg die wordt geleverd; 

 in lijn met de tarieven elders in het land; 

 passend binnen een verfijning van de arrangementensystematiek. 
 

Aanpak 
Uitgangspunten berekening: 

 driesporenbeleid 
 op basis van historische data: 

 Nza-tarieven; 
 spiegelinformatie 2015 en 2016; 
 controle aan de hand van CAK; 

 opbouw van tarieven op zorginhoudelijke kenmerken; 
 vergelijking met tarieven in andere regio’s in Nederland. 

Een aanbieder vraagt met welke Nza-tarieven wordt gerekend. 
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De heer Van Lieshout antwoordt dat niet met de tarieven van 2017 wordt gerekend, omdat deze 
toen nog niet bekend waren en dus de tarieven van 2016 zijn gebruikt. 
 
Het model (Wmo) 
Drie criteria: 

 duur: financiering per maand; 

 complexiteit: niveau van de zorg, veelal uitgedrukt in opleidingsniveau en ingezette 
producten; 

 intensiteit: aantal uren, dagdelen of dagen waarin de zorgvorm wordt gegeven. 
 
Het model (Wmo begeleiding groep) 
 

 
 
 
Het model (Wmo begeleiding individueel) 
 
 

 
 
 
De heer Van Lieshout deelt mee dat bij Wmo begeleiding individueel maar twee complexiteiten 
zijn, omdat hieronder aanzienlijk minder producten vallen dan bij de dagbesteding. 
 
 
 
 
 
Arrangementindeling 
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Een aanbieder vraagt of de ureninzet gaat over de gemiddelde looptijd. 
De heer Van Lieshout antwoordt bevestigend. Het gaat om de gemiddelde ureninvestering. 
 
De heer Bierma vraagt of het middelen binnen een maand moet gebeuren. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat het middelen gaat over de termijn van de beschikking. Dit 
kan dus over een maand heen gaan. De gemeente wil echter graag inzicht krijgen in de 
ontwikkeling van het zorglandschap en zal in gesprek gaan met een aanbieder als sprake is van 
grote afwijkingen. 
 
Het model (beschermd wonen) 
 

 
 
 



  Pagina 5 van 15 
 

 

De heer Van Lieshout deelt mee dat beschermd wonen exclusief de dagbesteding en de 
verpleging is. Dagbesteding hoort bij het arrangement begeleiding groep. De verpleging is ook 
losgekoppeld. Deze worden apart toegekend. Alle toeslagen moeten ook per maand worden 
gedeclareerd. 
 
Een aanbieder vraagt of de dagbesteding separaat aangevraagd moet worden. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat men twee arrangementen moet aanvragen en toekennen 
eventueel samen met de toeslag voor verpleging. 
 
Mevrouw Deiana vraagt naar het rolstoelvervoer. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat in alle Wmo-tarieven dagbesteding een component zit die 
het vervoer dekt, dus ook voor de cliënten die dit niet gebruiken. Dat zou voldoende moeten zijn 
voor de cliënten die wel vervoer gebruiken. Het rolstoelvervoer is echter duur en wordt daarom , 
als enige uitzondering, apart via een toeslag verstrekt. 
 
Het model (kortdurend verblijf) 
 

 
 
De heer Van Lieshout deelt mee dat bij kortdurend verblijf – een wezenlijk onderdeel van de 
Wmo – gekozen is voor een etmaaltarief in tegenstelling tot de andere Wmo-arrangementen met 
een maandafrekening, omdat de intensiteit heel erg wisselt. Dit blijkt ook  uit de spiegelinformatie. 
 
Een aanbieder merkt op dat destijds in de werkgroep is afgesproken dat voor alle vervoer een 
opslag zou komen, ook voor de zogenaamde ‘lopers’. Het maakt een wezenlijk verschil als dit in 
het arrangementtarief zit. Nu ontstaat immers ongelijkheid omdat sommige aanbieders nooit 
vervoer hoeven te geven. 
De heer Van Lieshout is niet bekend met deze afspraak. . Spreker is gevraagd om te bekijken of 
het mogelijk is om de ‘lopers’ in de tarieven te verwerken. In andere regio’s gebeurt het ook 
regelmatig dat zij dit toch in de tarieven doen. Dat is ook mogelijk. Spreker durft echter geen 
uitspraken over andere afspraken te doen. 
De heer Visser voegt toe dat alle andere vormen dan het rolstoelvervoer integraal deel uitmaken 
van het arrangement. 
Desgevraagd deelt de heer Van Lieshout mee dat dit ook niet zichtbaar was in de 
spiegelinformatie. Vervoer zat immers al in de arrangementstarieven verwerkt. 
De heer Bierma voegt toe dat het uitgangspunt was dat dit gold voor alle instellingen. 
De voorzitter concludeert dat er nu geen aparte toeslag is voor die groep. 
 
Presentatie jeugd bekostiging 
De heer Van Lieshout deelt mee dat hiervoor dezelfde uitgangspunten en kaders gelden met 
een iets andere opbouw  vanwege de specifieke aard van de jeugdhulp.  
 
Uitgangspunten: 

 gelijke tarieven voor vergelijkbare/gelijksoortige zorg (uniformering); 
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 oplossen jaargrensproblematiek; 

 meer sturing vanuit de voorkant; 

 uitvoering binnen budgettair kader. 
 
Aanpak: 
 
Uitgangspunt berekening: 
driesporenbeleid: 
 op basis van historische data: 

 Nza-tarieven; 

 provinciale tarieven; 

 spiegelinformatie van 2015 en 2016; 
 opbouw van de tarieven op zorginhoudelijke kenmerken; 
 vergelijking met tarieven in andere regio’s in Nederland. 
 
Desgevraagd geeft de heer Van Lieshout dyslexie als voorbeeld. Dyslexie is namelijk een heel 
geprotocolliseerde vorm van zorg met een brancheorganisatie die dit protocol vaststelt. Op basis 
daarvan kan men heel duidelijk nagaan wat in die zorgvorm gebeurt en kan men tot een 
tariefstelling komen. Dat is ook voor een aantal andere producten gedaan. De tarieven zijn 
gemiddeld vergelijkbaar met twaalf andere regio’s. 
 
Het model (jeugd) 
 
Drie criteria: 

 duur: tot maximaal een jaar; 

 complexiteit: niveau van de zorg, veelal uitgedrukt in opleidingsniveau en ingezette 
producten; 

 intensiteit: aantal uren, dagdelen of dagen waarin zorg wordt vormgegeven. 
 

Een aanbieder vraagt naar de relatie tussen het arrangement en de beschikking. Spreker vraagt 
naar de cliënten die langer in zorg zijn en de chronische cliënten. Hoe wordt hierover 
gecommuniceerd? Gaat dit via het berichtenverkeer? 
De heer Van Lieshout antwoordt dat in principe eerst een arrangement voor twaalf maanden 
wordt afgegeven. Dan wordt de situatie opnieuw bekeken en wordt eventueel nog een keer een 
arrangement voor twaalf maanden afgegeven. Daarna volgt bijvoorbeeld nog een arrangement 
kort voor drie maanden. Dit gaat uiteindelijk via het berichtenverkeer maar men moet ook aan de 
voorkant met de toegang overleggen. Dat is belangrijk omdat de toegang daarop een akkoord 
moet geven. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat het bijvoorbeeld ook mogelijk is dat een cliënt tot aan 18 jaar in 
de pleegzorg zit. De gemeente zal dan ook ieder jaar een administratieve toekenning moeten 
geven waarop een aanbieder kan declareren. Er zijn immers ook gemeenten die voor maximaal 
een jaar een beschikking willen afgeven. Het is dus ook afhankelijk van de werkwijze van een 
gemeente. 
 
Een aanbieder vraagt of de Wmo-beschikking maandelijks moet worden verlengd. 
De heer Van Lieshout antwoordt ontkennend. Het gaat om de termijn van de beschikking. Dat is 
ook het aantal maanden dat gedeclareerd mag worden. 
De heer Bierma stelt vast dat de afrekening van  van een Wmo-arrangement niet parallel loopt 
met de duur van de beschikking. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat op basis van een maand het tarief is bepaald. Hoelang het 
arrangement duurt, wordt in de beschikking vastgelegd. 
 
Een aanbieder vraagt of de intensiteit en de complexiteit ook vastliggen in de beschikking. Dat is 
niet helder. 
De heer Lieshout antwoordt dat dit uiteindelijk aan de gemeente zelf ligt. De bedoeling is dat de 
toegang overleg heeft met de zorgaanbieder over wat nodig is aan zorg. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat de gemeenten hiermee verschillend omgaan. Dat is ook 
verschillend bij Wmo en jeugd. Bij de Wmo moet men dit ‘harder’ vastleggen. Als de toegang 
moet beschikken, wordt overleg gevoerd met de zorgaanbieder. 
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De heer Visser voegt toe dat het verschil is dat bij de Wmo over bandbreedtes van een aantal 
dagdelen bij begeleiding groep wordt gepraat. In het kader van de rechtszekerheid van de 
burgers moet men daar ook iets vastleggen, in het plan van aanpak of in de beschikking. Dit 
wordt nu juridisch getoetst. Bij jeugd is dit echter algemener geformuleerd (complexiteit: laag, 
midden, hoog). 
Een aanbieder vindt dit nog niet heel concreet. 
De voorzitter antwoordt dat dit nog uitgewerkt moet worden. 
  
Een aanbieder vraagt naar de definitie van kort bij jeugd. Wat gebeurt bij een verlenging na 
bijvoorbeeld drie maanden? 
De heer Van Lieshout antwoordt dat dit per arrangement kan verschillen. In antwoord op de 
tweede vraag geeft spreker aan dat een zorgaanbieder dan met de toegang contact op moet 
nemen. Kort wordt dan vervangen door lang en dan geldt ook het tarief lang. 
De voorzitter voegt toe dat dit in de stukken zoals die zijn toegestuurd   is uitgewerkt.. 
Een andere aanbieder stelt vast dat dan wel veel gerekend moet worden. 
 
Een aanbieder vraagt of de uniformering van de werkwijze van de gemeentelijke toegangen 
geen gemiste kans is. Het is immers heel jammer dat zo onnodig geld wordt verspild. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. De afzonderlijke gemeenten maken echter allemaal een 
eigen keuze (zoals Brunssum) en op korte termijn is een uniformering dus niet haalbaar. De 
decentralisaties hebben wel op termijn andere voordelen. 
De heer Bierma antwoordt dat hieraan altijd politieke keuzes ten grondslag liggen. 
 
Het model (jeugd) 
 

 
 
Gebruikt voor de arrangementen: 

 begeleiding individueel; 

 begeleiding groep; 

 behandeling individueel; 

 behandeling groep. 
 
Een aanbieder vraagt of dit in de beschikking ook zo wordt weergegeven. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat voor alle vakjes een aparte productcode met een aparte 
omschrijving wordt afgegeven. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat met de toegang is afgesproken dat dit in de beschikking wordt 
aangegeven. Het is echter nog niet juridisch getoetst of de beschikking gedurende het jaar ook 
aangepast kan worden, als blijkt dat een cliënt een stapje lager ingeschaald kan worden. Dit ligt 
echter ook aan het onderliggende plan van aanpak. Bij jeugd bestaat hiervoor meer ruimte dan bij 
de Wmo. 
 
De heer Visser vraagt of de bandbreedte ook in de beschikking landt, zodat men niet op de 
details ingaat. 
De voorzitter antwoordt dat alleen het niveau van het arrangement daarin komt te staan. 
De heer Van Lieshout voegt toe dat dit wel in plan van aanpak moet komen te staan. Wat is 
nodig voor deze cliënt? Wat zijn de doelstellingen en wat gaan we doen? 
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Een aanbieder vraagt uitleg over de koppeling tussen een lage intensiteit met zorg die wel 
complex is. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat meer complexe zorg van hbo-niveau altijd in het middenvak 
komt. Dat is duurdere zorg per uur. 
Mevrouw De Rond legt uit dat de beschikking voor de cliënt is. De aanbieder krijgt een 
toekenning van de gemeente met een 301-bericht met een code van het subarrangement. 
Een aanbieder vat samen dat het gesprek tussen de gemeente en de zorgaanbieder met name 
over het subniveau moet gaan. Dat staat ook in het 301-bericht. 
 
De heer Van Lieshout gaat verder met de zorg van een dusdanige lage intensiteit die eigenlijk 
niet goed in het het systeem passen  (de extreme gevallen), zoals bijvoorbeeld zorg die zes keer 
per jaar wordt geleverd. Die zou standaard in de langdurige zorg terechtkomen met een tarief dat 
in de verste verte niet reëel is voor de zorg die wordt geleverd. Spreker geeft als voorbeeld een 
dagbestedingstraject met een goed maatschappelijk netwerk rondom de cliënt, waardoor de 
cliënt 3 van de 4 weken in het netwerk ondergebracht kan worden en 1 week per maand 1 keer 
naar de dagbesteding gaat. Dit is iets wat men natuurlijk heel graag wil, maar het tarief is dan niet 
reëel voor de geleverde prestatie. Daarom is bij deze arrangementen een bandbreedte 
ingebouwd die dit soort grote excessen terugduwt naar kort. 95% of meer van alle geleverde zorg 
past echter wel in het arrangementenmodel. 
 
Arrangementindeling 1/2 
 

 
 
De heer Van Lieshout legt uit  dat de dyslexiediagnose ook door een andere organisatie kan 
worden gedaan dan de dyslexiebehandeling. 
Mevrouw De Rond vult aan dat de dyslexiebehandeling (trajectduur) gemiddeld 18 maanden 
duurt. Dit kan echter ook bijvoorbeeld 22 maanden zijn. Het tarief is dan echter op 18 maanden 
gebaseerd. 
 
Een aanbieder vraagt naar de overgangssituatie bij dyslexie. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat de omklap van bestaande arrangementen naar nieuwe 
arrangementen per 1 januari ook voor dyslexie geldt. Men krijgt nu een gemiddelde en dan is het 
ook fair om per 1 januari 2017 een nieuw tarief in te zetten. 
 
Een aanbieder vraagt uitleg over de ureninzet bij begeleiding individueel. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat de uren een gemiddelde zijn die gebaseerd zijn op 
trajecten die in een bepaalde bandbreedte zitten (bijvoorbeeld 1-5 uren per week). De 
arrangementsprijs / het arrangementstarief is gebaseerd op het gemiddelde aantal uren. Het gaat 
om de mix. Het blijven dus arrangementen die gebaseerd zijn op gemiddelden. De aanname is 
dat het de aanbieders toch lukt om te middelen bij de toegekende arrangementen. 
De heer Bierma deelt mee dat dit het uitgangspunt van de arrangementssystematiek is. De 
kleine aanbieders zullen met deze aanpassing van het systeem gemakkelijker uit de voeten 
kunnen. De aanbieders moeten vooral naar het totaal kijken en niet naar de afzonderlijke 
segmenten. 
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Mevrouw De Rond voegt toe dat de ureninzet ook aan het niveau van de in te zetten 
medewerker moet worden gekoppeld om te bepalen of het midden of zwaar wordt. Dit gesprek 
wordt met de toegang gevoerd. 
De heer Van Lieshout stelt aanvullend vast dat het gesprek tussen de toegang en de 
zorgaanbieder heel erg belangrijk is. 
Een aanbieder merkt op dat bij begeleiding individueel de stap heel groot is. 
De heer Van Lieshout antwoordt bevestigend. 
De voorzitter voegt toe dat de uren gebaseerd zijn op de spiegelinformatie. 
 
Een aanbieder vraagt hoe men omgaat met meerdere kinderen uit een gezin. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat een beschikking/toekenning per kind (per bsn) wordt 
afgegeven, waarbij wel naar de gezinssituatie wordt gekeken. Kinderen kunnen dus ook 
verschillend worden ingedeeld. 
 
Een aanbieder vraagt uitleg over de aanloopuren, zoals het overleg met de toegang. Wat zijn 
daarbij de aannames? 
De heer Van Lieshout antwoordt dat een gemiddeld aantal  aanloopuren al zitten in de 
tariefstelling van het subarrangement. Spreker kan echter de vraag over de aannames niet 
beantwoorden. 
Een andere aanbieder vraagt of dit tarief zit in de startbehandeling. 
De heer Van Lieshout antwoordt ontkennend. Dat is een apart arrangement. 
De heer Bierma geeft aan dat het best mogelijk is binnen de bandbreedte dat meer uren aan het 
begin worden besteed. Dit zal zich echter later uitmiddelen. 
De voorzitter zal de vraag over de aannames bij de aanloopuren bij de heer Dorrestein 
neerleggen. 
 
Een aanbieder merkt op dat constant wordt gesproken over ureninzet, terwijl men te maken 
heeft met arrangementen. Daar zit echter een verschil in. Men vergelijkt immers appels (uren) 
met peren (zak met geld). Hoe wordt op 31 december het onderhanden werk bij de 
arrangementen berekend? 
De voorzitter vindt dit inderdaad een heel belangrijk punt. Bij de toelichting over de 
implementatie wordt hier verder op ingegaan. Mevrouw De Rond merkt op dat de 
arrangementen nu zijn verkleind. Automatisch praat men dan dus weer sneller over uren. 
 
Een aanbieder vraagt naar het uurtarief van het personeel (mbo/hbo/wo/wo+). 
Een andere aanbieder deelt mee dat een uitvraag is gedaan. Men komt nu uit op een gemiddeld 
uurtarief van 58 euro voor een wo/wo+. Deze aanbieder vindt inzicht in de opbouw wenselijk om 
de overstap te begrijpen. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat verschillende bronnen zijn geraadpleegd, waarbij de 
uitvraag een van de bronnen is, bijvoorbeeld de cao’s. Spreker geeft aan dat men dit echter niet 
zo kan terugrekenen omdat ook de duur meegenomen moet worden. Er is immers een aantal 
factoren van belang. Wo/wo+ gaan in principe over de hoofdbehandelaar terwijl niet alle taken 
alleen door hem/haar worden uitgevoerd. 
Een aanbieder stelt vast dat er gekke schommelingen in zitten. 
Een andere aanbieder merkt op dat bij consult met een uurprijs wordt gerekend. De uurprijzen 
zijn ook fors verlaagd, terwijl in deze regio met name bij wo+ veel schaarste is aan psychiaters. 
Aanbieders zijn dan vaak verplicht om een hoger uurloon uit te betalen. Is hiermee rekening 
gehouden? 
De heer Van Lieshout antwoordt ontkennend. Spreker vindt belangrijk om te vermelden dat ook 
is gekeken met welk Nza-tarief is gerekend en welke tarieven de andere regio’s hanteren voor 
vergelijkbare zorg. Dit is dus niet alleen opgebouwd vanuit het hbo-/wo-/wo+-niveau. Er zitten dus 
veel meer factoren achter. 
 
Een aanbieder ziet bij verblijf en behandeling lang ook een enorm verschil in de tariefstelling. 
De heer Van Lieshout kan dit verschil verklaren. In het vak begeleiding lang/hoog zitten met 
name cliënten die het volledige jaar in zorg zitten en die met een heel hoge intensiteit zorg per 
week ontvangen. Bij behandeling ligt de intensiteit een stuk lager en dit duurt ook niet altijd 365 
dagen. Het zit dus in de ureninzet. 
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De heer Van Lieshout deelt mee dat bij behandeling individueel de startbehandeling als 
arrangement is toegevoegd. Die vervangt ook voor een gedeelte de bandbreedte. Als een 
huisarts doorverwijst wil men ook zorgen dat de zorg snel kan starten. De gemeente houdt 
hiermee ook grip op de zorginzet, omdat overleg nog steeds plaatsvindt. Dit arrangement 
startbehandeling is dus voor het grootste gedeelte bedoeld voor de lichte zorg en voor de 
doorverwijzing van de huisarts. Indien de huisarts doorverwijst en het woonplaatsbeginsel goed 
wordt toegepast, wordt dit altijd betaald. 
 
De heer Visser vraagt naar het degressieve tarief van de behandeling GGZ. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat het degressieve tarief hier komt te vervallen. 
 
Desgevraagd geeft de heer Van Lieshout aan dat meteen in het juiste vakje zetten een keuze is. 
Een aanbieder begrijpt dat de medicatiecontrole ook in het traject valt. 
Mevrouw De Rond antwoordt bevestigend. 
Een aanbieder vindt de gebruikte terminologie verwarrend. Andere regio’s gebruiken 
bijvoorbeeld de term arrangement chronisch. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat dit heel lastig is. 
De voorzitter deelt mee dat het met name gaat om een goede omschrijving. 
 
Een aanbieder vraagt of de toegangsteams hiervan al op de hoogte zijn. 
De voorzitter deelt mee dat hiervoor nu diverse voorlichtings bijeenkomsten worden 
georganiseerd en dat allerlei gesprekken hierover lopen. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat de managers van de toegangsteams hiervan ook al op de 
hoogte zijn. Een aanbieder vraagt of de aanbieders een omklapdocument ontvangen. 
De heer Van Lieshout antwoordt bevestigend. 
De voorzitter verwijst in dit kader naar het onderdeel implementatie dat later in deze bijeenkomst 
aan de orde komt. 
 
Arrangementindeling 2/2 
 

 
 
Mevrouw De Rond deelt mee dat de aanbieders in de vorige ontwikkeltafel hebben aangegeven 
dat de indeling in sextanten niet past bij verblijf. Die hulp is immers te divers. De aanbieders 
hebben toen gevraagd naar etmaaltarieven met een opslag. Daarover is toen nagedacht en dit is 
ook met de bestuurders besproken. De bestuurders hebben ingestemd om dit op deze manier te 
doen. Dit is dus nu gewijzigd. 
De heer Van Lieshout deelt mee dat men nog niet klaar is met de ontwikkeling van dit 
arrangement. Dit is een tussenoplossing. 
 
De heer Visser vraagt naar de verhouding tussen verblijf en de aanvullende behandelingen. 
De heer Van Lieshout deelt mee dat verblijf een opslag is die soms gecombineerd wordt met  de 
normale behandeling. De GGZ is dit ook gewend voor de jeugdgroephulp. De behandeling is uit 
de tarieven gehaald. De uren behandeling kunnen op het arrangement behandeling geschreven 
worden. Begeleiding, woonzorg et cetera zitten nog allemaal in de tarieven. 
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Een aanbieder is erg verbaasd dat bij de GGZ maar één tarief wordt gehanteerd en vraagt uitleg. 
Deze aanbieder krijgt vaak dure cliënten. Deze groep blijft ook bestaan. Deze aanbieder vindt dat 
een verblijfsinstelling niet hetzelfde tarief kan krijgen. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat men toch wilde naar één  arrangementstarief en dat een 
indeling in licht, midden en zwaar toch een brug te ver was. Daarom is men teruggevallen op de 
tarieven per soort. Bovendien wil men ook naar een betere spreiding van de zorg met minder 
kostbare bedden. Ook hierbij gaat het om de mix met meerdere arrangementen en dan zou ook 
eigenlijk geen sprake moeten zijn van een probleem. 
 
Een aanbieder vraagt uitleg over de jongeren die bij de ene organisatie verblijven en die bij een 
andere organisatie een behandeling krijgen. 
De heer Van Lieshout zal hierover apart met deze aanbieder spreken. 
 
Een aanbieder vraagt of behandeling apart moet worden toegekend. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat dit in de instructie van de toegang staat. Daarom is ook met 
name de communicatie met de toegang heel belangrijk. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 
Vervolgens deelt mevrouw De Rond mee dat naar aanleiding van de laatste ontwikkeltafel in de 
memo staat – die ook op de website is gepubliceerd – dat in de werkgroep arrangementen jeugd 
is gevraagd om nog te kijken naar crisis, omdat het aantal gemiddelde uren voor de ambulante 
begeleiding niet strookte met de Families First-aanpak. Men wil echter toch graag dat de Families 
First-aanpak mogelijk wordt gemaakt. Daarom is er nu een apart arrangement crisis 
gezinsaanpak dat gebaseerd is op 350 uur, zodat een stevige aanpak mogelijk is. De ambulante 
individuele crisis komt vaak voor bij de GGZ en daarom is nu gekozen voor 2 tarieven. 
 
Een aanbieder levert vaak crisisdiensten aan cliënten die bij de spoedeisende hulp van de 
ziekenhuizen binnenkomen. Moet dit ook via de toegang lopen? 
De heer Van Lieshout antwoordt dat dit de huisartsenroute is die blijft bestaan. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat dit ook geldt voor de GGD-route. 
Een aanbieder vindt het goed om dit nog eens te vermelden. Nu lijkt dit immers de enige 
toegang. 
Mevrouw De Rond antwoordt bevestigend. 
De heer Bierma voegt toe dat de gemeente altijd procesverantwoordelijk blijft, ook al vindt 
verwijzing via de huisarts of GGZ plaats. 
 
Een aanbieder mist het productieplafond bij de etmalen. 
De voorzitter antwoordt dat er 2 keer gewerkt wordt met een degressief tarief:  bij verblijf en bij 
beschermd wonen. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat men in 2015-2016 een degressief tarief had op de GGZ. Nu 
wordt dit alleen gezet op verblijf. De bedoeling is namelijk om minder verblijf te hebben en meer 
ambulant. Voor GGZ-behandeling ambulant valt het degressieve tarief dus weg. Dit is nu gezet 
op 100% van de omzet van verblijf in 2015 en van de eerste helft van 2016. Vanaf die omzet gaat 
het degressieve tarief gelden. De ambitie is ook om gezamenlijk te bekijken dat niet meer 
kinderen in verblijf komen dan het aantal van de afgelopen anderhalf jaar. Dit geldt voor jeugd. 
 
Een aanbieder heeft nog een vraag over de Wmo. Indien een aanbieder in de tweede helft van 
2016 een uitbreiding heeft gedaan van beschermd wonen (vanwege de wachtlijsten et cetera), 
weet men dus per definitie dat men die uitbreiding vanaf 1 januari 2017 maar voor helft betaald 
zal krijgen. Dat is dan erg zuur. Verblijf kenmerkt zich immers vanwege de wooncomponent door 
veel vaste lasten. 
De heer Reiters antwoordt dat beschermd wonen ook geen kostenplafond kent. Daar waar 
instellingen meer productie leveren dan 85% van de omzet van verblijf in 2015 en de eerste helft 
van 2016 geldt het degressieve tarief van 50%. De bedoeling daarvan is om een rem te zetten op 
de volumeontwikkeling, maar vooral om een prikkel te geven om te zoeken naar meer ambulante 
opvangvormen. Bij het arrangement zonder verblijf geldt ook geen degressief tarief. De bedoeling 
is dat de instellingen een stap zetten naar beschermd wonen zonder verblijf. 
Een aanbieder vindt dat instellingen hiermee worden gestraft. Men heeft immers maar een 
maand tijd om dit af te bouwen. Daarnaast worden de cliënten ook door de toegang toegeleid 
naar die zorgaanbieders. 
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De heer Reiters antwoordt dat het ook gaat om de cliënten die de aanbieders al in hun bestand 
hebben staan. 
Een aanbieder vindt het probleem dat sommige aanbieders op basis van de wachtlijsten juist 
een stevige uitbreiding hebben gedaan.  
De heer Visser antwoordt dat iedere situatie, bij iedere organisatie anders is. Men gaat dus bij 
iedere instelling kijken naar het gemiddelde aantal etmalen dat is ingezet. In de systematiek is 
ook een herschikkingsmoment ingebouwd om bij een onderproductie de etmalen te kunnen 
gebruiken voor de toewijzing aan een instelling die groeit of die de ruimte wel nodig heeft. 
Halverwege 2017 wordt dus bekeken wat in de eerste helft van het jaar is gebeurd. Dan bestaat 
de mogelijkheid om de instellingen tegemoet te komen als zij door de toepassing van het 
degressief tarief aantoonbaar in de problemen komen.. 
 
Een aanbieder vraagt naar de cijfers van de gemeente. Dat is immers nodig voor de 
berekeningen en de dialoog. 
De heer Visser antwoordt dat dit inderdaad voor 1 januari 2017 moet worden aangeleverd. Dit 
zal zo spoedig mogelijk gebeuren. 
De voorzitter voegt toe dat het inkoopbureau het erg druk heeft, maar dit moet inderdaad zo snel 
mogelijk gebeuren. Na de pauze zal ook nog over de implementatie worden gesproken. 
 
Desgevraagd deelt mevrouw De Rond mee dat hiermee de notitie is besproken. 
 
Pauze 10.48 -11.08 uur 
 
Implementatietraject (toelichting Ids Bierma en anderen) 
De voorzitter meldt dat de informatiebijeenkomsten over de nieuwe systematiek voor de 
toegangsteams nog in de opstartfase zitten. De voorzitter vraagt om eventuele vragen nog niet 
aan de toegang te stellen maar om vooralsnog contact op te nemen met de eigen inkoper. 
 
De heer Bierma deelt mee dat vanuit diverse geledingen een projectorganisatie/werkgroep is 
samengesteld rondom vier deelprojecten: 

 Ids Bierma (projectleider); 

 Vanessa de Rond (jeugd); 

 Danny Meerten (Wmo); 

 Ernst Spaanderman (administratieve organisatie); 

 Ton de Wit (ICT-vraagstukken / Zorg-Lokaal / gegevensknooppunt). 
Het team inkoop  heeft nu een softwarepakket aangeschaft om de gegevensuitwisseling met het 
Gegevens Knooppunt gemakkelijker te laten functioneren. Op korte termijn worden 
instructiebijeenkomsten voor de toegangsteams georganiseerd voor zover deze al bekend zijn. 
Bij jeugd zijn de instructies al in een redelijk vergevorderd stadium. Daarnaast worden de 
managers van de gemeenten ook over alle wijzigingen geïnformeerd. Op 7 en 12 december 2016 
zullen ook voorlichtingsbijeenkomsten voor de zorgaanbieders worden belegd, waar nog 
algemene vragen aan de orde kunnen komen. De heer Bierma vraagt om over individuele vragen 
eerst contact op te nemen met de eigen inkoper. 
Ten aanzien van jeugd is twee weken geleden al een uitvraag gedaan met het verzoek om 
spiegelinformatie aan te reiken om met name de administratieve omslag naar de nieuwe indeling 
mogelijk te maken. Het is belangrijk voor aanbieders om hieraan goed mee te werken omdat men 
hiermee ook al een eerste financiële inschatting kan maken. De uitvraag moet worden ingevuld 
op basis van de huidige kwaliteit van dienstverlening aan de cliënten. Dit mag dus  niet worden 
gebruikt om te beoordelen wat nu optimaal zou zijn. Dit is immers een administratief proces. 
Bij de Wmo wordt daarover nog nagedacht. Die situatie is immers anders. Men gaat vooralsnog 
nog steeds ervan uit dat dit administratief voor de zittende cliënten kan. Wel zijn er nog kleine 
juridische vraagpunten. Het streven is om dit geheel buiten de burger om te laten verlopen. De 
burger zou hiervan niets mogen merken. Dit is primair ingestoken als een bekostigingswijziging 
wat zich via de  backoffice voltrekt. Indien de burger hierdoor echter toch in zijn belangen wordt 
geraakt, komt een kinkje in kabel. Vermoedelijk kan dit echter worden ondervangen. De heer 
Bierma verwacht volgende week het externe advies. Op basis daarvan kan een definitieve koers 
worden uitgezet. Voor nu gaat men ervan uit dat het een administratief proces wordt. Anders 
moeten de zittende cliënten immers voor 1 januari van een nieuwe indicatie worden voorzien. Dit 
wel men graag voorkomen. 
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Een aanbieder wijst op het probleem bij de jeugd-GGZ dat bij de uitvraag wordt gevraagd naar 
het bsn-nummer en de productcode. Een zorgaanbieder mag die echter niet geven vanwege de 
privacywetgeving. Spreker deelt mee dat daarom alleen de arrangementscode en niet de 
productcode aangegeven kan worden. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat dit een interpretatievraag is. Deze vraag is door Virenze 
gesteld en men heeft dit laten uitzoeken. Het gaat om de bekostiging, paragraaf 6.2 van de 
Regeling Jeugdwet. De gemeente mag beschikken over die gegevens die nodig zijn om de 
bekostiging te kunnen regelen. 
Een aanbieder stelt voor om dit zonder bsn-nummers aan te leveren. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat de gemeente het woonplaatsbeginsel moet kunnen 
controleren. 
De heer Bierma stelt vast dat de wetgeving niet altijd zwart-wit is. Dit vraagt altijd om een 
interpretatie. 
De heer Spaanderman merkt op dat het bestand dat wordt aangeleverd een soort bulkdeclaratie 
is voor de overgangssituatie. Voor de bekostiging mag dit worden gebruikt, maar niet voor andere 
doeleinden zoals managementinformatie of een algemene analyse. 
Een aanbieder merkt op dat de zorgverzekeraar ook de DBC-code ontvangt. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat in bijna alle regio’s in Nederland op productniveau inclusief 
bsn wordt gedeclareerd. Dat is ook volgens de aangepaste Regeling Jeugdwet. 
Een aanbieder vraagt om een formele brief waarin staat dat deze informatie alleen voor 
bekostigingsdoeleinden wordt gebruikt en dat de informatie verder niet wordt verspreid. 
De heer Bierma antwoordt bevestigend. De privacyfunctionaris van de gemeente is hierop ook 
heel scherp. Alleen die informatie mag worden verzameld die nodig is voor de opdracht. Dit mag 
ook niet verder worden verspreid. Spreker deelt mee dat aanvullende informatie hierover zal 
worden aangereikt. 
 
De heer Bierma deelt vervolgens mee dat voor de Wmo voor de omslag nog een instructie wordt 
aangereikt, voor de toegang en voor de aanbieders. Spreker verwacht de Wmo-uitvraag begin 
december. De input van de aanbieders wordt door het team inkoop gecheckt en vergeleken met 
de CAK-informatie. Opvallende  afwijkingen zullen worden nagevraagd bij de desbetreffende 
aanbieder. De toegang zal dit als een soort van administratieve handeling ‘vaststellen’ voor de 
zes gemeenten. Uiteindelijk zijn deze zes gemeenten echter zelf voor de indeling 
eindverantwoordelijk en zij zullen zelf beoordelen of dit als een bindend advies kan worden 
beschouwd. 
De heer Bierma vraagt om de meest actuele informatie te verstrekken. Waarschijnlijk heeft men 
tot 1 februari 2017 de tijd om die lijsten in te vullen. Voor jeugd is dat 1 december 2016. Per 
1 maart 2017 wordt hiermee dan gewerkt. De nieuwe systematiek treedt wel met terugwerkende 
kracht tot  1 januari 2017 al in werking.  
Declaratieprotocol 2017 (toelichting Ernst Spaanderman) 
De heer Spaanderman deelt mee dat er nog geen declaratieprotocol is. Men wil 
geautomatiseerd gaan werken met het berichtenverkeer Zorgned 
Desgevraagd deelt spreker mee dat dit bij jeugd geldt voor de 18 Zuid-Limburgse gemeenten. 
Voor de Wmo zijn dit de 6 Maastricht-Heuvelland-gemeenten en voor beschermd wonen de 
10 gemeenten. Daarnaast geldt het declaratieprotocol voor Brunssum wel ten aanzien van de 
specialistische jeugdhulp. 
Zorglokaal wil men nu met het declaratieprotocol laten meelopen. De afgelopen 2 jaar is men 
immers geconfronteerd met de problemen rond  de CSV-bestanden. Daarmee wil men nu 
stoppen en gaan werken met het berichtenverkeer. Zorgned heeft de grote Europese 
aanbesteding in oktober jongstleden gewonnen. Zorgned werkt momenteel ook al in 7 
centrumgemeenten in Nederland. Nu zit het inkoopteam met Zorgned aan tafel voor het matchen 
van de arrangementsystematiek met de software. Hierbij moet natuurlijk ook een aantal keuzes 
worden gemaakt die zullen leiden tot een aangepast declaratieprotocol. De uitgangspunten voor 
het declaratieprotocol zijn dat de zorgaanbieders voldoende moeten worden gefinancierd en dat 
de administratieve lasten zo veel als mogelijk worden verlaagd. Dit werkt echter niet per 1 januari 
2017. In Q1 zal daarom waarschijnlijk worden gewerkt met voorschotten waarbij men kijkt naar 
de zorginzet van 2016 totdat de omklap gereed is en het declaratieprotocol er ligt. Dan stoppen 
de voorschotten en wordt feitelijk gedeclareerd. Er zal ook een redelijke oplossing worden 
gezocht voor het declareren met een zo eenvoudig mogelijke administratie. Voor de Wmo is dat 
een maand later. 
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Een aanbieder vraagt meer uitleg over de tijdlijn bij de Wmo. 
De voorzitter zal de tijdlijn nog aanreiken. 
 
Een aanbieder herhaalt de vraag over de omslag bij jeugd. 1 december 2016 is daarbij de 
deadline. Wanneer krijgen de aanbieders hierover bericht? 
Mevrouw De Rond antwoordt dat gisteren met de toegangsmanagers van de 18 gemeenten is 
afgesproken dat op 31 januari 2017 een grote lijst wordt gestuurd met een voorbehoud ten 
aanzien van die cliënten waarvoor een herindicatie moet worden afgegeven. Dat gebeurt dan in 
februari. 
De heer Bierma vindt een  belangrijk aspect van de nieuwe systematiek dat de 
toegangsmedewerkers daarin goed worden begeleid, zodat zij dit goed kunnen toepassen. De 
toegang wordt ook veelal bemenst door mensen die ervaring bij de zorginstellingen hebben 
opgedaan. Bij de Wmo moet dit met de ondersteunende instructies ook zeker lukken en voor 
jeugd is daarvoor ook al een hulpmiddel ontwikkeld. De heer Bierma geeft aan dat de toegang 
maximaal wordt gefaciliteerd . 
 
De heer Spaanderman wil het jaar 2016 ook graag afsluiten. Dit gebeurt door het matchen van 
de CSV-bestanden. Dat is heel belangrijk. Spreker vraagt met klem om de nieuwe 
arrangementscodes niet aan te passen maar de huidige arrangementscodes en bsn-nummers te 
laten staan. 
Een aanbieder vraagt om 2016 tijdig af te rekenen. Men heeft nu eenmalig uitstel gekregen van 
minister Schippers voor het deponeren van de jaarrekening. De jaarrekening moet immers voor 
31 mei worden gedeponeerd. 
De heer Spaanderman antwoordt dat de startsituatie nu veel beter is dan vorig jaar. 
Waarschijnlijk wordt voor de jaarafsluiting 2016 een ander protocol ingericht. Spreker vermoedt 
dat gecommuniceerd wordt dat daar waar de match per 1 april niet is opgelost, geen afrekening 
door het inkoopteam wordt gedaan. Dit zal dan door de desbetreffende gemeente zelf worden 
gedaan. 
De heer Bierma deelt mee dat het verzoek om de stukken voor de contractering 2017 te 
ondertekenen voor 1 december 2016, wordt verschoven naar 15 december 2016 in verband met 
de voorlichtingsbijeenkomsten op 7 en 12 december 2016.Dit geldt niet voor het aanleveren van 
de informatie ten behoeve van de omklap bij jeugd, daarvan blijft de datum 1 december 2016.. 
 
Een aanbieder vraagt of nog informatie over het controleprotocol wordt verstrekt. 
De heer Spaanderman antwoordt bevestigend. Het controleprotocol zal in essentie hetzelfde 
blijven. Wel worden de geleerde lessen meegenomen. 
 
Een aanbieder vraagt of het degressieve tarief voor 15 december 2016 ook helder is. 
De heer Van Lieshout zal de data nog toetsen. Dit zal ook lukken voor 15 december 2016. 
 
Evaluatie bestuurlijk aanbesteden en doorkijk 2017 (toelichting Annemarie Zweers) 
De voorzitter wil graag voorkomen dat men volgend jaar te laat opstart met de voorbereidingen 
van 2018. Eind 2017 lopen de DVO en de samenwerkingsovereenkomst die de gemeenten en de 
aanbieders hebben gesloten af. Hierover moeten dan ook afspraken worden gemaakt. Hiervoor is 
een evaluatieopdracht geformuleerd waarover nog een formeel besluit moet worden genomen. 
Daarnaast loopt voor jeugd ook de centrumregeling per 1 januari 2019 af. De vraag is dan in welk 
samenwerkingsverband men verder wil gaan. Beide moeten ook geëvalueerd worden en voor 
beide is tijd nodig. Daarom wordt nu op korte termijn met de evaluatie gestart, bestaande uit 
2 onderdelen: 

1. Voorgesteld wordt om de DVO en de samenwerkingsovereenkomst met 1 jaar te 
verlengen, zodat deze tegelijkertijd met de centrumregeling afloopt.. Door middel van een 
quickscan worden de partijen hierover gepolst. 

2. In een bredere evaluatie zal verder worden gekeken naar de situatie na 2019. 
 

De voorzitter deelt mee dat beide evaluaties volgend jaar worden uitgevoerd. De quickscan zal in 
de eerste 3 maanden van 2017 worden gemaakt en de bredere evaluatie in de rest van het jaar. 
Dit alles wordt opgestart onder voorbehoud van een akkoord van de wethouders. 
De voorzitter vraagt of in de tussentijd met de ontwikkeltafels voor 2018 gestart kan worden. De 
voorzitter gaat ervan uit dat de aanpassingen volgend jaar een stuk minder zullen zijn. Dit zal dan 
ook vooral gaan om meer kwalitatieve doorontwikkelingen. De voorzitter wil eind januari, begin 
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februari een eerste ontwikkeltafel houden om vooral te bekijken wat voor 2018 aangepast moet 
worden. 
De heer Bierma voegt toe dat dit een ontwikkeltafel zal zijn om de agenda voor 2017 op te halen. 
 
Een aanbieder vraagt of er al een format is voor de eisen aan de algemene 
informatievoorziening in 2017 (bijlage kwaliteit 3 onder H2). 
De heer Spaanderman antwoordt dat men de spiegelinformatie qua ureninzet zal blijven 
uitvragen. Er is ook geen plan om het format te veranderen. Dat blijft één keer per kwartaal. Dit 
zal nog worden bevestigd. 
Mevrouw Deiana voegt toe dat er wel een format voor resultaatssturing komt. Dat komt in 
december op de website. Dit zal echter niet bij alle aanbieders worden uitgevraagd. 
 
Een aanbieder vraagt naar de definitieve afrekening van 2015. Het was immers de bedoeling dat 
bij alle aanbieders sprake moet zijn van een 100% match en dat dan pas de definitieve 
afrekening gemaakt kan worden. 
De heer Spaanderman antwoordt dat met minder dan 5 van de 200 aanbieders 2015 nog niet is 
afgerekend (geen 100% match). Er zijn ook al heel veel eindafrekeningen verstuurd. Spreker zal 
dit echter nog navragen en hierover contact opnemen. 
 
Conclusies/afspraken/afsluiting 
Een aanbieder vraagt naar het proces. Deze aanbieder heeft begrepen dat de aanbieders 
uiterlijk op 31 januari 2017 feedback krijgen voor jeugd. Zal de inkoop contact opnemen met een 
aanbieder indien men een andere indeling ziet? 
Mevrouw De Rond antwoordt bevestigend. Dat is hetgeen in de periode van 1 december 2016 
tot eind januari 2017 gebeurt. De namen van de contactpersonen moeten ook worden aangereikt 
om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Inkoop doet namelijk nog een check – op basis van 
de spiegelinformatie – of het een logische indeling is. Mocht bijvoorbeeld blijken dat bij de helft 
van de indelingen iets bijzonders  aan de hand is, zal men contact opnemen. Dan is immers 
mogelijk iets mis gegaan bij het invullen. Bij de herindicatie in 2015 is dit ook zo gedaan. 
 
De voorzitter deelt mee dat de volgende afspraken zijn gemaakt: 

 Er komt een brief voor de GGZ-aanbieders waarin staat dat de opgevraagde informatie 
alleen voor de bekostiging wordt gebruikt (in verband met de privacywetgeving). 

 De deadline voor het terugsturen van de contracten is van 1 december 2016 naar 
15 december 2016 opgeschoven. 

 Er komt een reactie op de degressieve tarieven. 

 Informatie over de deadlines voor het Wmo-proces volgt. 
 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 
11.49 uur de bijeenkomst. 
 
 
 
Heerlen, 18 november 2016 


