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Verslag ontwikkeltafel (OT) Heerlen d.d. 18 november 2016, 13.30 uur - 16.45 uur 

laatste OT, jeugd - resultaatsturing 
Locatie: Cultuurhuis in Heerlen, Sittarderweg 145 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Tonja Meeuwissen  Mondriaan 
 Peter Geelen   Mondriaan 
 Andrea Scheepers  Artidé 
 Hedwig Mordang  Xonar 
 John Halmans  Care4kidz 
 Chantal Laheij  Koraalgroep 
 Rob Werts   Robertshuis 
 Suzan Jacobs  Praktijk GiB 
 Martijn Kerckhoffs  Scoor 
 Oriana Ploemen  Yvoor 
 Ron Beek   Virenze 
 Marco Lemmens  Virenze 
 Sven Balk   Adelante 
 Annemarie Cox  Columbus 
 Saskia Bottenberg  Coach-ster 
 Aagje Frenken  Daelzicht 
 Chantal van Falier  Active4you 
 Frans Mouthaan  Relim 
 Ward Vijgen  Rubicon 
   
 Ambtelijke vertegenwoordiging 
 Vanessa de Rond  gemeente Maastricht 
 Marie José Smeets  gemeente Maastricht 
 Math Partouns  gemeente Maastricht  
 Kimberly Schraven  gemeente Schinnen 
 Benigna Deiana  gemeente Vaals 
 Eric van Mulken  gemeente Sittard-Geleen 
 Leo Raets    gemeente Kerkrade 
       
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Annemarie Zweers  voorzitter Ontwikkeltafel 
 Ernst Spaanderman  gemeente Maastricht  
 Rob van Lieshout  gemeente Maastricht 
 Martijn Visser   gemeente Maastricht 
 Ids Bierma   secretaris Ontwikkeltafel 
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 13.30 - 13.45 uur 
 
Welkom, opening en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 13.46 uur welkom bij deze laatste OT jeugd – 
resultaatsturing van dit jaar. In de OT’s zijn gezamenlijk de inkoopvoorwaarden voor 2017  
ontwikkeld. Afgelopen dinsdag zijn de inkoopvoorwaarden 2017 in de colleges vastgesteld. Deze 
zijn  daarna naar de aanbieders per mail toegestuurd en is ook op de website geplaatst. Vandaag 
wordt met name een toelichting gegeven op het berekeningsmodel van de tarieven. Dit wordt 
uitgelegd aan de hand van een presentatie. De voorzitter merkt verder op dat ook de laatste 
wijzigingen van jeugd en beschermd wonen ten aanzien van het degressieve tarief wordt 
toegelicht. De mogelijkheid bestaat om daarover verduidelijkingsvragen te stellen. Daarnaast zal 
ook worden gesproken over de implementatie. 
De voorzitter deelt mee dat nog veel moet gebeuren voor 1 januari 2017. Inkoop zal dan ook nog 
een aantal dingen aan de aanbieders vragen. Ten slotte zal de voorzitter eindigen met een 
doorkijk naar de ontwikkeltafels van 2017 voor de inkoopvoorwaarden 2018. 
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De voorzitter deelt mee dat de tarieven en inkoopvoorwaarden die door de colleges zijn 
vastgesteld niet meer ter discussie staan. Vandaag wordt dan ook niet gesproken over de hoogte 
van de tarieven en verder wil de voorzitter ook niet ingaan op de situatie bij een individuele 
organisatie. De belangrijkste  hamvraag voor de aanbieders is natuurlijk hoe men precies uitkomt. 
Dit hangt af van de indeling van de huidige cliënten in de nieuwe subarrangementen en de 
nieuwe systematiek. De voorzitter vraagt om eerst te rekenen en de stukken goed door te lezen. 
Daarna kan men nog vragen stellen, via de mail aan het bureau Inkoop. De toegangsteams van 
de verschillende gemeenten moeten immers ook nog daarover informatie krijgen. De heer 
Spaanderman zal ook nog iets vertellen over de berekening en de uitvraag. 
De heer Bierma voegt toe dat momenteel best veel vragen via de mail bij het team Inkoop 
komen. Hij vraagt begrip voor het feit dat beantwoording enige tijd op zich kan laten wachten. 
Indien het een vraag is waarvan het antwoord voor iedereen van belang is, wordt dit ook 
meegenomen bij de frequently asked questions (FAQ). Deze zijn terug te vinden op de website. 
De voorzitter deelt mee dat een geluidsopname wordt gemaakt voor het verslag dat op de 
website komt te staan samen met de frequently asked questions. De heer Van Lieshout zal 
starten met een presentatie over de totstandkoming van de tarieven. De heer Van Lieshout heeft 
namelijk samen met de heer Dorrestein alle tarieven doorgerekend voor de opbouw van het 
model. De heer Van Lieshout is ingehuurd als externe consulent en hij is in veel regio’s in 
Nederland actief met betrekking tot inkoop. Tijdens de presentatie kunnen ook altijd vragen 
worden gesteld. 
 
Toelichting op het berekeningsmodel en de uitkomst van de tarieven 2017 door Rob van Lieshout 
De heer Van Lieshout deelt mee dat de beide presentaties zich richten op jeugd en Wmo. 
Spreker heeft beschermd wonen bij de Wmo ondergebracht. 
 
Arrangementenopbouw Jeugd: berekening 
 
Uitgangspunten: 

 gelijke tarieven voor (ver)gelijk(soortige)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, 
• provinciale tarieven, 
• spiegelinformatie 2015 en 2016, 

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

 
Een aanbieder vindt dat de spiegelinformatie verschillend is geïnterpreteerd. De invulling was 
immers verschillend. Deze aanbieder heeft begrepen dat men hierop terug zou komen. Hoe 
betrouwbaar is dat geweest? 
De heer Van Lieshout deelt mee dat bij sommige organisaties meer informatie (tweede of derde 
aanlevering) is opgevraagd. Desalniettemin is 85% van de geleverde zorg voor de tariefstelling 
bruikbaar. Dat is een heel acceptabele marge. Daarnaast zijn ook veel zorgvormen ontleed. Deze 
berekeningen zijn gedaan ter vergelijking, naast de vergelijking met de tarieven van twaalf andere 
inkoopregio’s in Nederland. 
De heer Bierma denkt dat Zuid-Limburg redelijk uniek is met de wijze van indeling in de 
arrangementen. Hoe kan men dit dan vergelijken met andere regio’s? 
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De heer Van Lieshout antwoordt dat bij een vergelijk dit teruggebracht wordt naar de factor die 
wel vergelijkbaar is, afhankelijk van de regio. De basis is het aantal producten en hoe vaak die 
worden ingezet en het tarief. Desgevraagd geeft spreker aan dat onze tarieven gemiddeld zijn 
(ongeveer in het midden), verschillend per zorgvorm. Men wil immers reële tarieven hanteren. 
 
Een aanbieder wijst op de stevige landelijke discussie over de tarieven. De vraag is of die 
tarieven uiteindelijk kostendekkend zijn. 
De heer Van Lieshout verwacht dat de tarieven kostendekkend zijn. Spreker vraagt om dit aan 

te tonen indien het tegendeel waar mocht zijn en hierover met inkoop contact op te nemen.  
Een aanbieder vindt de zorginhoud dan heel belangrijk. Wat moet voor een bepaald tarief 
worden geleverd? 
De heer Van Lieshout antwoordt dat het een heel intensief traject is geweest om alles goed te 
berekenen. De tarieven staan nu vast. Indien blijkt dat de tarieven in de mix voor een psecifieke 
organisatie niet kostendekkend zijn, zal binnen de systematiek naar maatwerk worden gezocht. 
De heer Bierma deelt mee dat men nu op zoek is naar een uniform tarief dat voor de ene 
zorgaanbieder beter zal werken dan voor de andere. Het zal ook nooit voor iedereen precies 
sluitend zijn. 
 
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 de zorg vorm wordt gegeven. 

 
Het model (jeugd) 
 

 
 
Gebruikt voor de arrangementen: 

 Begeleiding Individueel 

 Begeleiding Groep 

 Behandeling Individueel 

 Behandeling Groep 
 
Mevrouw De Rond deelt mee dat dit het model is van de bekostiging. In de werkgroep is ook 
gewerkt aan beschrijvingen van het type cliënten. Bijvoorbeeld een cliënt met een lage 
complexiteit of een cliënt met een hoge of heel hoge complexiteit. De toegang moet dan samen 
met de aanbieder bekijken waar de cliënt terechtkomt in het model. De aanbieder hoeft dus niet 
met de toegang over de uren of het opleidingsniveau te discussiëren. Voor de toegang moet het 
een logisch verhaal zijn aan de hand van de problematiek van de cliënt. 
 
De heer Van Lieshout gaat verder met de zorg van een dusdanige lage intensiteit die eigenlijk 
niet binnen het systeem zou passen  (de extreme gevallen), zoals zorg die zes keer per jaar 
wordt geleverd. Dat zou standaard in de langdurige zorg terechtkomen met een tarief dat 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 drie van de vier 
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weken in het netwerk ondergebracht kan worden en een week per maand een 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 terugbrengt naar kort. 95% of meer van alle geleverde zorg past echter 
wel in het arrangementenmodel. 
 
Een aanbieder vraagt in welke fase dit gebeurt. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat de vraag is wat er gebeurt als gedurende het traject de 
zorgintensiteit wisselt. Als de gemiddelde inzet niet veel afwijkt, is er niet veel aan de hand. Dan 
middelt zich dit immers uit. Indien dit wel veel afwijkt, is het belangrijk dat de aanbieder overlegt 
met de toegang. Het oude arrangement kan in overleg met de toegang dan door een nieuw 
arrangement worden vervangen. Het samenspel tussen toegang, aanbieder en cliënt is dus heel 
belangrijk. 
 
Een aanbieder vraagt of dit ook voor de dagtarieven geldt. 
De heer Raets geeft aan dat een aanbieder een wijziging altijd met de toegang en de cliënt moet 
bespreken. Dit is dan buiten de bandbreedte van het subarrangement. 
 
Arrangementindeling 1/2 
 

 
 

De heer Van Lieshout deelt mee dat de dyslexiediagnose ook door een andere organisatie kan 
worden gedaan dan de dyslexiebehandeling. Daarvoor zijn dit twee aparte arrangementen. De 
tarieven voor dyslexie zijn opgesteld aan de hand van het rapport van de brancheorganisatie. 
Dyslexie is namelijk een heel geprotocolliseerde zorgvorm. 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. 
 
Een aanbieder stelt vast dat een aantal andere zaken uit het protocol niet zijn overgenomen. De 
trajectprijzen wijken ook fors af van de prijzen die in den lande worden berekend. Dyslexie betreft 
ook altijd 2 kalenderjaren. Indien men dit optelt, gaat deze aanbieder bij de behandeling hierop 
bijna 40% achteruit. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat de heer Dorrestein zich vooral heeft beziggehouden met 
dyslexieberekeningen. Spreker kan de vraag dan ook maar gedeeltelijk beantwoorden.  Hier 
wordt nog apart op teruggekomen. Spreker deelt mee dat de prijzen aansluiten bij de tarieven 
van de spiegelinformatie. Het gaat echter om een gemiddelde. 
Mevrouw De Rond deelt mee dat men nu een trajectprijs voor gemiddeld 18 maanden hanteert. 
Dat is één keer het tarief voor het gehele traject. Afgelopen jaar werkte men echter met 
kalenderjaren. Het kon dan voorkomen dat men dyslexie 2 keer en zelfs soms 3 keer 
declareerde. 
De voorzitter: Hierover volgt dus nog meer uitleg. 
 



  Pagina 5 van 12 
 

 

De heer Van Lieshout deelt mee dat bij behandeling individueel de start behandeling als 
arrangement is toegevoegd. Die vervangt ook voor een gedeelte de bandbreedte. Als een 
huisarts doorverwijst, wil men dat de zorg direct kan starten en de gemeente houdt hiermee ook 
grip op de zorginzet omdat overleg nog steeds plaatsvindt. Dit arrangement start behandeling 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 deelt mee dat het degressieve tarief voor behandeling GGZ in 2017 komt te 
vervallen. 
De heer Van Lieshout bevestigent dit.  Door behandeling start is immers al sprake van een rem. 
 
Arrangementindeling 2/2 
 

 
 
Een aanbieder levert in veel gemeenten logeren. Het is opvallend dat in Zuid-Limburg de 
tarieven 40% lager zijn dan in andere gemeenten elders in het land. Deze aanbieder vraagt 
hoeveel men kan declareren van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zondagmiddag 18.00 uur. Hierover 
wordt immers vaak gediscussieerd. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat dan 2 etmalen gedeclareerd mogen worden. In 1 etmaal zit 
in ieder geval 1 overnachting. 
 
Een aanbieder vraagt of een toeslag wordt gehanteerd bij logeren van een lichamelijk beperkte 
cliënt. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat het tarief logeren gebaseerd is op een normaal logeren 
arrangement. Daarin zit geen behandeling. Er zal bekeken moeten worden of in zo’n geval  nog 
wel sprake is van het arrangement logeren zoals bedoeld. Dit is immers logeren met intensieve 
verzorging. 
De voorzitter antwoordt dat op deze vraag nog wordt teruggekomen. 
 
De heer Van Lieshout deelt mee dat verblijf een lastig arrangement is geweest om samen te 
vatten. Dat is ook niet helemaal gelukt. Er is gekozen voor een verblijfstoeslag bovenop de het 
arrangement behandeling. 
Een aanbieder vraagt wat allemaal onder verblijf wordt verstaan. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat hierin alle componenten zitten; de woonzorg inclusief de 
verzorging/verpleging/begeleiding/dagbesteding  maar exclusief de behandeling. 
De voorzitter deelt mee dat voor verblijf een degressief tarief gaat gelden. 
Mevrouw De Rond licht toe dat het beleidsdoel is om het verblijf zo veel als mogelijk terug te 
dringen. De omzet van 2015 en een gedeelte van 2016 zijn het maximale wat men voor 2017 wil. 
Men wil dus niet dat verblijf verder gaat stijgen. Het is dus een gezamenlijke opgave dat niet 
meer kinderen in verblijf komen dan nu. Vanaf die omzet gaat dus een degressief tarief gelden 
van 75%. 
 
Een aanbieder vraagt hoe zich dit verhoudt met de wachtlijsten. Bij verblijf zijn immers meer 
aspecten aan de orde, onder andere de veiligheid. 
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Mevrouw De Rond antwoordt dat een degressief tarief geen budgetgrens is. Men gaat ervan uit 
dat daarmee de vaste lasten ook zijn gedekt, gezien de basisomzet van afgelopen jaar. De 
aanbieder moet ook samen met de toegang kijken hoe dit beter ingericht kan worden. 
De heer Raets deelt mee dat het ook niet geheelcorrect is dat de toegang dit bepaalt. In goed 
overleg moet voor de goedkoopste prijs, de beste zorg worden geleverd. Het is dus nietgeheel 
zwart-wit. 
Een aanbieder deelt mee dat de instellingen bij verblijf zeer grote risico’s lopen. Een aanbieder 
moet goed overwegen of men daarop inschrijft of niet. 
De voorzitter antwoordt dat gestart wordt met de gemaakte afspraak. Naast een financiële 
component zit er immers ook een inhoudelijke component in. Mocht blijken dat dit tot heel grote 
problemen leidt, zal dit opnieuw bekeken moeten worden. 
 
De heer Visser  attendeert op het herschikkingsmoment dat in de overeenkomst is 
meegenomen. Op basis van de gemiddelde etmaalinzet voor verblijf over 2015 en de eerste helft 
van 2016 (18 maanden) wordt een gemiddelde voor 1 kalenderjaar (12 maanden) berekend. 
Mocht op basis van de productie blijken – die in het eerste halfjaar goed wordt gevolgd – dat bij 
andere aanbieders die een bepaalde grens hebben sprake is van onderuitputting (deze 
aanbieders maken de etmalen niet vol) dan zal met de etmalen worden geschoven. Dit wil echter 
niet zeggen dat daarmee alle risico’s zijn gedekt. Hiermee bestaat echter wel de mogelijkheid dat 
gaandeweg het kalenderjaar wordt meebewogen, daar waar dat noodzakelijk is. 
De heer Raets vindt dat men desalniettemin vanaf het begin van het jaar een zeer kritische 
houding moet ontwikkelen om degressieve tarieven aan het einde te voorkomen. Geen kind is 
immers erbij gebaat om langer van huis te zijn dan nodig. 
De heer Bierma deelt mee dat ook naar het totale pakket moet worden gekeken om te bezien 
hoe men onder de streep uitkomt. Dat is een belangrijke exercitie voor een zorgaanbieder. Dit 
moet dus niet geïsoleerd naar juist dat ene segment worden benaderd.  
Een aanbieder deelt mee dat een keerzijde daarvan kan zijn dat kinderen te laat in zorg komen. 
Deze tendens neemt ook toe. Dit moet men dan ook goed opvolgen. 
De voorzitter hoort dit vaker. De vraag is of dit echt het geval is. Hiernaar zal volgend jaar 
onderzoek worden gedaan. 
Mevrouw De Rond zegt dat men in Zuid-Limburg ook een werkgroep crisis heeft waarin deze 
toename wordt bekeken. Waarom vindt men elkaar niet op tijd? Het is dus belangrijk dat men 
elkaar eerder vindt en dat men elkaar meer vertrouwt. Daar kan men volgend jaar nog slagen 
slaan. 
 
Een aanbieder deelt mee dat de doorlooptijd in een behandelgroep in het algemeen vaak relatief 
kort is. Deze aanbieder stelt voor om het financiële risico deels bij de verwijzer neer te leggen 
omdat er geen plaats is waar een cliënt vervolgens terechtkan. 
De heer Raets wil deze signalen zo spoedig mogelijk boven water krijgen. Dat is de opdracht 
waarvoor men samen staat. De inkoop Maastricht is daarvoor een mooi instrument waar men dit 
integraal kan aanpakken. De bedoeling is om zaken te verbeteren en knelpunten sneller te 
signaleren en op te lossen. Dat is in het belang van de kinderen. 
Een aanbieder vindt dat men ook oog moet hebben voor de bedrijfsvoering van de instellingen. 
De voorzitter vindt dat dit samen opgepakt moet worden. 
 
Een aanbieder vraagt of het een nieuw arrangement wordt als het crisis arrangement niet meer 
verlengd kan worden. 
De heer Van Lieshout antwoordt dat dit afhankelijk is van de persoonlijke situatie van de 
jeugdige.  
Mevrouw De Rond voegt toe dat binnen zes weken ook duidelijk moet zijn wat het kind nodig 
heeft. Bij crisis is – naar aanleiding van de laatste ontwikkeltafel – veranderd dat in de werkgroep 
is geconstateerd dat het bij crisis ambulant mogelijk moet zijn om met de Family First-aanpak te 
werken. In het arrangement was echter sprak van zo’n groot gemiddelde dat dit niet mogelijk 
was. Daarom is dit nu opgesplitst in crisis individueel en crisis gezinsaanpak. 
 
Vervolgens deelt de heer Van Lieshout mee dat arrangement regie is bedoeld voor die gevallen 
waarin de toegang een organisatie vraagt om een gedeelte van de taken over te nemen waarbij 
een stukje van de procesregie bij een aanbieder ligt. Dit arrangement is alleen inzetbaar nadat dit 
door de toegang is toegewezen. 
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Desgevraagd geeft mevrouw De Rond aan dat de aanleiding was dat sommige toegangsteams 
dichtslibben. Daarom wordt de regie overgedragen aan een aanbieder die erbij is betrokken. 
Anderzijds was er ook veel discussie met aanbieders over het feit dat niet wordt betaald als men 
de regie wil voeren. Op deze manier wordt dus een stukje extra financiering geregeld. Het 
gebruik ervan zal  echter per gemeente verschillen. In 2017 zal ook worden bekeken hoe zich dit 
ontwikkelt. 
Een aanbieder vraagt of dit arrangement regie vergelijkbaar is met het inhoudelijke 
regisseurschap van dit jaar. 
Mevrouw De Rond antwoordt bevestigend. Dit is echter ook meer omdat ook gevraagd wordt om 
een plan op te stellen en de ronde tafel te begeleiden. 
De heer Raets stelt vast dat het uitgangspunt wel is dat de regie zo veel mogelijk bij het gezin 
zelf moet liggen. 
Mevrouw De Rond antwoordt dat dit over de 2% uitzonderingen gaat waarbij men veel uren 
moet steken in het partijen bij elkaar te brengen om alles goed af te stemmen. Dit geldt dus 
alleen voor de gezinnen die daartoe niet in staat zijn, dus de complexe casussen. 
 
Desgevraagd deelt mevrouw De Rond vervolgens ten aanzien van het degressieve tarief mee 
dat in de werkgroep residentieel inhoudelijke afspraken moeten worden gemaakt zodat het 
verblijf binnen de perken blijft. 
 
Een aanbieder vraagt naar de problematiek van de jaargrens. Hoe wordt het boekjaar 
afgesloten? 
De heer Van Lieshout deelt mee dat in de oude systematiek gewerkt werd met een 
kalenderjaar. Nu wordt echter een tarief gegeven voor een jaar waarin het traject plaatsvindt. Dit 
gaat dus over de jaargrens heen. Een arrangement lang kan ook met een arrangement kort 
worden gecombineerd. 
De heer Spaanderman legt uit dat bijvoorbeeld 9 maanden in 2017 vallen en 3 maanden in 
2018. Spreker komt hierop in het kader van de automatisering nog een keer terug. De opbrengst 
is voor de aanbieder echter gewoon lineair. 
 
De heer Van Lieshout deelt mee dat de systematiek voor de Wmo iets anders is. 
 
Aanpak Wmo 
 
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. 

 
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. 

 
Desgevraagd deelt de heer Van Lieshout mee dat altijd de gehele maand wordt betaald. 
 
Het model (Wmo begeleiding groep) 
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Het model (Wmo begeleiding individueel) 

 
 
Het model (kortdurend verblijf) 
 

 
 
Arrangementindeling 
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Een aanbieder vraagt naar het verschil tussen laag en hoog specialistisch. Is dat hetzelfde als bij 
jeugd; mbo-hbo? 
De heer Van Lieshout antwoordt dat nu vooral naar de historie is gekeken. De producten waren 
al ingedeeld in basis en specialistisch. 
 
Het model (beschermd wonen) 
 

 
 
De heer Van Lieshout deelt mee dat de tarieven voor beschermd wonen allemaal exclusief 
dagbesteding zijn. Dagbesteding wordt vanuit het arrangement Wmo-dagbesteding geleverd. 
Verder is er een toeslag verpleging. Dit zat in GGZ-C4, 5 en 6. Die is eruit gehaald en nu 
beschikbaar als een losse component. 
Daarnaast zijn ook nog 2 toeslagen toegevoegd om tijdelijk (voor 3 maanden) naar een hoger 
arrangement over te gaan. In de werkgroep is namelijk naar voren gekomen dat ook behoefte 
bestaat aan flexibiliteit tussen de verschillende onderdelen. 
De heer Visser deelt mee dat het degressieve tarief bij beschermd wonen bij 85% zal liggen. Het 
degressieve tarief is dan 50%. Dat tarief is precies op de hoogte van beschermd wonen zonder 
verblijf. 
 
Een aanbieder vraagt of een nieuwe aanbieder op 50% zal starten. 
De heer Visser antwoordt bevestigend. De historie ontbreekt dan immers. 
De heer Van Lieshout verwijst in dit kader naar het herschikkingsmoment waarbij etmalen die 
over zijn, verdeeld kunnen worden. 
De heer Visser voegt toe dat dit is gedaan om de focus op de ambulante zorgverlening te 
kunnen leggen. Bovendien worden nu te veel financiële middelen aan verblijf uitgegeven. Dit is 
dus één van de draaiknoppen. 
 
Een aanbieder heeft bijvoorbeeld een Wmo-beschikking die tot 1 maart 2017 loopt met de oude 
arrangementsprijs. Wat gebeurt na 1 maart 2017 bij een verlenging van de beschikking? 
De voorzitter antwoordt dat deze vraag bij het onderdeel implementatie zal worden 
meegenomen. 
 
De heer Van Lieshout licht vervolgens het vervoer toe. De reguliere component zit verwerkt in 
de tarieven met uitzondering van het rolstoelvervoer. Dit moet apart worden toegekend en apart 
worden gedeclareerd. Dit geldt voor de dagbesteding Wmo. Voor jeugd is rolstoelvervoer  ook in 
de tarieven opgenomen. 
 
Een aanbieder mist de regietoeslag bij de Wmo. 
De heer Visser antwoordt dat dit in de werkgroep inderdaad is besproken. Dit was echter 
blijkbaar geen toevoeging voor die doelgroep in de Wmo. Dit kan eventueel wel weer op de 
agenda voor 2018 worden gezet. 



  Pagina 10 van 12 
 

 

De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 
Pauze 15.01 - 15.20 uur 
 
Implementatietraject (toelichting Ids Bierma en anderen) 
De heer Bierma deelt mee dat de contracten per 1 januari 2017 in werking treden. Dan is echter 
nog niet alles geregeld. Momenteel is een implementatieprojectgroep opgestart 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). 
 
De vulling van het systeem moet echter door de gebruikers worden gedaan. Een heel belangrijk 
aspect van de invoering is hoe de zittende cliënten worden omgekat naar de nieuwe systematiek. 
Het idee is om dit buiten de burger om administratief te regelen om een herindicering van de 
zittende cliënten te voorkomen. 
De aanbieders hebben twee weken geleden vanuit het bureau Inkoop een uitvraag gekregen 
waarin wordt gevraagd om op basis van de huidige dienstverlening aan de cliënten die vertaling 
naar de nieuwe systematiek te maken. Mevrouw De Rond voegt toe dat het daarbij belangrijk is 
om te bekijken hoe lang het traject nog moet doorlopen in 2017. Als dit bijvoorbeeld langer dan 6 
maanden is, wordt dat ‘lang’. Dit geldt voor jeugd. 
De heer Bierma deelt mee dat deze informatie voor jeugd uiterlijk 1 december 2016 terugkomt bij 
het bureau Inkoop. Indien een aanbieder daarin niet slaagt, is inkoop  helaas genoodzaakt om 
naar eigen inzichten die indeling te maken. De gemeente heeft ook de spiegelinformatie op basis 
van de huidige inzet van cliënten en dit wordt hiernaast gelegd. In 80% van de gevallen zal dit 
juist zijn en wordt de indeling toegepast. Dit moet uiteindelijk op 1 februari 2017 in de systemen 
zijn vertaald. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat is afgesproken met de 18 toegangsteams dat uiterlijk op 
31 januari 2017 de nieuwe indeling  gereed zal zijn. De aanbieders krijgen die lijst dan weer terug 
via Zorgned en dit kan dan worden ingelezen als startsituatie voor 2017. De namen van de 
contactpersonen moeten ook nog worden aangereikt om een eventueel overleg mogelijk te 
maken. Gedeeltelijk zullen de gemeenten ook nog herindicaties doen aan het einde van het jaar 
en zal de nieuwe indeling al worden genoteerd. 
 
De heer Bierma deelt vervolgens mee dat op 7 en 12 december 2016 ook nog 2 informatieve 
bijeenkomsten worden belegd voor de zorgaanbieders waar ook nog vragen gesteld kunnen 
worden. Vanwege het logistieke probleem dat daardoor ontstaat, is nu afgesproken dat de 
inlevertermijn van de contractstukken verlengd wordt naar 15 december 2016. Daarnaast komen 
ook nog voorlichtingsbijeenkomsten voor de toegangsteams vanwege deze verfijning van de 
systematiek. Dit vergt nog een goede instructie. De heer Bierma vraagt aan de aanbieders om 
voor 1 januari 2017 nog geen vragen aan de toegangsteams te stellen. Vragen moeten in die 
periode aan het team Inkoop worden gesteld. Vanaf 1 januari 2017 kan men natuurlijk wel vragen 
stellen aan de toegangsteams. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt aangegeven dat de vrijgevestigden ook nog voor een 
informatieve bijeenkomst worden uitgenodigd op 30 november 2016. Zij kunnen echter in 2017 
nog doorgaan op basis van de DBC-structuren. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat ook nog 2 sessies met de gecertificeerde instellingen worden 
georganiseerd zoals de William Schrikker Groep, zodat zij ook op de hoogte zijn van de nieuwe 
afspraken. 
 
Een aanbieder vraagt hoe de gemeente Brunssum hieraan deelneemt. 
De heer Bierma antwoordt dat de gemeente Brunssum vanaf volgend jaar de ambulante 
jeugdzorg niet meer via de samenwerking inkoopt. 
Mevrouw De Rond voegt toe dat de gemeente Brunssum wel nog de specialistische jeugdhulp 
via de samenwerking blijft inkopen. Brunssum blijft dus nog gedeeltelijk via het inkoopteam 
declareren. 
De voorzitter stelt voor om dit duidelijk op de website te publiceren bij de FAQ. 
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De heer Bierma deelt mee dat voor de Wmo een iets ander traject geldt omdat de 
arrangementssystematiek verschilt met jeugd. Bij de Wmo is de onderverdeling naar uren per 
cliënt een veel nadrukkelijker punt van afweging. De juridische vraag is of het voor die omzetting 
noodzakelijk is om een beschikking af te geven of niet. Men gaat uit van niet. . Wellicht dat dit 
echter toch nog gerepareerd moet worden. Begin december komt de uitvraag en zal het bureau 
Inkoop op basis van aanlevering door aanbieders de definitieve indeling maken. De 
toegangsteams van de 5 Heuvellandgemeenten nemen hierover het definitieve besluit.. De 
zorgaanbieders krijgen tot 1 februari 2017 de tijd om dit in te vullen. Het bureau Inkoop zal de 
maand februari dan gebruiken om de Wmo in de systemen in te delen. Daarbij is men echter ook 
sterk afhankelijk van de afspraken met Zorg-Lokaal, Zorgned en de communicatie tussen de 
gemeenten en de 4 gegevensknooppunten. 
 
Een aanbieder vraagt wat in de maand januari gebeurt. Is Zorgned een nieuw systeem? 
De heer Spaanderman antwoordt dat sinds circa 2 weken de arrangementsystematiek 2017 
scherp  in beeld is. Ook is in de tussentijd een Europese aanbesteding gehouden. In toekomst 
moet Zorgned partijen in staat stellen om het berichtenverkeer geautomatiseerd af te handelen. 
De gunning aan Zorgned  was 2 maanden geleden. Nu is men dus in gesprek met Zorgnet over 
de inrichting van het arrangementssysteem. Dit wordt een continue stroom met een real time 
informatievoorziening. Spreker verwijst in dit kader naar de website van Zorgned, die marktleider 
is in Nederland en die al in circa 7 regiogemeenten live is. Het is dus een bewezen technologie. 
Dat is een grote stap die wordt gezet, maar dat betekent ook dat nog veel moet gebeuren. 
 
Declaratieprotocol (toelichting Ernst Spaanderman) 
De heer Spaanderman licht toe dat het declaratieprotocol 2017 samenhangt met de inrichting 
van het systeem. Dit declaratieprotocol is er dus nog niet. De twee uitgangspunten van het 
declaratieprotocol zijn : 
 

 dat de aanbieders voldoende gefinancierd moeten zijn (kasstroom = kostenstroom), 

 een administratieve lastenverlichting door gebruik te maken van de technische oplossing. 
 
Dit treedt echter niet al per 1 januari 2017 in werking. De doelstelling is wel om alle nieuwe 
cliënten te beschikken op de nieuwe arrangementen en om later een omklap te maken voor de 
overgangscliënten. Dat betekent dat men in 2017 van start zal gaan met voorschotten gebaseerd 
op de realisatie 2016. De bedoeling is om deze periode zo kort mogelijk te houden. Maar zo lang 
als nodig zal men met voorschotten blijven werken. Op een bepaald moment is echter alles 
getest en gaat men feitelijk via dit systeem declareren. 
 
Een aanbieder vraagt uitleg over het risico als een cliënt uiteindelijk anders wordt ingeschaald. 
De heer Spaanderman antwoordt dat het voorschot op 2016 wordt gebaseerd. Dit wordt 
teruggerekend naar een maand. Het is een voorschot en dit heeft geen juridisch karakter. De 
feitelijke declaratie heeft echter wel een juridisch karakter. Uiteindelijk wordt dit verrekend of moet 
het geld worden teruggestort. De nieuwe bekostigingssystematiek gaat in per 1 januari 2017, ook 
al start men met voorschotten. Voor jeugd weet men dat op 31 januari 2017. 
Mevrouw De Rond vindt dat daarover bij de Wmo ook bijna geen misverstand kan bestaan als 
de uren gewoon zijn geleverd. 
 
De heer Spaanderman licht toe dat ook het jaar 2016 nog afgerond/afgerekend moet worden. 
Spreker vraagt om in 2016 de lopende cliënten te declareren op grond van de oude 
arrangementscodes. Dat is van cruciaal belang voor de gegevensmatch. 
Mevrouw Deiana vraagt om dit breder te communiceren. 
De heer Spaanderman zal dit doen. Spreker zal dit ook meenemen bij de sessie met alle 
gemeentelijke backoffices. Dit is heel belangrijk. 
 
Een aanbieder merkt op dat gesproken wordt over maandtarieven bij de Wmo. Wat gebeurt er 
met een zieke cliënt die in de dagbesteding zit? Mag dit wel of niet worden gedeclareerd? 
De heer Spaanderman heeft deze vraag al genoteerd. Spreker zal hierop nog persoonlijk 
terugkomen en dit ook publiceren bij de frequently asked questions (FAQ) van de Wmo op de 
website. 
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Een aanbieder vraagt of ook nog correcties gedaan kunnen worden in bijvoorbeeld juni over de 
maand mei. 
De heer Spaanderman antwoordt dat dit nog ingericht moet worden. Spreker neemt echter aan 
dat in het berichtenverkeer de startdatum van zorg komt te staan, wat leidend wordt voor het 
uitbetalen van de declaratie. Dit is een algemene vraag voor de arrangementen die per maand 
worden uitbetaald. 
 
Een aanbieder vraagt of een termijn van vier weken nog is overwogen. 
De heer Spaanderman antwoordt dat dit wel is overwogen. Hiervoor is echter niet gekozen 
vanwege het boekjaar. Indien men met vier weken gaat rekenen, loopt de laatste periode immers 
door in het nieuwe jaar (dertien periodes). 
 
Evaluatie bestuurlijk aanbesteden en doorkijk 2017 (toelichting Annemarie Zweers) 
De voorzitter wil graag voorkomen dat volgend jaar laat wordt opgestart met de ontwikkeltafels 
voor de contractafspraken van 2018. Dat betekent dat eind januari, begin februari met een 
nieuwe OT-ronde wordt gestart. De voorzitter hoopt en verwacht dat het pakket dan minder 
omvangrijk zal zijn. Dit zal dan ook vooral gaan om meer kwalitatieve doorontwikkelingen. De 
eerste OT zal ook worden gebruikt om de onderwerpen en de opdracht voor 2018 scherp te 
krijgen. Over de precieze indeling van de ontwikkeltafels zullen de aanbieders ook nog worden 
geïnformeerd. 
Verder lopen eind 2017 (per 1 januari 2018) de DVO en de samenwerkingsovereenkomst tussen 
de gemeenten en de aanbieders ook af. Hierover moeten ook tijdig afspraken worden gemaakt. 
Daarnaast loopt de centrumregeling jeugd ook per 1 januari 2019 af. 
In de komende stuurgroep jeugd en het overleg Maastricht-Heuvelland zal een 
onderzoeksopdracht worden voorgelegd om een evaluatie te doen waarbij bekeken moet worden 
of het haalbaar is dat de DVO en de samenwerkingsovereenkomst met 1 jaar worden verlengd 
zodat de einddatum 1 januari 2019 wordt.. Daarom wordt met een evaluatie gestart waarin wordt 
bekeken of de DVO met 1 jaar kan worden verlengd zodat deze samen afloopt met de 
centrumregeling. Daarnaast wil men nog een bredere evaluatie doen waarin gekeken wordt naar 
de situatie na 2019. 
De heer Bierma merkt op dat uiteraard ook de aanbieders met een eventuele verlenging moeten 
instemmen. 
 
Een aanbieder vraagt ten aanzien van jeugd of mogelijk ook nog een andere gemeente zich kan 
distantiëren, zoals de gemeente Brunssum dat heeft gedaan. Deze aanbieder zou het heel fijn 
vinden als gemeenten zich aan de afspraken houden. 
Mevrouw Smeets antwoordt dat mogelijk ook andere gemeenten voor het onderdeel ambulant 
ook uittreden. Voor 2018 ligt dit binnen de gemaakte afspraken  nog open. Voor 1 april 2017 zal 
dit bekend moeten zijn. 
De voorzitter zal dit dan meteen communiceren. 
 
Conclusies/afspraken/afsluiting 
De voorzitter deelt mee dat nog veel bijeenkomsten worden georganiseerd. Op de website staat 
ook alle informatie. 
 
De heer Raets dankt namens de gemeenten alle aanbieders voor de inzet van het afgelopen jaar 
bij deze ontwikkeltafels. Spreker stelt vast dat men in 2015 is gestart met een gigantische 
operatie. Spreker is trots dat hij in Zuid-Limburg woont en werkt en hij kijkt terug op een hele 
mooie samenwerking met heel veel partijen die hij voorheen niet of nauwelijks kende. Spreker 
ziet nu een groep die heel goed samenwerkt en die dit traject nu samen afrondt. 
Een aanbieder geeft de gemeenten hiervoor ook een compliment. 
 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 15.52 
uur de bijeenkomst. 
 
 
 
Heerlen, 18 november 2016 


