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Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 26 augustus 2016, 13.15 uur - 16.30 uur 

4e OT, arrangementen Wmo - beschermd wonen 
Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Fenikshof 1, 6211 AX Maastricht 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders 
 Annemie Heuvelmans AltraCura 
 John Bos   Envida 
 Edith Westenberg  Mondriaan 
 André Bremmers  Levanto 
 Erik Noteborn  SGL 
 Ton Weijs   Radar 
 Charlotte Dobbelstein In Harmony 
 Eric Nafzger  Kracht in Zorg 
 Marie-Josée Vollebergh Moveoo 
 Jos Jurgens  Talent 
 Jos Stevens  Cicero Zorggroep 
 Hanne Sterken  Leger des Heils 
 Roger van Haaf  WonenPlus 
 Frans Mouthaan  Relim 
 John Caubergh  Coöperatie Limburgse Zorgboeren 
 
 Werkgroepleden 
 Herman Reiters  gemeente Maastricht 
 Tanja Bytchkova  gemeente Eijsden-Margraten 
 
 Ambtelijke vertegenwoordigers 
 Louk Dorrestein  gemeente Maastricht 
 Olga Sollet   gemeente Eijsden-Margraten 
  
 Kernteam ontwikkeltafels sociaal domein 
 Annemarie Zweers  voorzitter Ontwikkeltafels  
 Berry Rademacher  inkoopbureau / gemeente Maastricht 
 Ernst Spaanderman  inkoopbureau / gemeente Maastricht 
 Ids Bierma   ambtelijk secretaris Ontwikkeltafels  
 Yvonne Sinsel  notulist 

 
 
Inloop van 13.15 - 13.30 uur 
 
Welkom, toelichting op het programma en mededelingen 
De voorzitter heet de aanwezigen om 13.30 uur welkom bij deze vierde OT arrangementen 
Wmo - beschermd wonen gecombineerd met het thema bekostiging. De voorzitter deelt mee dat 
vandaag de kaders die in de OT in juni zijn besproken en die in de werkgroepen verder zijn 
uitgewerkt worden besproken. Dit betreft een verdere verfijning van de arrangementen.  
Voor de pauze worden de arrangementen beschermd wonen besproken en na de pauze de 
arrangementen Wmo. In de presentaties van vandaag staat op hoofdlijnen ook dezelfde 
informatie als in de notities. De gelegenheid bestaat om opmerkingen te maken en 
verbetervoorstellen te doen, zodat hierna de volgende stappen gezet kunnen worden en de 
tariefopbouw en de tariefberekening gemaakt kunnen worden. Dat is heel belangrijk. 
Vandaag is de ontwikkeltafel Wmo/beschermd wonen met de ontwikkeltafel bekostiging 
gecombineerd vanwege de nauwe onderlinge samenhang. Het verslag wordt zo spoedig mogelijk 
op de website gepubliceerd voor de virtuele ronde. Voor het verslag zal ook een geluidsopname 
worden gemaakt. Verder is in juli ook een collegenota van de kaders, zoals die uit de OT’s 
voortvloeien, in alle colleges vastgesteld; voor beschermd wonen in de gemeente Maastricht en 
voor Wmo in de Maastricht-Heuvelland gemeenten. Daarnaast zijn de arrangementen ook in het 
portefeuillehouderoverleg Maastricht-Heuvelland toegelicht. De wethouders waren zeer tevreden 
over deze manier om hen bij het proces te betrekken. De wethouders hebben de opdracht 
gegeven om dit jaar wel stappen te zetten bij een aantal problemen, zoals de 
jaargrensproblematiek. Hiervoor hebben we dus nog vier maanden tijd. 
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De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
Start behandeling arrangementen beschermd wonen 
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat de heer Reiters start met de eerste presentatie. 
 
Presentatie arrangementen beschermd wonen en bekostiging 
 
Kaders en opdracht: 

 differentiatie van arrangementen, 

 scherpere definiëring van de BW-arrangementen, 

 uniforme prijzen per arrangement, 

 jaargrensproblematiek. 
 
Aanpak: 

 werkgroep arrangementen beschermd wonen, 

 4 bijeenkomsten, 

 alle OT-aanbieders BW aanwezig in werkgroep. 
 
Vraagstukken: 

 heldere beschrijvingen voor: 

◦ aanbieders, 

◦ toegang en centrale voordeur, 

◦ input bekostiging. 

 flexibele op- en afschaling. 
 

Het model: 
 

 
Arrangementbeschrijvingen: 
1. beschermd wonen (met verblijf) – basis 
2. beschermd wonen (met verblijf) – licht 
3. toeslag verpleging & verzorging 
4. beschermd wonen - zonder verblijf 
5. toeslag tijdelijk opschalen 
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Arrangementen: 
 
Beschermd wonen – basis:  

 intramurale verblijfsetting, 

 inclusief ‘hotelfuncties’, 

 24-uurs ondersteuning of toezicht door professionals. 
 

Beschermd wonen – licht: 

 intramurale verblijfsetting, 

 inclusief ‘hotelfuncties’, 

 gestabiliseerde problematiek/tijdelijke terugval vanuit extramurale setting, 

 ondersteuning en toezicht is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt, 

 24/7 beschikbare zorg. 
 
Toeslag verpleging & verzorging 

 flexibele toeslag voor tijdelijke of permanente intensieve verpleging en verzorging, 

 extra criteria t.a.v. ADL, mobiliteit, verpleegkundige aandacht, 

 contra-indicatie: Wlz, Zvw. 
 
Beschermd wonen – zonder verblijf: 

 scheiden van wonen en zorg, 

 de cliënt woont in een eigen woning (is zelf huurder of eigenaar), 

 overname van taken/dagelijkse hulp en toezicht op het gebied van levensonderhoud,  

 onplanbare zorg, wisselende ondersteuningsbehoeften, 

 24/7 beschikbare zorg. 
 

Toeslag tijdelijk opschalen: 

 tijdelijke toeslag bij decompensatie/terugval, 

 naar intramurale setting, 

 maximaal 3 maanden. 
 
Desgevraagd geeft de heer Reiters aan dat van dagbesteding een apart arrangement wordt 
gemaakt.  
Een aanbieder krijgt vaak cliënten met ernstige psychiatrische problematieken van andere 
organisaties (beschermd wonen intramuraal) doorverwezen die groepsongeschikt zijn. De 
aanbieder ziet dit echter niet terug in het schema. Hiervoor is wel 24-uurs ondersteuning 
beschikbaar. Deze categorie moet echter niet automatisch in licht worden ingedeeld. 
De heer Reiters antwoordt dat het erom gaat dat de 24-uurs ondersteuning/begeleiding 
beschikbaar is. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt verder opgemerkt dat bij licht ook de bedoeling is dat iemand 
overdag aanwezig is. Het is cruciaal dat een onderscheid gemaakt wordt tussen basis en licht 
waarbij bij basis de ondersteuning 24 uur aanwezig is. 
De voorzitter antwoordt dat dit bij de verdere uitwerking nog terugkomt. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt verder opgemerkt dat in de notitie over drie en later over vier 
arrangementen voor beschermd wonen wordt gesproken en in de presentatie over drie 
arrangementen. 
De heer Reiters antwoordt dat uiteindelijk besloten is om uit te gaan van drie arrangementen 
samen met een toeslag. De notitie zal hierop worden aangepast. 



  Pagina 4 van 13 
 

 

Een aanbieder vraagt uitleg over de dagbesteding in de notitie. 
De heer Reiters antwoordt dat het zoeken naar dagbesteding in het stuk wordt genoemd. 
 
Een aanbieder merkt op dat bij beschermd wonen zonder verblijf geen 24-uurs zorg beschikbaar 
is. Is dat ook beschermd wonen licht? 
De heer Reiters antwoordt bevestigend. 
De voorzitter merkt op dat dit een belangrijk onderscheid is. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt verder opgemerkt dat voor cliënten met een volledig pakket 
thuis (vpt) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) een lage eigen bijdrage geldt. De hotelfuncties zijn op 
maat beschikbaar. Zit dit in het tarief? 
De heer Reiters antwoordt dat alles in de beschrijving staat. Het gaat om het bevorderen van de 
zelfredzaamheid van de cliënt. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt aangegeven dat de hotelfuncties gemiddeld in het tarief zitten. 
De hotelfuncties kunnen naar behoefte en noodzaak worden ingezet. Het gaat dus om maatwerk. 
De aanbieders bepalen de inzet en dit kan als een instrument in het behandelplan worden 
gebruikt. 
Een aanbieder krijgt ook cliënten die nergens anders plaatsbaar zijn. Deze aanbieder levert dan 
zorg zonder verblijfscomponent en komt daarmee dus nooit uit de kosten. 
De heer Dorrestein legt uit dat de begeleiding voldoende beschikbaar is. Dat kan bijvoorbeeld 
ook met een tablet op afstand worden gedaan. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt aangegeven dat het specifieke probleem van deze aanbieder 
buiten deze ontwikkeltafel moet worden besproken. Aldus wordt afgesproken. 
De voorzitter zal ook nog uitleggen hoe we hiermee in het vervolg van het proces verder 
omgaan. 
 
Een andere aanbieder vraagt of dit arrangement ook van toepassing kan zijn op ouderen met 
een psychiatrische component. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt aangegeven dat dit kan als de grondslag maar psychiatrie is. 
 
Een aanbieder pleit voor een mogelijke verlenging bij de toeslag tijdelijk opschalen van 
maximaal drie maanden met een tussentijdse indicatie vanuit toegang. 
De voorzitter noteert deze opmerking. 
 
Dagbesteding beschermd wonen: 
nog te beschrijven. 

 Wie doet mee? 
 

De voorzitter inventariseert wie hiermee samen met de heer Reiters na 19 september aan de 
slag willen gaan: Talent, Relim, Mondriaan, Radar. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat men ervoor moet waken van dagbesteding 
beschermd wonen niet iets heel specifieks te maken. 
De heer Reiters antwoordt dat de dagbesteding beschermd wonen altijd in het arrangement 
beschermd wonen heeft gezeten. De gemeente Maastricht heeft als centrumgemeente voor deze 
voorziening middelen van het Rijk ontvangen om dit voor de gehele regio uit te voeren en te 
betalen. De dagbesteding Wmo wordt echter breder ingezet dan alleen bij beschermd wonen. 
Daarom is ervoor gekozen om twee arrangementen te maken. De kosten zullen anders voor 
Maastricht aanzienlijk stijgen. 
 
Sturen op groei: 

 Doelen: 

◦ vergroten zelfregie, 

◦ scheiden van wonen en zorg, 

◦ betaalbaarheid. 

 Draaiknoppen: 

◦ tariefverlaging, 

◦ budgetplafonds, 

◦ degressief tarief. 

 Wie doet mee? - werkgroep 
 
Een aanbieder vraagt voor welke aanbieders deze arrangementen worden opengezet. 
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De heer Reiters antwoordt dat alle aanbieders zich voor alle arrangementen kunnen inschrijven. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat de groei ook getemperd kan worden met meer 
efficiëntie. Een tariefverlaging zou immers funest zijn voor een aantal aanbieders en de kwaliteit 
van zorg.  
Een aanbieder wil graag zoeken naar redelijke oplossingen. Indien gekozen wordt voor een 
degressief tarief moeten hieraan echter wel termijnen en toetsmomenten worden gekoppeld.  
De gemeente weet immers tijdig of het budget toereikend is. 
Een andere aanbieder is een voorstander van maatwerk en op- en afschalen. 
De heer Reiters vindt dat bij een degressief tarief wel een redelijk tarief aan de basis moet liggen 
zodat het surplus draagbaar is. Uit het basistarief moeten immers ook de vaste lasten kunnen 
worden betaald. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt aangegeven dat de door- en uitstroom dan wel goed geregeld 
en beschikbaar moet zijn. De voorkant is in deze regio nu goed geregeld, maar de achterkant nog 
niet. Zodra dit is geregeld, kan men heel goed met degressieve tarieven gaan werken. 
Een aanbieder voegt toe dat men daarvoor dan ook de contacten met de 
woningbouwverenigingen moet aangaan. 
 
De heer Reiters vraagt wie aan deze werkgroep wil meedoen. In deze werkgroep groei wordt 
dan een van de varianten (een degressief tarief met de randvoorwaarden) uitgewerkt. 
De voorzitter stelt vast dat de vertegenwoordigers van Kracht in Zorg en het Leger des Heils 
zich aanbieden. De heer Reiters zal contact met hen opnemen. 
 
Een aanbieder vraagt in dit kader uitleg over de jaargrensproblematiek. 
De voorzitter antwoordt dat dit bij de bekostiging aan de orde komt. 
 
Een aanbieder vraagt naar de eventuele instroom vanuit de Wlz en het daarvoor benodigde 
budget. 
De heer Reiters verwacht niet dat dit in 2017 al gebeurt. De gemeenten hebben hierop echter 
weinig invloed. Eventueel moet dit thema in 2017 voor 2018 worden opgepakt. 
De voorzitter wil dit onderwerp opnemen voor de ontwikkeltafels in 2017. De voorzitter hoort 
verder geen inhoudelijke op- en aanmerkingen dan dat de omschrijvingen in de bijlage moeten 
worden bijgewerkt. Er komen twee werkgroepen; een werkgroep voor de uitwerking van de 
draaiknop en een werkgroep voor de dagbesteding. Deze laatste werkgroep moet een link leggen 
met dagbesteding Wmo. De voorzitter stelt vast dat er geen andere inhoudelijke punten zijn. 
 
De heer Spaanderman vervolgt de presentatie met de bekostiging. De getoonde sheets zijn 
grotendeels hetzelfde als de presentatie van de ontwikkeltafel jeugd – bekostiging van 
vanmorgen. Bij beschermd wonen komen jaarprijzen met een uniforme prijs per arrangement 
voor alle gecontracteerde aanbieders. Voor trajecten korter dan 12 maanden – bijvoorbeeld 
6 maanden – worden de kosten bijvoorbeeld 6 maanden doorbelast. De doelstelling vanuit het 
bestuur is om te komen tot reële tarieven. 
 
Bekostigingstype: 
Op basis van analyse van de zorginzet en anderhalf jaar ervaring met jaararrangementen worden 
de volgende verbeteringen voorgesteld, waarbij er een zuiverder verband is tussen de kosten van 
de zorg en de vergoeding die hier tegenover staat: 

 jaaradviesprijzen, 

 uniforme prijs per arrangement: hetzelfde tarief voor alle gecontracteerde aanbieders. 
 

Doelstelling: reële tarieven 
• inzet (uren, dagdelen of etmalen) gebaseerd op realisatie 2015, 
• tarieven gebaseerd op: 

– specifieke berekening én 
– spiegelinformatie én 
– vergelijking andere regio’s. 

• hardheidsclausule. 
 

 Specifieke berekening: 
1. kosten bepaald op basis van uitvraag bij zorgaanbieders: 

• cao’s, 



  Pagina 6 van 13 
 

 

• bijkomende kosten (overhead, werkgeverslasten, etc.) – representatieve steekproef. 
2. uitvraag inzet per arrangement – representatieve steekproef, 
3. berekening kostprijs per uur per arrangement, 
4. gemiddelde duur arrangement, 

• vergelijking met brancherapporten en gemiddelden in Nederland, 
5. berekening arrangementstarief. 

 
Spiegelinformatie: 
1. spiegelinformatie bevat codering van voor 2015, 
2. kosten berekenen op basis van deze codering op basis van toonaangevende instanties  

(bijv. NZa), 
3. zorgintensiteit uit spiegelinformatie, 
4. berekenen tarieven op basis oude systeem (gewogen gemiddelde tussen zorgaanbieders), 
5. berekening op basis van de geleverde zorg 2015 van arrangementstarieven op basis van: 

• doorlooptijden (duur), 
• behandelintensiteit (intensiteit), 
• uurtarieven en productomschrijvingen (complexiteit). 

 
Vergelijking andere regio’s: 
1. andere regio’s hebben al tarieven doorgerekend en afgesproken met zorgaanbieders, 
2. berekening van arrangementstarieven op basis van de urenrealisatie vanuit de 

spiegelinformatie, 
3. tarieven dienen in lijn te liggen met de rest van Nederland. 

 
 De drie methodieken hebben hun eigen voor- en nadelen en risico’s. 
 Door combinatie van de drie methodieken kunnen de nadelen en risico’s beperkt worden. 
 Op deze wijze wordt tot reële tarieven gekomen. 

 
Een aanbieder vraagt wanneer een arrangement formeel start in relatie tot deze 
maandafrekening. 
De heer Dorrestein antwoordt dat de zorg start op het moment dat de aanvang zorgmelding de 
deur uitgaat. In het berichtenverkeer is de ‘aanvang zorg’ de peildatum. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt vervolgens gevraagd of het berichtenverkeer per 1 januari 
2017 operationeel zal zijn. 
De heer Spaanderman antwoordt dat dit complex is, omdat de gemeente Maastricht als 
centrumgemeente dit berichtenverkeer tussen aanbieders en gemeenten ook moet kunnen 
meelezen. Er zijn softwarepakketten op de markt gekomen die deze mogelijkheid bieden. Voor 
de zomer is hiervoor de aanbesteding gestart en in oktober zal dit gegund worden en volgt ook 
het implementatieplan. De gehele uitvoeringstoets wordt ook binnenkort gestart. Wellicht wordt 
hiermee ook bijvoorbeeld pas op 1 april 2017 gestart en niet al op 1 januari 2017. 
Vanuit gemeentelijke zijde worden de zorgen van de zorgaanbieders over de start van het 
berichtenverkeer per 1 januari 2017 onderschreven. Voorkomen moet worden dat de 
opvangvoorzieningen vollopen. 
De heer Reiters merkt op dat de zorg in ieder geval altijd kan worden gestart. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat dit grote consequenties kan hebben. 
De voorzitter antwoordt dat dit belangrijke punt bij de implementatie wordt meegenomen. 
 
Jaareindeproblematiek: 
• Beschikking kan langer dan een jaar zijn – dit bepaalt het recht op zorg. 
• Hoe deze zorg wordt ingevuld, volgt uit de inzet van de arrangementen. 
• Ieder arrangement krijgt een specifieke standaardduur per arrangement. 
• Standaardduur is de basis voor het arrangementstarief. 
• Maximale standaardduur is 365 dagen. 
• Na afloop standaardduur: gemeente kan 

◦ stoppen, of 

◦ verlengen, of 

◦ opvolgen met een andere (sub-)arrangement. 
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Een aanbieder vraagt of een beschikking voor een langere periode dan 365 dagen (een jaar) 
kan worden afgegeven. Momenteel bestaat bovendien ook al een achterstand bij de 
arrangementen die aflopen en die opnieuw moeten worden bekeken. 
De heer Spaanderman antwoordt bevestigend. Een beschikking kan langer duren dan een jaar, 
maar een arrangement heeft een maximumduur van 365 dagen en wordt na een jaar 
geëvalueerd. Spreker zal dit punt (het capaciteitstekort) meenemen en dit samen met de 
uitvoering/toegang afstemmen. 
 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt gevraagd waarom ieder jaar moet worden bekeken of de 
beschikking nog geldt. Dit is inhoudelijk niet te begrijpen en immers eigenlijk herindiceren.  
Dit betekent ook heel veel extra werk voor de gemeenten bij deze doelgroep. 
De heer Spaanderman antwoordt dat dit financieel gezien logisch is. 
Een aanbieder ziet het voordeel bij op- en afschalen en is een voorstander van maatwerk. 
De heer Dorrestein ziet bij dit toetsingsmoment mogelijkheden voor op- en afschalen. 
De voorzitter vindt deze extra werkbelasting een belangrijk punt om mee te nemen bij de 
uitwerking. 
De heer Spaanderman zal hierover nog een keer goed nadenken. 
 
Toetsingskader: 
 
Huidige toetsing: 
• facturatie, 
• controleverklaring, 
• kwartaal uitvraag. 

 
Vanaf 2017: 
• materiële controles, 
• uitwerking in de ontwikkeltafels november 2017. 
 
Een aanbieder merkt op dat op de sheet ‘ontwikkeltafels november 2016’ in plaats van 
‘ontwikkeltafels november 2017’ moet staan. 
De heer Spaanderman zal dit aanpassen. 
 
Vervolgproces - contractueel: 
• september: werkgroep dagbesteding BW, 
• september: werkgroep sturen op groei, 
• na bespreking in OT’s: voorstellen definitief maken en voorleggen aan het college 

centrumgemeente Maastricht (medio oktober), 
• uitvraag bij aanbieders vormt input voor tariefberekening, 
• oktober: tarieven berekenen, 
• oktober: vastleggen output OT’s in DVO 2017, 
• oktober/november: tekenen DVO’s. 

 
De heer Spaanderman stelt samen met de voorzitter vast dat dit in principe toch niet meer in de 
’OT’s wordt nabesproken. 

 
Vervolgproces - uitvoering: 
• nu: implementatie berichtenverkeer, 
• medio september: sessie met aanbieders, toegang, beleid, ICT en inkoopteam over 

uitvoeringstechnische aspecten => actieplan, 
• medio september: sessie met managers toegang, 
• november: sessies met toegangsmedewerkers. 
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De voorzitter merkt op dat het vervolgproces inderdaad ambitieus is. De voorzitter gaat ervan uit 
dat het inkoopteam dit gaat halen. Desgevraagd geeft de voorzitter aan dat in een sessie met 
4/5 aanbieders, toegang, beleid, ICT en het inkoopteam wordt bekeken wat haalbaar is. De 
uitnodigingen hiervoor zijn al verstuurd en de uitkomst hiervan is begin oktober bekend. 
Desgevraagd geeft de heer Spaanderman aan dat de communicatie hierover met de aanbieders 
ook in die sessie wordt bekeken. 
 
Een aanbieder vraagt of dit voor VECOZO en het Zorg-Lokaal helder is. 
De voorzitter antwoordt dat het om het softwarepakket gaat. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt gevraagd wanneer de normatieve huisvestingscomponent 
afloopt. 
De heer Dorrestein antwoordt dat het recht op financiering hiervan losstaat. De normatieve 
huisvestingscomponent wordt in het tarief verwerkt. 
 
Pauze 14.58 -15.16 uur 
 
Vervolg behandeling arrangementen Wmo en bekostiging 
De voorzitter meldt dat het om verschillende redenen niet mogelijk is gebleken in de 
zomerperiode een werkgroepbijeenkomst te organiseren. Het voorstel dat afgelopen week is 
rondgestuurd is dus niet met de aanbieders uit de werkgroep afgestemd. De discussie over het 
voorstel wordt nu dan ook in alle openheid gevoerd. De heer Dorrestein zal het voorstel 
presenteren. 
 
Presentatie arrangementen Wmo en bekostiging 
De heer Dorrestein deelt mee dat een groot gedeelte van de presentatie hetzelfde is als het 
eerste gedeelte van de bijeenkomst. Daarom wil spreker snel overgaan tot de kern van het 
voorstel. 
 
Bestuurlijk kader: 
• gelijke tarieven voor gelijke zorg (uniformering), 
• uitgangspunt is uitvoering binnen budgettair kader, 
• resultaatsturing, 
• verschuiving naar vrij toegankelijke hulp. 

 
Vanuit de aanbiederszijde wordt gevraagd of resultaatsturing nog verder wordt uitgewerkt. 
De heer Dorrestein antwoordt dat dit momenteel nog niet aan de orde is. 
De voorzitter voegt toe dat de aparte ontwikkeltafel resultaatsturing ook een notitie heeft 
voorbereid. Deze ontwikkeltafel is volgende week vrijdag gepland. 

 
Kaders en opdracht: 
• laatste OT zijn kaders vastgesteld: 

◦ verfijning van de huidige arrangementen Wmo is wenselijk, 

◦ bewegingsruimte moet bestaan blijven voor het invullen van de zorgvraag, 
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◦ nieuwe indeling uitwerken in en beschrijven naar verschillende niveaus gebaseerd op 
complexiteit en intensiteit, 

◦ uniforme prijzen per arrangement vaststellen, 

◦ opheffen van de jaargrensproblematiek. 
 

Aanpak: 
• werkgroep Wmo arrangementen (aanbieders + gemeenten), 
• input gebruikt van andere gemeenten / regio’s, 
• uit de berekening van de nog vast te stellen tarieven moet uiteindelijk blijken of de 

doelstellingen gehaald worden. 
 
Vraagstukken  
Wmo begeleiding & Wmo begeleiding groep: 
• verfijning huidige arrangement begeleiding individueel en groep, 
• helder kader voor indeling (CIZ Indicatiewijzer), 
• vaste tarieven voor een duidelijk product. 
• relatie tussen intensiteit en complexiteit? 

– intensiteit zien wij als de ingezette uren, 
– complexiteit is het specialisme van de ingezette uren. 

 
De heer Bierma merkt op dat dit ook met de jurisprudentie rondom de huishoudelijke hulp te 
maken heeft. De rechter heeft aangegeven dat voor de indicering een objectief afwegingskader 
gehanteerd moet worden. Vanwege praktische redenen wordt daarom voorgesteld om de CIZ 
Indicatiewijzer hier zo veel mogelijk bij te gebruiken, omdat daarmee aan deze eis kan worden 
voldaan. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt gevraagd of met producten hetzelfde wordt bedoeld als met 
arrangementen. 
De heer Dorrestein vindt dit een goede vraag en hij komt hierop nog terug. 
 
Het model Wmo begeleiding Individueel 
 

Begeleiding speciaal 0-2 2-4 4-13 > 13 uren

Begeleiding Basis 0-2 2-4 4-13 > 13 uren

C
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Intensiteit in uren
 

 
Verschil met arrangementen jeugd: 
De duur en facturatie van het arrangement is begrensd tot een maand. De afrekening is steeds 
een maand ongeacht het tijdstip van de aanvang zorg in die maand. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat een aanbieder bij >13 uren dus wellicht meer 
geld krijgt dan bij een arrangement verblijf. Beseffen we ons dit wel? 
De heer Dorrestein denkt dat dit nagenoeg niet zal voorkomen. Het is toegang die bepaalt of een 
cliënt hiervoor in aanmerking komt. Het is niet de aanbieder die dit bepaalt. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt verder opgemerkt dat geld uiteindelijk het aantal uren zorg 
bepaalt. Waarom wordt naar een maand gekeken en niet naar een langere periode? 
De heer Dorrestein antwoordt dat ieder arrangementstarief wordt opgebouwd uit een gemiddeld 
aantal uren zorginzet. Dit wijkt echter op een aantal punten af van beschermd wonen. Dit zijn 
immers maandarrangementen. Een maand lang zit men in hetzelfde tarief. De keuze is gemaakt 
voor een maand met een mix. Dit kan maandelijks worden bijgestuurd. De beschikking duurt 
echter veel langer. 
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Vanuit de aanbiederszijde vindt men het logischer om met een systematiek van vier weken in 
plaats van maanden te werken. Anders verliest men uiteindelijk in een jaar immers een aantal 
weken. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat een beschikking afgeven iets anders is dan een 
afrekening per maand/vier weken. 
De heer Bierma vraagt of deze werkwijze met maandelijks afrekenen niet veel administratieve 
lasten met zich meebrengt.  
Van aanbiederzijde wordt gevraagd hoe dit bij de jeugdzorg is uitgewerkt, nu immers tijdens de 
vorige OT is aangegeven daarop te willen aansluiten.  
De heer Dorrestein geeft aan dat jeugd arrangementen heeft voor een langere periode, 
gekoppeld aan de gemiddelde behandeltijd van het desbetreffende arrangement en op jaarbasis 
per zorgaanbieder afgerekend.  
Vanuit de aanbiederszijde wordt vastgesteld dat alleen bij een verandering (op- of afschalen) 
iets hoeft te worden gedaan. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat wel maandelijks de verantwoording moet 
worden gedaan. Bij de huishoudelijke hulp geldt hetzelfde. De verwarring zit erin dat vanuit 
bekostiging naar de verantwoording wordt gekeken. Dat is echter iets anders dan een 
beschikking afgeven. Dit is immers voor een langere periode. De aanbieder legt nu elke maand 
verantwoording af over wat is gedaan en dat staat los van de lengte van de beschikking. 
Desgevraagd geeft de heer Dorrestein aan dat in dit model wel een mix zit. Men zou echter ook 
vanuit het arrangementen gedachtegoed kunnen kijken naar bijvoorbeeld een periode van drie 
maanden, waardoor er meer speelruimte bij de zorginzet beschikbaar is. 
De voorzitter geeft aan dat het verschil met jeugd is dat daar sprake is van een langere periode. 
De tariefberekening gaat op basis van een gemiddelde. Hier is echter sprake van een kortere 
periode.  
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat wel een keuze moet worden gemaakt. Dat is 
vanuit de rechter ook zo opgelegd. 
De heer Dorrestein hoort niemand zeggen dat het zo niet kan. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt opgemerkt dat men wel moet waken voor een brede 
opschaling. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat deze indeling tot stand is gekomen op basis 
van de analyse van de spiegelinformatie en dat de categorie van 0-2 uren verreweg het meeste 
voorkomt. Als dat het gevolg is van een efficiëntere dienstverlening is dat een ontwikkeling die de 
gemeenten toejuichen. Maar als er sprake is van zorgverschraling uiteraard niet. Het risico 
bestaat dat in de voorgestelde systematiek vaker naar 2-4 uren zal worden geïndiceerd. 
De heer Dorrestein merkt op dat geen klachten zijn binnengekomen. Het kan dus waarschijnlijk 
toch met minder zorg en er bestaat dus nog speelruimte. Dat is gesignaleerd. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat het nog een hele notie wordt om dit – dat het 
ook met minder dan 2 uren kan – tussen de oren van toegang te krijgen. 
Een aanbieder denkt ook dat de urenopgaven van de aanbieders van 2015 niet juist waren. 
De heer Dorrestein ziet dit inderdaad ook in andere regio’s. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt gevraagd of dit ook ruimte biedt aan een aanbieder om 
bijvoorbeeld 1,5 uur te leveren. 
De voorzitter antwoordt dat de aanbieder dit binnen de 0-2 uren zelf kan bepalen. 
De heer Dorrestein antwoordt dat uiteindelijk de mix wordt bepaald. Dat is een bandbreedte.  
De cliënt ziet dit echter als een recht. Dat is in de AWBZ ook al een heel oude discussie. Een 
aanbieder kan bijvoorbeeld ook één keer per maand, één dag bij de cliënt komen. De zorg moet 
zo efficiënt mogelijk worden geleverd. 
 
Een aanbieder vindt de stap van 4-13 uren erg groot. De aanbieder stelt voor om 4-8 uren te 
hanteren. Dit is voor een cliënt ook beter te begrijpen. 
De heer Dorrestein antwoordt dat dit als een aandachtspunt mee terug moet worden genomen. 
De heer Bierma geeft aan dat de 8 categorieën van de CIZ Indicatiewijzer zijn “vertaald” naar de 
voorgestelde 4 categorieën, waarbij de eerste 2 ongewijzigd uit de CIZ-wijzer zijn overgenomen, 
omdat in deze 2 de meeste cliënten zitten. De overige 6 categorieën van CIZ zijn naar de 
resterende 2 vertaald. De categorie 0-2 uren komt het meeste voor. Dat geldt ook voor 2-4 uren. 
Daarom is voor het resterende gedeelte 4-13 uren en > 13 uren gebruikt, maar deze 
onderverdeling is nog voorlopig. 
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Een aanbieder vraagt of naar de uren per maand wordt gekeken. Dit is onhandig, omdat vaak 
aan de start van het traject meer uren ingezet moeten worden, dat dan later geleidelijk 
afgebouwd kan worden. Dit voorstel betekent extra werk, omdat iedere maand afgerekend moet 
worden. Bovendien zit deze doelgroep vaak ook lang in een traject. 
De meeste aanbieders vinden dit niet praktisch en onlogisch. 
De heer Dorrestein antwoordt dat dit in principe voor een maand geldt. Dit moet met de toegang 
worden afgestemd. 
 
De voorzitter deelt mee dat uitgaande van de arrangementengedachte vanmorgen in de 
ontwikkeltafel jeugd de voorkeur aan een langere termijn is gegeven. De voorzitter stelt vast dat 
de aanbieders Wmo nu ook de voorkeur geven aan een langer durend arrangement (bijv. één 
kalenderjaar) dat per maand wordt betaald in plaats van kortere periodes. Aldus wordt 
afgesproken. 
 
Het model Wmo begeleiding groep 
 

Ouderen
0-2 2-4 > 4

VG/LG Volwassenen
0-2 2-4 > 4

ZG Volwassenen 0-2 2-4 > 4

LZA 0-2 2-4 > 4C
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Intensiteit in dagdelen
 

 
Verschil met arrangementen jeugd 
De duur en facturatie van het arrangement is begrensd tot een maand. De afrekening is steeds 
een maand ongeacht het tijdstip van de aanvang zorg in die maand. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt aangegeven dat het gros van de Wmo-cliënten die onder 
begeleiding groep vallen, langdurig 9 dagdelen dagbesteding per week heeft. Daarom moet men 
naar een ander systeem gaan. 0-2 uren komt heel weinig voor. 
De heer Dorrestein deelt mee dat dit voorstel nog niet berekend is. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt aangegeven dat in de werkgroep begeleid wonen is besproken 
dat men vanuit de transformatiegedachte eenvoudig moet kunnen op- en afschalen. Hoe 
verhoudt zich begeleiding groep tot begeleiding individueel? Begeleiding groep zou immers een 
vorm van afschalen kunnen zijn. Men moet goed opletten dat dit niet door elkaar gaat lopen. Dit 
voorstel is nog niet voldoende uitgewerkt en zo niet besproken in de werkgroep. De werkgroep is 
immers bij de definities gestrand. 
De heer Dorrestein neemt dit voorstel terug. Het op- en afschalen, de beschrijving van het 
arrangement groep en de definities zullen dus nog moeten worden bekeken. 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt vastgesteld dat de aanbieders de voorkeur hebben voor 
langdurig waarbij men kan middelen. De discussie kan op deze manier echter moeilijk worden 
gevoerd. Het is beter om meer tijd te nemen om met een onderbouwd voorstel te komen. 
 
Een aanbieder merkt op dat VG en LG volwassenen niet op een hoop kunnen worden gegooid. 
Dat zijn inhoudelijk verschillende doelgroepen met verschillende problematieken. Verder vraagt 
deze aanbieder uitleg over vervoer. 
De heer Dorrestein neemt deze opmerking over VG en LG volwassenen mee terug. 
De heer Bierma voegt toe dat de vervoerscomponent onderdeel uitmaakt van de 
arrangementsprijs. 
Deze aanbieder vindt dat VG en LG volwassenen dan echt uit elkaar gehaald moet worden. 
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Vanuit de aanbiederszijde wordt aangegeven graag opnieuw bij elkaar te willen komen. De 
beschikbare tijd voor een extra OT op 2 september kan hiervoor worden gebruikt. Dit voorstel kan 
dan beter afgestemd en doorgesproken worden.  
De voorzitter zal snel een afspraak maken voor de werkgroep, waarbij ook naar Wmo 
begeleiding groep moet worden bekeken. De langere termijn bij Wmo begeleiding individueel kan 
dan ook opnieuw worden bekeken. 
De heer Bierma stelt voor dat iemand vanuit bekostiging meteen aansluit. 
De heer Dorrestein vindt ook dat de lijnen heel kort moeten zijn. 
De voorzitter stelt vast dat de vertegenwoordigers van Levanto, AltraCura, Thuiszorg Groot 
Limburg, het Leger des Heils en PrivaZorg in de werkgroep gaan zitten. Mevrouw Charlotte 
Dobbelstein van In Harmony wordt ook uitgenodigd als niemand voor ouderen aanwezig is. 
De heer Spaanderman stelt voor dat controllers ook aansluiten om te kijken naar de financiële 
uitvoerbaarheid.  
 
Bandbreedte tarieven landelijk 
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Individueel speciaal 
                               

62,00  
                                

76,00  

Individueel Basis                                
39,50  

                                
51,40  

Groep 
                               

22,00  
                                

29,00  

    Minima tarief Maxima Tarief 
 
De heer Dorrestein legt uit dat bovenstaande bandbreedten volgen uit een onderzoek van 
80 gemeenten in verschillende regio’s in het midden en het westen van Nederland. Spreker gaat 
ervan uit dat dit exclusief vervoer is. 
Vanuit de aanbiederszijde wordt vastgesteld dat sommige van de aanwezige aanbieders nog 
lager zitten. Bovendien is de definitie van een dagdeel ook soms verschillend. 
 
Een aanbieder wil in de werkgroep ook graag naar de beschrijvingen van de arrangementen 
kijken. Dit is in de praktijk namelijk zo niet werkbaar. 
De heer Dorrestein antwoordt dat inderdaad een goede beschrijving moet worden gemaakt die 
recht doet aan de gespecialiseerde zorg. Aldus wordt afgesproken. 
 
Conclusies, vervolgafspraken en sluiting 
De voorzitter stelt vast dat nog veel voorwerk moet worden gedaan. Afgesproken wordt dat de 
werkgroep op korte termijn bij elkaar moet komen om de beschrijvingen en de bredere 
bandbreedte te bekijken. Dat geldt ook voor begeleiding groep. Vanuit bekostiging zullen de heer 
Arnold Wijnbergen vanuit Radar en de heer Maurice Vliegen vanuit Levanto aansluiten. 
Daarnaast zal vanuit inkoop ook nog iemand aansluiten. 
 
Vanuit gemeentelijke zijde wordt opgemerkt dat de indeling van de bandbreedte groep ook zal 
worden bekeken, nu deze op dit moment nog indicatief is. 
De voorzitter zal zo snel mogelijk een extra bijeenkomst van de Wmo werkgroep beleggen en 
aanwezigen hierover per mail informeren. 
 
Vanuit de aanbiederszijde wordt gevraagd of nog reacties op de website worden geplaatst. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. Momenteel staan de notities op de website en nadat het 
verslag op de website is geplaatst, zal de virtuele ontwikkeltafel starten. 
 

 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om  
16.19 uur de bijeenkomst. 
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Maastricht, 26 augustus 2016 


