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Nieuwe inkoopafspraken inkoop zorg en ondersteuning 2017 

Jeugdwet (Zuid-Limburg) en Wmo (Maastricht-Heuvelland). Wmo Beschermd Wonen: 

Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek. 

 

Vragen en antwoorden 

 

1. Wat verandert er? 

Antwoord: De arrangementen die gemeenten inkopen zijn verfijnd en beter omschreven. De 

rol van de gemeentelijke toegang wordt daarmee versterkt omdat deze hiermee gerichter kan  

indiceren op de geconstateerde problematiek. Daardoor is er in de dienstverlening nog meer 

maatwerk mogelijk. Ook wordt er wordt meer sturing op de resultaten van de ondersteuning 

aan de burgers mogelijk, waarbij voor de toegang meer draaiknoppen voorhanden zijn.  

Daarbij gelden er vanaf 2017 gelijke tarieven voor vergelijkbare diensten voor alle 

zorgaanbieders. Tot 2017 gold per zorgaanbieder een individueel tarief per product. De 

koppeling van het arrangement aan de looptijd van het kalenderjaar wordt losgelaten en dat 

leidt tot lagere administratieve lasten.   

2. Waarom komen er nieuwe inkoopafspraken met een aangepaste systematiek? 

Antwoord: De huidige tarieven lopen 31 december 2016 af. De huidige tarieven zijn gebaseerd 

op informatie uit 2012/2013 en zijn dus niet meer actueel. Het is dus nodig om nieuwe 

afspraken te maken. Uit de ervaringen sinds 2015 bleek bovendien, dat het nodig was om de 

huidige arrangementenstructuur verder door te ontwikkelen en te verfijnen. Zodat er meer 

maatwerk mogelijk is in de ondersteuning van onze inwoners. Bovendien was het nodig om de 

tarieven voor vergelijkbare diensten gelijk te trekken. 

3. Wat merken mensen die op dit moment zorg of ondersteuning via Wmo of Jeugdwet 

ontvangen hiervan?  

Antwoord: De invoering van deze methode op zichzelf verandert niets aan de dienstverlening 

aan cliënten. Dit is in feite een administratief proces waar cliënten niets van merken. Zij blijven 

dezelfde zorg houden, alleen wordt deze nu anders benoemd en geadministreerd. 

4. Krijgen cliënten een nieuwe beschikking? 

 

Antwoord: Mensen die ondersteuning via Wmo of Jeugdwet krijgen, krijgen in de volgende 

gevallen een nieuwe beschikking: 

- Als de huidige beschikking afloopt. Is er nog steeds een ondersteuningsvraag? Dan volgt 

er een (keukentafel)gesprek en eventueel een nieuwe beschikking. 

- Als er iets structureel en fundamenteel verandert in de situatie van de cliënt die van 

invloed is op diens zorgvraag. Dan volgt er een (keukentafel)gesprek en eventueel een 

nieuwe beschikking. 

Als geen van beide situaties zich voordoet volgt er geen nieuwe beschikking. Tenzij de 

toegang van de desbetreffende gemeente het toch wenselijk vindt de situatie opnieuw te 

beoordelen. Dit kan per gemeente verschillen. 

 

5. Hoe gaat dit in zijn werk? Wat is er klaar per 1 januari 2017? 
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Antwoord:  Per 1 januari 2017 kunnen wij zeker van start met de nieuwe indicaties in de 

nieuwe systematiek. De oude indicaties hebben we dan al zoveel mogelijk omgezet. Als dit 

nodig is, werken we hier in het eerste kwartaal nog aan. Maar dit is een administratief proces. 

Onze cliënten zullen hier niets van merken. 

6. Gemeentelijke toegangen kunnen met deze verfijnde arrangementen niet uit de voeten. Zij 

hebben niet de kennis om dergelijke nauwkeurige indicaties af te geven. 

Antwoord: Integendeel. Bij de invoering van de decentralisaties is er bewust voor gekozen, om 

medewerkers met vakkennis bij de toegang in te zetten. Mensen die kennis van en ervaring 

met het stellen van indicaties hebben. Deze medewerkers zijn nu ook betrokken bij het 

omzetten van de indicaties vanuit de oude naar de nieuwe methode.  

Bovendien ontwikkelen we hulpmiddelen die waar nodig en mogelijk hierbij helpen. 

7. Kan de gemeente het wel aan, logistiek en regeltechnisch gezien? 

Antwoord: Het is zeker veel werk! Maar we beginnen hier goed voorbereid aan. Er is een zeer 

open en uitgebreid proces met zogenaamde ontwikkeltafels aan vooraf gegaan. Aan deze 

tafels werden zorgaanbieders uitgenodigd om mee te denken over de aanpak van de inkoop 

van zorg en ondersteuning door gemeenten voor 2017. We doen er alles aan om dit te laten 

slagen.  

8. Hoe kan het dat gemeenten op tarieven gaan korten terwijl er landelijk zoveel overschotten 

(1,2 miljard ) zijn bij jeugd en Wmo? 

  

Antwoord:  Die overschotten zijn het landelijke beeld. Op lokaal niveau zijn er grote verschillen 

tussen gemeenten en regio’s. In de regio Zuid Limburg komen we behoorlijk tekort op de 

budgetten 2016 voor Jeugd en Wmo.  

 

Specifiek voor zorgaanbieders 

9. Waar kan ik informatie krijgen? 

Antwoord: de gemeenten organiseren in december informatiebijeenkomsten waar u bijgepraat 

wordt over wat de nieuwe systematiek voor u betekent. Daar kunt u al uw vragen stellen. 

Zodra de data bekend zijn krijgt u hierover bericht. 

 

10. We komen niet uit met deze tarieven.  

Antwoord: Allereerst: trek niet te snel conclusies. Veel hangt ook of hoe uw cliënten in de 

nieuwe arrangementsystematiek moeten worden ingedeeld. Laat u daarbij alstublieft goed 

over voorlichten door team Inkoop van de gemeente Maastricht. Zodat u daarna goed kunt 

doorrekenen wat dit in cijfers voor u betekent. De tarieven die wij hanteren zijn reëel. Dit blijkt 

uit vergelijkingen met andere Nederlandse regio’s. Ook hebben we bij de bepaling van de 

hoogte van de tarieven het aantal uren van de feitelijke dienstverlening uit de periode 2015 / 

2016 gebruikt. Bovendien is rekening gehouden met de personeelskosten op basis van de 

geldende Cao’s.  

11. We hebben weinig tijd om dit te verwerken. Kunnen we meer tijd krijgen? 

Antwoord: Nee, helaas niet. Tijdens de ontwikkeltafels hebben we deze methodiek samen met 

u, de zorgaanbieders, ontwikkeld. Tijdens die besprekingen zijn problemen met planning niet 
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naar voren gekomen. Wij zijn er dus vanuit gegaan dat dit haalbare kaart is en hebben daar 

het traject op ingericht. 

12. De onderverdeling van de arrangementen in subarrangementen is nog steeds erg grofmazig, 

Sommige cliënten lijken tussen twee subarrangementen te vallen. Is hier nog iets aan te 

doen?  

Antwoord: Nee. Deze aanpassingen zijn nu juist bedoeld om gerichter een arrangement op de 

desbetreffende hulpvraag te kunnen afstemmen. In de situatie tot 2017 bestond die 

mogelijkheid tot differentiëren helemaal niet. Maar bij elke begrenzing geldt, dat er altijd 

grensgevallen zullen zijn waar we mee om moeten leren te gaan.   

13. Gelden deze aanpassingen ook voor kleine zorgaanbieders? 

 

Antwoord: Jazeker, want deze wijzigingen leiden er ook toe dat kleinere zorgaanbieders beter 

met de nieuwe berekeningswijze en tarieven zullen uitkomen dan voorheen. Juist door de 

introductie van de uniforme en reële tarieven voor 2017. Het probleem van kleinere 

zorgaanbieders was dat zij door beperkte cliëntaantallen niet altijd goed uitkwamen met het 

specifiek voor hen vastgestelde gemiddelde tarief. Hoewel er straks nog steeds sprake is van 

een gemiddeld tarief is de bandbreedte waarbinnen dit tarief zich beweegt veel smaller dan 

nu.  


