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Berekenwijze tarieven 2017 

 

Inleiding 

In dit stuk wordt de berekeningswijze van de uniforme arrangementstarieven  toegelicht.   De 

financiële gevolgen van de voorgestelde tarieven voor gemeenten en zorgaanbieders zijn in het 

collegevoorstel opgenomen. Vooraf moet duidelijk worden gemaakt dat dit stuk gevoelige informatie 

bevat, die niet publiek toegankelijk gemaakt mag worden. Derhalve dient dit stuk als strikt 

vertrouwelijk beschouwd te worden. 

 

De basis van de berekening ligt voor een belangrijk gedeelte in de spiegelinformatie van 2015. Waar 

mogelijk of noodzakelijk is ook spiegelinformatie over 2016 gebruikt. De onderdelen van de 

spiegelinformatie die niet bruikbaar zijn gebleken zijn dan ook niet meegenomen in de 

tariefberekening. Uitval op dit vlak is mogelijk, doordat: 

 Cruciale informatie ontbreekt, zoals productcode, startdatum, tijdsinvestering, etc. 

 Zorgregels bij controle niet klopte. Denk hierbij aan een einddatum die voor een startdatum 

ligt, DBC-producten met een tijdsinvestering die niet bij het vermeldde product past, etc.  

 De opgave incorrect lijkt. Denk hier bijvoorbeeld aan een cliënt die van 1 januari tot 20 januari 

(dus 20 aaneengesloten dagen) in zorg heeft gezeten, maar waar volgens de aanlevering 30 

etmalen zorg is geleverd. 

Om uitval te bepalen is niet gecontroleerd of de zorg inhoudelijk geleverd kon worden en of het aantal 

uren dat opgegeven is ook correct is. Dit is administratief immers niet te controleren. Op dit vlak wordt 

dan ook aangenomen dat de aanbieders volgens de bepalingen in de DVO de juiste tijdsinvestering 

heeft opgegeven. 

Voor Jeugd is er op basis van de spiegelinformatie van 2015 sprake van een uitval van 15% (naar 

schatting € 10 mln.), voor beschermd wonen is dit percentage 10 % (naar schatting € 2 mln.) en voor 

WMO is dit op basis van de spiegelinformatie van 2016 percentage 10% (naar schatting € 600.000,-). 

Door deze uitval is het mogelijk dat data van bepaalde organisaties maar gedeeltelijk wordt 

meegenomen in de berekening, of dat bepaalde aanbieders zelfs compleet afwezig zijn. Hierbij gaat 

het om vooral de kleine organisaties. Van uitval wordt alleen gesproken in relatie tot aangeleverde 

informatie. Informatie die niet is aangeleverd, wordt niet meegenomen in de uitvalpercentages. 

Voorbehoud 

Alle tarieven in dit stuk zijn (deels) gebaseerd op de spiegelinformatie. Mocht om welke reden dan ook 

blijken dat de spiegelinformatie incorrect is gebleken dan behoudt de regio Zuid-Limburg zich het recht 

voor om een wijziging in de tarieven door te voeren. 

Arrangementen  

Voor alle arrangementen in deze omschrijving geldt dat de inzet van de arrangementen wordt 

teruggebracht op uren, dagdelen of etmalen, afhankelijk van de zorgvorm waar het over gaat. Met 

deze informatie wordt een realistische kostprijs berekend, die per uur, dagdeel of etmaal geldt. 
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Zo is het mogelijk om de eenheden te spiegelen aan de tarieven die elders in land, door andere 

gemeenten worden gebruikt en kan de realisatie van 2015 met de historisch tarieven van de NZA en 

de provincies worden vergeleken. Hierdoor is het mogelijk om de realisatie te vergelijken met een 

realistische berekening van de uurinvestering. 

 

Per arrangementsomschrijving wordt aangegeven aan welke criteria een traject moet voldoen om 

binnen een bepaald sextant van het arrangement terecht te komen. Op basis van deze criteria worden 

de in 2015 geleverde arrangementen onder gebracht in de sextanten. De criteria die hiervoor worden 

gevolgd hebben hun grondslag in duur van de zorg, intensiteit van de zorg en de complexiteit van de 

zorg. Genoemde tarieven zijn per individu, tenzij dit in de arrangementsomschrijving anders is 

opgenomen. 

Door deze criteria te combineren krijgt de geleverde hulp een plekje in het arrangement. Doordat 

complexiteit en intensiteit op één as staan, is het nodig om hierbinnen een prioriteit aan te brengen. In 

het merendeel van de arrangementen uit de prioriteit zich in het voordeel van de complexiteit. 

Hierdoor wordt hulp met een hoge complexiteit aan de onderzijde begrensd. Zo kan het bijvoorbeeld 

voorkomen dat een hulpvorm met een hoge complexiteit in het sextant “Midden” begint, ook al is de 

intensiteit van de zorg uitzonderlijk laag. Op basis van de intensiteit had de hulp eigenlijk in “Laag” 

geplaatst moeten worden. Doordat de complexiteit echter dusdanig hoog is, wordt de hulp ingedeeld 

in “Midden” en komt het arrangement voor deze cliënt in een hogere tariefschaal. 

De arrangementen waar intensiteit leidend is, wordt ook in de omschrijving de complexiteit over het 

arrangement gelijkgetrokken. 

 

De duur van een arrangement is in het merendeel van de arrangementen voor Jeugd beperkt tot 1 

jaar (365 dagen). Hierdoor worden trajecten die langer dan 365 dagen duren na 365 dagen afgekapt. 

Zorg die hierna wordt geleverd wordt ondergebracht in een opvolgend arrangement. Er kan per jaar 

dus ook maar 1 sextant binnen een arrangement worden ingezet. Trajecten die korter duren houden 

hun oorspronkelijke lengte. Trajecten met een duur van 365 dagen die over de jaargrens heen gaan, 

worden binnen de berekening automatisch op 365 dagen gezet, waarbij de uur-, dagdeel-, 

daginvestering vervolgens worden omgezet naar deze nieuwe duur. Voorbeeld: indien een traject 

startte op 1-7-2015 en waarvan de einddatum nog onbekend was, wordt de einddatum op 30-6-2016 

gezet. De uurinvestering voor dit traject in 2015 was 30 uur. Binnen dit traject komt de totale 

uurinvestering dus uit op 60 uur. De plaats van het traject binnen de sextanten van het arrangement 

en dus het tarief voor deze zorg worden hierdoor ook gebaseerd op die 60 uur en de duur van 365 

dagen. 

Waar meerdere hulpvormen voor één arrangement tegelijk zijn ingezet, telt de volledige 

tijdsinvestering van de geleverde hulp mee in de tariefbepaling. Zijn er binnen een half jaar 

bijvoorbeeld twee trajecten van elke 30 uur geleverd, dan wordt de duur van dit traject 6 maanden met 

een intensiteit van 60 uur. 
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Om de combinatie van duur en intensiteit in verhouding te laten, is per arrangement in de sextanten 

een bandbreedte toegevoegd. Deze bandbreedte treedt in werking indien er een dusdanig laag aantal 

uren, dagdelen of etmalen wordt geleverd, dat het niet realistisch is om hier een tarief voor te betalen 

dat in de categorie lang valt. Men moet hierbij denken aan extreme gevallen, waarbij bijvoorbeeld de 

intensiteit op minder dan 1 contactmoment per twee weken/ maand ligt. In sommige gevallen drijft dit 

het tarief voor een sextant op, maar omvat het tarief nog steeds de gemiddelde kosten. 

 

Per sextant wordt van alle geleverde hulp die in dit arrangement en dit sextant behoren van alle 

aanbieders een gemiddeld tarief berekend. Hiervoor wordt per arrangement het aantal uren, dagdelen 

of etmalen geteld en wordt dit vermenigvuldigd met het realistische uur-, dagdeel- of dagtarief. Van de 

totale kosten worden de gemiddelde kosten per sextant apart berekend. Dit gemiddelde tarief geldt 

vervolgens voor alle aanbieders die binnen dit sextant hulp leveren. 

 

Op alle arrangementen is de korting die in 2015 en in 2016 is afgesproken doorgevoerd, maar is 

tevens rekening gehouden met een indexatie. In de hierna volgende tarieven zijn alle 

zorgcomponenten opgenomen. De tarieven zijn dus inclusief vervoer, huisvestingskosten, 

kapitaallasten, etc. tenzij dit in de omschrijving anders wordt vermeld. Deze tarieven zijn getoetst aan 

de hand van andere inkoopregio’s en een inhoudelijke opbouw en berekening per product, om te 

toetsen of de tarieven realistisch zijn. 

 

1. Arrangementen Jeugd 

Consult 

Dit arrangement omvat zorg en ondersteuning die wordt uitgedrukt in uren. De hieronder opgenomen 

tarieven moeten dan ook per ingezet uur worden gedeclareerd. Door de relatief korte inzet per casus 

is het onwenselijk om hier een jaarfinanciering voor uit te werken. De tarieven zijn berekend per 

beroepsgroep en zijn opgebouwd uit alle benodigde componenten voor het leveren van deze dienst. 

De uurtarieven zijn bewust ruim berekend. Dit wordt gerechtvaardigd door de korte, maar intensieve 

inzet vanuit de zorgaanbieder, waarbij mogelijk geschakeld moet worden binnen de organisatie. 

Consult kan in drie vormen plaats vinden. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een consult op: 

 HBO-niveau, bijvoorbeeld: een basis-psycholoog, gespecialiseerde begeleider, basis 

orthopedagoog, etc.  

 WO-niveau, bijvoorbeeld: GZ- psycholoog, klinische orthopedagoog, etc. 

 WO+: waaronder alle vormen van medische specialisten vallen. 

 

Een consult op MBO-niveau is komen te vervallen. 

 

 Consult HBO Consult WO Consult WO+ 

 € 70,- per uur € 90,- per uur € 120,- per uur 
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a. Arrangementen ingedeeld in sextanten 

Arrangementen die in een sextant gezet zijn, zijn berekend aan de hand van de NZA-tarieven 2016. 

Dit geldt voor de arrangementen binnen de voormalige AWBZ en de GGZ. Hierdoor is rekening 

gehouden met eventuele stijgingen in de kosten van zorgaanbieders. Uiteraard is hier wel de korting 

zoals de gemeenten van de regio Zuid-Limburg deze in 2015 en 2016 hebben doorgevoerd 

meegenomen. 

Voor de producten onder de voormalig provinciaal gefinancierde jeugdhulp is uitgegaan van de 

tarieven zoals opgegeven door verschillende provincies. Niet in alle gevallen zijn deze (provinciale) 

kosten echter voldoende herleidbaar gebleken. Hierdoor zijn alle tarieven (inclusief de tarieven van de 

voormalige AWBZ en GGZ) vergeleken met de tarieven en berekeningen zoals deze door 9 andere 

inkoopregio’s in Nederland worden gehanteerd. 

De complexiteit van de producten is ingedeeld aan de hand van het opleidingsniveau dat noodzakelijk 

is voor het leveren van dat product. Hierbij is gebruikt gemaakt van de taakomschrijving en van 

instanties (NZA, Provincies, onderzoeksbureaus) en organisaties zelf, zoals deze landelijk zijn 

gepubliceerd. 

Op deze wijze is tot een tarief per uur, dagdeel of dag gekomen. Aan de hand van de door de 

zorgaanbieders aangeleverde spiegelinformatie, zoals bepaald door de DVO, is vervolgens nagegaan 

hoe vaak elk product is ingezet, voor welke periode en met welke intensiteit. 

De gemiddelde intensiteit in combinatie met de eerder genoemde kosten per dagdeel leiden tot een 

gemiddeld tarief per sextant. 

Bandbreedte 

Binnen het arrangement is gebleken dat er enkele uitzonderingen zijn, die het tarief van een sextant 

onterecht naar beneden trekken. In een enkel geval blijkt zorg met een uitzonderlijke lage frequentie 

ingezet te worden, maar voor een langere duur. Om te voorkomen dat deze trajecten de tarieven in 

andere sextanten naar beneden halen, maar ook om te voorkomen dat aanbieders onterecht een te 

hoge vergoeding krijgen, worden deze ondergebracht bij een sextant in de categorie kort, aangezien 

zij met de geleverde zorg daar het beste op hun plaats zijn. 

Begeleiding Groep  

Voor het arrangement Begeleiding Groep vallen alle arrangementen die per jaar een lagere inzet 

hebben dan gemiddeld 12 dagdelen (minder dan 1 dagdeel per maand) onder de voorgenoemde 

bandbreedte. 

 

Arrangement Begeleiding Groep Jeugd 

  

Hoog Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Gem: 3 maanden 

Gem: 6,9 dagdelen/week 

Vanaf MBO/ HBO 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Gem: 10 maanden 

Gem: 5,9 dagdelen/week 

Vanaf MBO/ HBO 
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Tarief: € 3.773,- Tarief: € 16.907,- 

Midden Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 2 maanden 

Gem: 3 dagdelen/week 

Vanaf MBO/ HBO 

€ 1.059,- 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem:11 maanden 

Gem: 2,8 dagdelen/week 

Vanaf MBO/ HBO 

€ 6.478,- 

Laag Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 3 maanden 

Gem: 0,3 dagdelen/week 

Vanaf MBO/ HBO 

€ 400,- 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 11 maanden 

Gem: 1,2 dagdelen/week 

Vanaf MBO/ HBO 

€ 1.968,- 

  Kort  Lang 

Begeleiding Individueel  

Voor het arrangement Begeleiding Individueel vallen alle arrangementen die per jaar een lagere inzet 

hebben dan gemiddeld 26 uur (minder dan 1 contactmoment per twee weken) onder de 

voorgenoemde bandbreedte. 

 

In onderstaand overzicht is zichtbaar dat tussen de complexiteit bij “Laag” een ander opleidingsniveau 

vereist dat bij “Midden” en “Hoog”. Door het verschil in complexiteit is het logisch dat een aanbieder 

met zorg met een lage complexiteit meer zorg zal moeten leveren om dezelfde kosten te maken dat 

een aanbieder die zorg levert met een hoge complexiteit. Het verschil in kosten zit hem hier vooral in 

de loonkosten die de uitvoerder van de zorg ontvangt. Om dit te compenseren begint een aanbieder 

van zorg met een complexiteit waarvoor HBO+ geschoold personeel nodig is in het sextant op niveau 

midden. De aanbieder van zorg waarvoor HBO geschoold personeel nodig is, begint op niveau laag. 

Deze laatste aanbieder kan wel in een hoger segment terecht komen, maar zal dit alleen kunnen doen 

door de intensiteit van zorg te verhogen, waardoor de totale kosten van de zorg dus weer op één lijn 

komen te liggen. 

 

Begeleiding Individueel Jeugd 

Hoog Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 3 maanden 

Gem: 13 uren/week 

Vanaf HBO+ 

€ 7.844,- 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 12 maanden 

Gem: 13,8 uren /week 

Vanaf HBO+ 

€ 42.788,- 

Midden Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 4 maanden 

Gem: 2,6 uren /week 

Vanaf HBO+ 

€ 1.787,- 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 12 maanden 

Gem: 2 uren /week 

Vanaf HBO+ 

€ 7.648,- 

Laag Duur: 

Intensiteit: 

Gem: 4 maanden 

Gem: 1,2 uren /week 

Duur: 

Intensiteit: 

Gem: 12 maanden 

Gem: 1,6 uren /week 
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Complexiteit: 

Tarief: 

Vanaf HBO 

€ 916,- 

Complexiteit: 

Tarief: 

Vanaf HBO 

€ 4.041,- 

  Kort  Lang 

 

Behandeling Groep 

Voor het arrangement Behandeling Groep vallen alle arrangementen die per jaar een lagere inzet 

hebben dan gemiddeld 12 dagdelen (minder dan 1 contactmoment per maand) onder de 

voorgenoemde bandbreedte. 

 

Behandeling Groep Jeugd 

Hoog Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 3 maanden 

Gem: 6,8 dagdelen/week 

HBO 

€ 11.823,- 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 10 maanden 

Gem: 5,5 dagdelen/week 

HBO 

€ 37.938,- 

Midden Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 3 maanden 

Gem: 2,4 dagdelen/week 

HBO 

€ 5.885,- 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 11 maanden 

Gem: 2,3 dagdelen/week 

HBO 

€ 22.928,- 

Laag Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 3 maanden  

Gem: 0,5 dagdelen/week 

HBO 

€ 1.415,- 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 11 maanden  

Gem: 0,8 dagdelen p/w 

HBO 

€ 12.502,- 

  Kort  Lang 

 

Behandeling Individueel 

Binnen Behandeling Individueel zijn meerdere aanbieders die zich toespitsen op producten die binnen 

lagere klasse van behandeling vallen. Deze producten hebben een, in vergelijking met de andere 

producten binnen Behandeling Individueel, laag tarief. Om te voorkomen dat aanbieders die deze 

producten niet of sporadisch leveren, of aanbieders die exclusief deze producten leveren een 

onrealistische vergoeding ontvangen, is het segment Behandeling Start geïntroduceerd. Binnen dit 

segment valt alle zorg die minder dat 14 uur (directe en indirecte tijd) duurt, inclusief de diagnose 

DBC’s, kortlopende of laagintensieve Specialistische GGZ en de Basis-GGZ. Door dit extra segment, 

is ook de grootste belemmering in de complexiteit weggenomen, waardoor het niet nodig is om de 

bandbreedte toe te passen. 

Dit arrangement Behandeling Start kan niet worden gebruikt om een consult op te schrijven (tot en 

met 3 uur). Deze inzet valt onder het arrangement Consult. 
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Behandeling Individueel Jeugd 

Hoog Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

 

Tarief: 

Gem: 3 maanden 

Gem: 6,9 uren/week 

WO/ WO+ 

 

€ 7.220,- 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

 

Tarief: 

Gem: 10 maanden 

Gem: 6,3 uren/week 

WO/ WO+ 

 

€ 15.872,- 

Midden Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

 

Tarief: 

Gem: 3 maanden 

Gem: 2,7 uren/week 

WO/ WO+ 

 

€ 3.730,- 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

 

Tarief: 

Gem: 10 maanden 

Gem: 2,6 uren/week 

WO/ WO+ 

 

€ 8.871,- 

Laag Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

 

Tarief: 

Gem: 4 maanden 

Gem: 1,2 uren/week 

WO/ WO+ 

 

€ 2.438,- 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

 

Tarief: 

Gem: 10 maanden 

Gem: 0,8 uren/week 

WO/ WO+ 

 

€ 3.530,- 

Behandeling Start 0-14 uur op jaarbasis 

(WO/ WO+) 

Tarief: € 850,- 

  Kort  Lang 

b. Arrangementen niet ingedeeld in sextanten 

Crisis 

Crisis is opgesplitst in een arrangement verblijf en een arrangement ambulant. De tarieven zijn het 

gemiddelde van wat de organisaties die deze zorgvormen leveren binnen 42 dagen hebben geleverd. 

De duur van dit arrangement wordt dus ook begrensd op maximaal 42 dagen (6 weken). 

Het tarief voor crisis ambulant is gebaseerd op een uurtarief van € 114,- en is gebaseerd op de 

uurinzet van het eerste halve jaar van 2016. Dit is een tarief dat ook door andere regio’s wordt 

gehanteerd en waarin de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de hulpverlening is opgenomen. 

Hierdoor valt dit uurtarief relatief hoog uit als men dit tarief vergelijkt met bijvoorbeeld de tarieven voor 

een consult. 

Het verblijfstarief is gebaseerd op de verblijfsproducten (inclusief de behandelings-producten), die 

voorheen werden geleverd voor de crisisopname. De termijn is ook hier begrensd op 42 dagen. 

Hierdoor is inzet die in 2015 na 6 weken nog is geleverd niet meegenomen in de tariefberekening. Het 

degressieve tarief zoals van toepassing op de overige verblijfarrangementen is bij crisishulp niet van 

toepassing.  

 

Crisis Jeugd 
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Individueel Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 13 dagen 

Gem: 11,4 uren/traject 

 

€ 1.177,- 

Gezinsaanpak Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 39 dagen 

Gem: 50 uur/ traject 

 

€ 5.700,- 

Residentieel Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Gem: 31 dagen 

Gem: 28 etmalen/traject 

 

€ 7.180,- 

Dyslexie 

Dyslexie diagnose en behandeling, zijn berekend als twee aparte arrangementen, waardoor deze bij 

verschillende organisatie in te zetten zijn. De berekening hiervan is gebaseerd op de handleiding van 

de Brancheorganisatie en de landelijke geaccepteerd loonkosten voor de beroepsgroep die volgens 

de brancherapportage de zorg horen te leveren. Het genoemde tarief is voor de gehele behandeling 

van de unieke cliënt. Er is hier dus geen sprake van een maximale duur van 365 dagen. 

Diagnostiek (15 uur) wordt gedeeltelijk door een hoofdbehandelaar op WO-niveau gedaan. De 

behandeling kan worden gedaan door iemand op HBO-niveau (55 uur) ondersteund door een 

medewerker op WO-niveau. Op deze taakverdeling zijn ook de tarieven gebaseerd. 

 

 Dyslexie Diagnose Dyslexie Behandeling 

 Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Traject 

Diagnose 

 

€ 1.045,- 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Traject  

Behandeling 

 

€ 3.084,- 

  Diagnose  Behandeling 

Logeren 

Dit is een berekend tarief op basis van huisvesting en tijdsinzet vanuit de hierbij behorende 

begeleiding. Alle componenten voor de basiszorg zijn opgenomen in het tarief. Dit is dan ook een 

tarief zonder behandeling. 

Het tarief is opgebouwd uit een vergoeding voor het verblijf (en toebehoren) en een vergoeding voor 

de begeleiding van een logeergroep voor 24 uur. Binnen elke 24 uur is uitgegaan dat er sprake is van 

minimaal 1 overnachting. Indien er twee etmalen worden gedeclareerd moet er dus sprake zijn van 

minimaal 2 overnachtingen. 
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Logeren 

 Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Etmaal 

Gem: 9 etmalen/traject 

 

€ 125,- 

  Per Etmaal 

Pleegzorg 

Het tarief is opgebouwd vanuit de wettelijke eisen die gesteld worden aan pleegzorgorganisaties. Zo 

moeten deze organisaties pleeggezinnen een wettelijk vastgestelde pleegtoeslag betalen en zijn er 

regelingen om bijkomende kosten te dekken. Het berekende tarief is een all-in-tarief waarvoor niet 

alleen begeleiding aan de pleegouders geleverd moet worden, maar ook de natuurlijke ouders moeten 

worden begeleid en waaruit de bijzondere kosten moeten worden gedekt. Met het huidige tarief (dat 

rond het landelijke gemiddelde ligt) maken de gemeenten in Zuid-Limburg hun prioriteit aan pleegzorg 

als alternatief voor verblijf duidelijk. 

 

Pleegzorg 

 Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Etmaal 

Gem: 334 etmalen/ traject 

 

€ 39,- 

  Per Etmaal 

Verblijf 

Voor Verblijf is gekozen om met 3 tarieven per beroepsgroep te werken. Verblijf wordt alleen vergoed 

in combinatie met een behandeling en wordt zo een toeslag op andere arrangementen. Zo is er een 

tarief, voor de GGZ, voor de Jeugd en opvoedhulp en de voormalige AWBZ 18- groep. Alle groepen 

hebben een eigen etmaaltarief gebaseerd op de producten die in 2015 in zijn gezet. De hoogte van de 

tarieven ligt vooral aan de zorgzwaarte van de ingezette zorg gedurende 2015. Hierbij wordt tussen de 

40% en 80% van de ingezette zorg in de zwaarste categorieën ingezet. 

De tariefopbouw bestaat uit de in de spiegelinformatie opgenomen zorgsamenstelling per 

productgroep. Het tarief omvat alle verblijfskosten die naast een behandeling nodig zijn. 

Voor de GGZ en de voormalig AWBZ (o.a. LVG-groepen) is aan de hand van de NZA-omschrijvingen 

en berekenwijze nagegaan welk gedeelte van de zorg voor de behandeling werd ingezet. Alleen die 

component is uit het tarief gehaald en ondergebracht bij één van de behandelingsarrangementen. Dit 

is mogelijk gebleken omdat de NZA binnen hun tarief opbouw de kosten en uurinzet specificeert per 

onderdeel. 

Voor het arrangement verblijf gaat een degressief tarief gelden op basis van de productie 2015 en de 

eerste helft van 2016. Indien boven het aantal etmalen uit gekomen wordt, wordt het tarief 



Bijlage V_1 Berekenwijze en tarieven Jeugd en Wmo/Beschermd Wonen 

10 

 

teruggebracht naar 75% van het hieronder opgenomen tarief. Nieuwkomers hebben bij aanvang van 

het contract (één instroommoment per jaar op 1 januari) geen historische realisatie binnen de 

gemeentelijke contracten. Hierdoor ontvangen nieuwkomers het degressieve tarief voor geleverde 

zorg. Na de eerste helft van 2017 zal met terugwerkende kracht een herschikking van de etmalen voor 

alle aanbieders over de totale vastgesteld realisatie plaatsvinden over de totale vastgestelde 

realisatie. Dit gebeurt op basis van de realisatie over de eerste helft van 2017. 

  

Mogelijk worden extreme uitzonderingen binnen de Jeugd en Opvoedhulp en de GGZ nog onder 

gebracht bij andere taakgroepen, vanwege de uitzonderlijke zorg die hierbinnen geleverd wordt. Te 

denken valt hierbij aan traumagroepen of verblijf GGZ A, B en C.  Deze aanpassingen zullen niet van 

invloed zijn op de tariefstelling, maar mogelijk wel op de financiële situatie van de zorgaanbieder. 

 

Onderstaande indeling is bedoeld als tijdelijke oplossing. Gedurende 2017 zal deze indeling verder 

door worden ontwikkeld naar niet-sector gebonden tarieven, bijvoorbeeld “Licht”, “Midden” en “Zwaar”. 

 

Verblijf 

JGGZ Duur: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Etmaal 

 

€ 311,- 

J&O Duur: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Etmaal 

 

€ 199,- 

(voormalig) 

AWBZ 18-  

Duur: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Etmaal 

 

€ 188,- 

  Per Etmaal 

Begeleide Omgangsregeling 

Voor dit arrangement wordt teruggegrepen op de oude provinciale subsidies. Net als met de 

Provinciale regeling is het onderscheid tussen Midden en Zwaar minimaal. Het verschil zit dan ook 

voornamelijk in de reistijd van de medewerker. 

De berekening gaat uit van de door de provincie genoemde 54 uur tegen een tarief van € 70,- per uur 

voor de variant Midden en 66 uur tegen een tarief van € 70,- per uur voor de variant Zwaar. Hierbij 

moet wel vermeld worden dat het alleen gaat om de begeleiding bij de omgang van een gezin tot en 

met maximaal 3 kinderen. Andere inzet van arrangementen kan nog steeds naast de inzet vanuit dit 

arrangement plaats vinden. 

 

Begeleide Omgangsregeling 
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Zwaar Duur: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Traject 

 

€ 4.620,- 

 

Midden Duur: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Traject 

 

€ 3.780,- 

 

  Trajectprijs 

Regie 

Regie is een arrangement dat alleen door de toegang kan worden toegekend. Er is voor gekozen om 

dit arrangement in twee vormen beschikbaar te maken. Het eerste tarief voor dit arrangement is 

gebaseerd op een gemiddelde inzet van 30 uur op basis van 365 dagen, waarbij de regie wordt 

gevoerd door iemand op HBO-niveau. Deze persoon of organisatie is al betrokken bij de hulpverlening 

van deze cliënt of dit gezin. De 30 uur worden in dit geval gezien als een extra inzet buiten de 

reguliere bij het zorgtraject behorende inzet. 

Wordt een externe partij erbij betrokken, dan staat hier een tijdsinvestering van 50 uur tegenover. 

 

Regie 

Betrokken 

partijen 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

< 365 dagen 

30 uren/traject 

HBO 

€ 2.100,- 

Onafhankelijke 

partijen 

Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

< 365 dagen 

50 uren/traject 

HBO 

€ 3.500,- 

   

 

2. Gecertificeerde instellingen 

De gecertificeerde instellingen (GI’s: Bureau Jeugdzorg, William Schrikker Groep) zijn in 2015 en 

2016 bekostigd op basis van de indeling van hun producten met een vaste productprijs. Deze tarieven 

waren opgesteld op basis van verschillende kostprijsonderzoeken ten behoeve van de decentralisatie 

van de jeugdzorg naar gemeenten. Vrijwel alle regio’s in Nederland hebben deze tarieven gehanteerd 

in 2015/2016. De onderzoeken uitgevoerd door KPMG in 2016, hebben aangetoond dat er geen 

ruimte zit in deze tarieven en dat een tariefskorting in 2016 zou leiden tot (grotere) tekorten bij deze 

instellingen. Vandaar dat ook voor 2017 de tarieven gelijk zullen blijven aan de tarieven 2016 met een 

opslag voor loon en prijsindexatie.  
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De spoedeisende hulp van Bureau Jeugdzorg zal in 2017 gefinancierd worden met een vast bedrag 

voor Zuid-Limburg ad. € 664.263,-. Dit is in lijn met het bedrag over 2015 en 2016. De verdeling over 

de 18 gemeenten zal plaatsvinden naar rato van het jeugdbudget per gemeente. 

Daarnaast zal er bij de GI’s een extra product gecontracteerd worden (‘Preventie 

kinderbeschermingsmaatregelen’), waarmee zij hun expertise kunnen inzetten in de voorfase van een 

maatregel en als nazorg. Deze trajecten kunnen alleen door de gemeentelijke toegangsteams worden 

ingezet. 

 

3. Beschermd Wonen 

Beschermd wonen 

Beschermd wonen is berekend zonder de component dagbesteding. De component dagbesteding kan 

worden ingezet vanuit het WMO-arrangement Begeleiding Groep. 

De 4 tariefgroepen zijn gebaseerd op de berekening zoals deze ook door het NZA werd gemaakt. Op 

basis van de losse componenten, zoals door de NZA is aangegeven is de dagbesteding uit het tarief 

verwijderd en wordt verpleging als een aparte toeslag aangeboden, voor de zwaardere vormen van 

Beschermd wonen. 

Bij Beschermd wonen zonder verblijf wordt de woonzorg gehandhaafd, maar komt de 

verblijfscomponent te vervallen. Hierbij wordt uitgegaan van de voormalig Volledig Thuispakketten 

(VPT). 

Van de 1-GGZe en de 2-GGZe wordt uitgegaan dat deze alleen nog maar geleverd worden in de 

variant van Beschermd Wonen Zonder Verblijf. De 3-GGZe en 4-GGZe vallen onder het segment 

Licht, waarbij de 5-GGZe en 6-GGZe onder het segment Basis komen te vallen. Zodoende kan de 

toeslag verpleging alleen op Licht en Basis van toepassing zijn, waarbij het zwaartepunt op het 

segment Basis zal liggen. 

Binnen beschermd wonen is het na toewijzing door de Toegang van de gemeente mogelijk om tijdelijk 

op te schalen naar een hogere variant. Zo kan na een toewijzing van de toegang bijvoorbeeld tijdelijk 

een cliënt in het arrangement Licht of Basis worden opgenomen. De maand(en) waarin hier sprake 

van is, kan de bijbehorende toeslag worden gedeclareerd. Toeslag Licht geldt voor cliënten in 

Beschermd Wonen zonder Verblijf, die tijdelijk in het arrangement Beschermd Wonen Licht worden 

ondergebracht. Toeslag Basis geldt voor cliënten in Beschermd Wonen Licht, die tijdelijk in 

Beschermd Wonen Basis worden ondergebracht. 

 

De berekening van de maandtarieven is gedaan aan de hand van de gemiddelde inzet van 

zorgaanbieders op deze onderdelen, zoals opgenomen is in de spiegelinformatie. Voor de tarieven 

worden de NZA-tarieven 2014 gehanteerd min de in 2015 doorgevoerde korting van 5%. 

Voor Beschermd Wonen wordt tevens een degressief tarief doorgevoerd. Dit tarief gaat uit van een 

maximale realisatie van 85% van de gerealiseerde etmalen op basis 2015 en de eerste helft van 

2016.  Van geleverde zorg boven deze 85% wordt maar 50% van het onderstaande tarief vergoed. 

Voor Nieuwkomers geldt per direct het degressieve tarief.  

Voor Beschermd Wonen zonder Verblijf geldt geen degressief tarief. 
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Beschermd Wonen WMO 

Basis Duur: 

Tarief: 

Per maand 

€ 4.123,- 

Licht Duur: 

Tarief: 

Per maand 

€ 3.675,- 

Zonder 

Verblijf 

Duur: 

Tarief: 

Per maand 

€ 1.908,- 

Toeslag 

Licht 

Duur: 

Tarief: 

Per maand 

€ 1.767,- 

 

Toeslag 

Basis 

Duur: 

Tarief: 

Per maand 

€ 448,- 

 

Toeslag 

Verpleging 

Duur: 

Tarief: 

Per maand 

€ 359,- 

 

  Maandtarief 

 

4. WMO 

WMO begeleiding Groep 

Ook binnen dit arrangement wordt gewerkt met tarieven per maand. Het arrangement is opgesplitst in 

de intensiteit in dagdelen per week (horizontale as). Per intensiteit zijn de gemiddelde kosten per 

segment berekend voor alle aanbieders die zorg leveren in dat segment op basis van de 

spiegelinformatie 2016. De indeling “Laag”, “Midden” en “Hoog” op de as voor complexiteit, geven de 

complexiteit weer, zoals deze ook door het NZA in de productomschrijving was opgenomen. 

De genoemde tarieven zijn gebaseerd op de NZA-tarieven per dagdeel uit 2016. Hierin is de door de 

gemeente doorgevoerde korting van 2015 en 2016 opgenomen. De dagbesteding van het Beschermd 

Wonen valt ook onder dit arrangement. Gezien de berekening van het NZA, zal deze dagbesteding 

veelal binnen de categorie Laag bij 4 tot 6 dagdelen komen te vallen. 

 

Begeleiding Groep WMO 

Hoog Tarief:  

€ 225,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 630,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 1.044,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 2.923,- 

Per maand 
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Midden Tarief:  

€ 147,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 508,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 728- 

Per maand 

Tarief:  

€ 1.236,- 

Per maand 

Laag Tarief:  

€ 143,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 376,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 666,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 1.044,- 

Per maand 

 0-2 dagdelen p/w 2-4 dagdelen p/w 4-6 dagdelen p/w 6-9 dagdelen p/w 

WMO Begeleiding Individueel 

Ook binnen dit arrangement wordt gewerkt met tarieven per maand. Het arrangement is opgesplitst in 

de intensiteit in uren per week (horizontale as). Per intensiteit zijn de gemiddelde kosten per segment 

berekend voor alle aanbieders die zorg leveren in dat segment op basis van de spiegelinformatie 

2016. De indeling laag en hoog op de as voor complexiteit, geven de complexiteit weer, zoals deze 

ook door het NZA in de productomschrijving was opgenomen. 

 

Begeleiding Individueel WMO 

Hoog Tarief:  

€ 378,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 844,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 2.038,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 2.815,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 4.927,-  

Per maand 

Laag Tarief:  

€ 213,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 505,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 964,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 1.956,- 

Per maand 

Tarief:  

€ 3.206,- 

Per maand 

 0-2 uur p/w 2-4 uur p/w 4-8 uur p/w 8-13 uur p/w 13-25 uur p/w 

 

Kortdurend Verblijf 

Dit is een berekend tarief op basis van huisvesting en tijdsinzet vanuit de hierbij behorende 

begeleiding. Alle componenten voor de basiszorg zijn opgenomen in het tarief. Dit is dan ook een 

tarief zonder behandeling. 

Het tarief is opgebouwd uit een vergoeding voor het verblijf (en toebehoren) en een vergoeding voor 

de begeleiding van een logeergroep voor 24 uur. Binnen elke 24 uur is uitgegaan dat er sprake is van 

minimaal 1 overnachting. Indien er twee etmalen worden gedeclareerd moet er dus sprake zijn van 

minimaal 2 overnachtingen. 

 

Kortdurend Verblijf 

 Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Etmaal 

 

 

€ 91,- 
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  Per Etmaal 

WMO Rolstoelvervoer 

Zoals eerder vermeld is alle vervoer opgenomen in de tarieven van de eerder genoemde 

arrangementen. De enige uitzondering is rolstoelvervoer onder de WMO. Deze vorm van vervoer dient 

apart toegekend te worden door de gemeente. 

 

Rolstoelvervoer 

 Duur: 

Intensiteit: 

Complexiteit: 

Tarief: 

Aanwezigheidsdag 

 

 

€ 16,- 

   

Inloop GGZ 

Inloop GGZ blijft volgens de huidige wijze gehandhaafd. Met ingang van 2018 zal deze opnieuw vorm 

worden gegeven. 

 

 


