
Virtuele OT Wmo 6 september 2019 
 
VRAAG 1:  
In de praktijk merken wij dat de inhoud van het declaratieprotocol (de via mail gecommuniceerde werkwijze) en 
datgene wat gemeenten in de praktijk van ons als aanbieder verwachten, niet met elkaar overeenkomen. We 
willen hier graag aandacht voor vragen omdat bij het niet naleven van het declaratieprotocol sancties kunnen 
volgen (cf. protocol). 
 
Het lijkt ons aannemelijk dat niet wij de enige aanbieder zijn die hier mee te maken heeft. We willen het daarom 
onder de aandacht brengen en verwachten dat gemeenten coulant reageren indien we (moeten) afwijken van 
het protocol. 
 
ANTWOORD 1: 
De vraag is onvoldoende specifiek om te kunnen beantwoorden. Dit werkt twee kanten uit. Zowel de 
gemeenten als de zorgaanbieders dienen zich te houden aan het Declaratieprotocol en de werkwijze hierin 
vermeldt. Het Declaratieprotocol maakt deel uit van de contractstukken (DVO) en afwijking van de gemaakte 
contractafspraken is dan ook niet toegestaan. Afwijkingen zijn enkel toegestaan na overleg met Team Inkoop en 
deze afwijking een schriftelijke wijziging van de DVO afspraken tot gevolg heeft (bijvoorbeeld in de vorm van 
een addendum).  
 
VRAAG 2 & ANTWOORD 2: 
A9: beroepsaansprakelijkheid: 

1. Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Reden daarachter? 

Deze vraag ontstaat vanuit de eis die in het eerste concept van bijlage 2 was opgenomen. In de definitieve 

bijlage 2 hebben we de eis verzekering beroepsaansprakelijkheid laten varen. Het is aan de aanbieder om 

risico’s in te schatten en te bepalen of hij/ zij deze wil verzekeren of op een andere wijze invulling geeft aan 

het afdekken van potentiële risico’s. Dat ontslaat de aanbieder uiteraard niet van zijn juridische 

aansprakelijkheid. 

D1: melden onderaannemers door opdrachtnemer bij opdrachtgever op trajectbasis 

2. Waarom melden? 

Een korte correctie op de vraag. In eis D1 is niet gesteld dat melding op trajectbasis moet gebeuren. Het 

gaat om structurele onderaannemerschap (Zie definitie in de voetnoot van Bijlage 2. Deze worden al 

uitgevraagd via een Excel blad bij de aanbestedingsdocumenten. De rest van het jaar wordt alleen gevraagd 

mutaties door te geven. 

Verplichte melding is tweeledig: het dient als basis voor opname van betreffende onderaannemer in de 

verwijsgids. Dat is noodzakelijk voor adequate toeleiding. Verder levert het overzicht van onderaannemers 

input voor toekomstig beleid. 

3. Dubbelop kwaliteitskeurmerk; Iso garandeert kwaliteit. Waarom  dan toch nog? 

In deze eis wordt u er op gewezen dat u als hoofdaannemer eindverantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van 

zorg door de onderaannemer. Wij vragen geen dubbele kwaliteitseisen of keuringen. 

4. Bureaucratie; extra administratieve handelingen aan 2 zijden 

Uiteraard proberen wij dat zoveel als mogelijk te beperken. 

D2: 

5. Wat wordt er verstaan onder onderaannemerschap? Alleen met andere organisaties of ook zzp? 

Ook een ZZP’er wordt gezien als een onderaannemer. Het is immers geen eigen medewerker en is ook geen 

inleenkracht. Voor de volledigheid hier  nogmaals de definitie: Er is sprake van onderaanneming indien een 

cliënt is toegewezen aan een zorgaanbieder (de hoofdaannemer) en deze, voor (een deel van) de 

daadwerkelijke zorg structureel een andere zorgaanbieder (de onderaannemer) inschakelt  voor zorg). 

 



 

D4:  

6. Waarop is dit gebaseerd? 

 Deze eis sluit aan bij de gebruikelijke eisen die ook zorgverzekeraars stellen 

7. Wat is de toegevoegde waarde hiervan? 

De toegevoegde waarde is gelegen in een stabiel personeelsbestand, waarbij continuïteit voor cliënten 

wordt geboden en de organisatie de (personele)middelen heeft om te werken aan de kwaliteit van zorg en 

een bijdrage aan de transformatiedoelen. 

8. Welke afspraken worden bedoeld om over onderaanneming te maken? Kunnen voorbeelden worden 

benoemd?  

U kunt hierbij denken aan afspraken over deskundigheid van het in te zetten personeel, prijzen, kwaliteit, 

enz. 

9. Is hiermee ook rekening gehouden met de kleinschalige zorg gericht op maatwerk?  

Niet alle zorg hoeft via een constructie van onderaannemerschap georganiseerd te worden. U kunt 

bijvoorbeeld ook denken aan detachering vanuit een andere organisatie naar uw organisatie. In een 

dergelijke situatie valt deze medewerker volledig onder uw aansturing. 

E2: 

10. Wat wordt hier specifiek mee bedoeld? 

Deze eis is ongewijzigd vanuit de contractering 2019  overgenomen. Deze is algemeen gesteld. Daar waar 

specifieke gegevens worden gevraagd zijn aanvullende eisen opgenomen, bijvoorbeeld rondom 

resultaatssturing. 

E7: 

11. Wat wordt verstaan onder een samenwerkend concern?  

U refereert in deze waarschijnlijk aan Eis E6. Een concern of consortium is een groep van ondernemingen die 

samen een economische eenheid vormen en onder een gezamenlijke leiding opereren. 

F8: 

12. Geldt dit ook voor de WMO Individuele Begeleiding? Lijkt ons van toepassing op beschermd wonen. 

Deze eis is naar de specifieke G-eisen (G11) verplaatst. Eisen worden geformuleerd op het hoogste niveau. 

Deze eis is dus óók van toepassing op Wmo-aanbieders individuele begeleiding. Dit artikel schrijft niet voor 

hoé u de bereikbaarheid voor eerstelijns vragen moet regelen. . 

G8: 

13. Wat wordt hiermee bedoeld? Er zijn immers al eisen vanuit het CAK hoe gegevens aangeleverd moeten 

worden. Er worden geen aparte afspraken gemaakt. Waarom dan nog weer dubbel aanleveren naar 

opdrachtgever? Welke afspraken worden hiermee bedoeld? 

De passage G8 over de aanlevering bij de CAK zoals deze in het eerste concept was opgenomen is vervallen. 

 
VRAAG 3: 
De tarieven bij begeleiding individueel zijn (merendeel naar beneden) bijgesteld. De notulen en de presentatie 
zijn gelezen, maar als je niet bij de discussie bent geweest is het wel lastig hier een beeld van te vormen.  
Wat ik er wel uit opmaak is dat als je als aanbieder de gemiddelde uren per week levert, je nu wordt gekort 
omdat andere aanbieders dit niet doen. Klopt dat? 
Een opvallende is het tarief van Hoog 4-8 uur. Dit is bijna 50%! Kunt u dit verklaren? Dit zou kunnen betekenen, 
dat er in het kader van de complexiteit geen HBO gekwalificeerd medewerker kan worden ingezet.  
 
 
 
 



ANTWOORD 3: 
Om te komen tot nieuwe tariefberekeningen worden drie stappen gezet: 
• Bepalen uurtarief 
• Bepalen inzet per arrangement 
• Vaststellen arrangementstarief 
  
In de Ontwikkeltafel van juni 2019 zijn voor het eerst de uitkomsten besproken uit de werkgroep bekostiging. 
Daarin is een zorgvuldig proces doorlopen om te komen tot een reëel uurtarief  voor de verschillende vormen 
van zorg, waarbij tevens is gekeken naar de complexiteit van de zorg. Het definitieve uurtarief is op basis 
van de landelijke indexcijfers (Nza) (2,55 voor de personele kosten en 1,45 voor de materiële kosten) aangepast. 
  
In augustus 2019 is een verdiepende analyse uitgevoerd van de CAK informatie en, daar waar de CAK-informatie 
niet correct was aangeleverd, de door de zorgaanbieders aanvullend aangeleverde informatie ter aanvulling op 
het CAK. De resultaten van deze analyse zijn gepresenteerd in de Ontwikkeltafel van 6 september. 
  
In sheet 9 van de presentatie die u terug vindt op de virtuele ontwikkeltafel, is het resultaat van de verdiepende 
analyse weergegeven. In de tabellen kunt u lezen dat er in het algemeen een trend is van levering aan de 
onderzijde van de bandbreedtes en zelfs onder het minimum van de bandbreedtes zorg wordt verleend door 
aanbieders. In een periode van schaarse middelen noopt dat de gemeente tot een aanpassing van de tarieven 
die meer in lijn is met zorg die structureel door aanbieders geleverd wordt. Dit is ook in lijn met de gedachte 
achter de arrangementssystematiek waarbij jaarlijks op basis van realisatiegegevens de tarieven opnieuw 
worden opgebouwd. Dit werkt twee kanten op: indien er in enig jaar minder zorg wordt geleverd dan als 
uitgangspunt is genomen in de tarieven heeft de zorgaanbieder hiervan een incidenteel voordeel en gemeenten 
een incidenteel nadeel, indien er meer wordt geleverd andersom. De gegevens uit de analyse, welke zowel voor 
wat betreft de totstandkoming van de uur-/dagdeel tarieven als de ingezette zorg zijn door de zorgaanbieders 
zelf zijn aangeleverd,  hebben de basis gevormd om de inzet van elk arrangement te bepalen en de 
arrangementstarieven vast te stellen zoals deze nu voorliggen. 
  
De afgesproken systematiek waarin we werken met uniforme tarieven en een arrangementstarief dat een 
gemiddelde is van vergelijkbare zorg leidt tot tarieven die voor alle aanbieders gelden. 
Belangrijk is om daarbij aan te geven dat het van belang is en blijft dat cliënten in het juiste arrangement 
terechtkomen. Een structurele wijziging moet leiden tot een ander (hoger, of lager) arrangement. 
 
 
VRAAG 4:  
Na aanleiding van het inschrijven van tender vragenlijst 129974 (2019 reeds gecontracteerde aanbieders 
Contractering Wmo Maastricht Heuvelland) 
en na het lezen van stukken van de virtuele ontwikkeltafel m.b.t. de tarieven voor 2020, komen wij tot de 
conclusie dat sommige 
Arrangementen BGI met 50% zijn gedaald in tarieven. 
Het heeft dan o.a. betrekking op de volgende arrangementen; 21730 en 21720. 
Aangezien wij al verschillende cliënten in zorg hebben met deze arrangementen,  
kunnen we deze cliënten niet gaan korten op hun huidige hulpverlening omdat zij al aan de maximale  
hulpverlening zitten van het arrangement. 
Ook in het uurtarief van de organisatie is niet meer te sleutelen, omdat we geen hoge tarieven berekenen 
om het voor een ieder werkbaar te houden. 
Onze vraag is hoe we voor dit budget de zorg kunnen blijven continueren, zonder achteruitgang van 
het aantal uren en kwaliteit van de hulpverlening? 
Of moeten deze cliënten hogere geïndiceerd worden, wanneer zij op de maximale uren zitten van dit 
arrangement? 
 
Graag jullie reactie over bovenstaande voor een positieve samenwerking m.b.t. de contractering voor 2020. 
 
ANTWOORD 4: 
Zie het antwoord bij vraag 3. 
 
 



VRAAG 5: 
Wij hebben enkele vragen ten aanzien van de solvabiliteitseis opgenomen in de aanbestedingsleidraad voor 
zowel Jeugd als WMO: 
 

- Is er voordat dit een eis werd, bekeken hoeveel partijen dit (mogelijk) raakt op basis van de jaarcijfers 
2018?  
 

- Welke voordelen ziet de gemeente wanneer niet tijdens het jaar maar aan het begin van het jaar 
cliënten moeten worden overgedragen? Een van de redenen om de eis op te nemen was namelijk al 
het werk dat de gemeente had wanneer lopende het jaar de zorg naar andere aanbieders moest, maar 
nu lijkt het nog meer werk wanneer in het begin van het jaar voor alle partijen die niet gecontracteerd 
worden de zorg moet worden overgedragen. 
 

- Hoe kan de continuïteit van zorg voor cliënten gewaarborgd worden? 
 

ANTWOORD 5: 
1. Wij hebben de eis van solvabiliteit opgesteld vanuit de overtuiging dat dit voor 2020 de minimaal 

benodigde solvabiliteit nodig is bij aanbieders om zorg te continueren. Dit staat los van hoeveel 

partijen geraakt worden door onze eisen. Met betrekking tot de aanbieders die tijdig bij het ministerie 

hun zorgcijfers hebben aangeleverd weten wij hoeveel partijen dit raakt.   

2. Partijen mogen hun cliënten, welke zij toegewezen hebben gekregen onder het oude contract, 

uitdienen. Ze krijgen alleen geen nieuwe cliënten meer onder de DVO 2020.  

3. Met de financiële gezondheid van een bedrijf is de basis voor zorgcontinuïteit aan cliënten het beste 
gewaarborgd. Tot op heden hebben wij geen problemen ondervonden om bij faillissementen de 
continuïteit van zorg te waarborgen. De continuïteit wordt dan gezien als het leveren van zorg door  
een andere aanbieder.   

 
 
VRAAG 6:  
Ik zag in Negometrix de tarieven voor 2020, voor jeugd en Wmo. Ik heb het idee dat er bij de Wmo individueel 
een en ander niet klopt, zie hieronder. Zijn er echt zulke grote verschillen met 2019 qua tarief?  
Ik zie een paar dingen waar ik van schrik:  

- de grote verschillen bij bijvoorbeeld hoog 2-4 uur per week ( 295 euro per maand minder = 3.540 per 
jaar per klant – bij ons 2 klanten). 

- De halvering van het maandbedrag bij hoog 4-8 (995 euro per maand minder = 11940 per jaar per klant 
– bij ons 5 klanten). 

- Het bedrag bij hoog 8-13 (2252) lijkt wel een fout als ik het vergelijk met laag 8-13 waar je dan 5 euro 
meer voor krijgt per maand, terwijl hoog veel intensiever is. (678 euro per maand minder = 8136 per 
jaar per klant – bij ons 2 klanten)  

 
Dit zou voor ons een verlies op (dezelfde klanten als 2019) betekenen van ongeveer 75.000 euro op een jaar. 
We kunnen deze klanten niet opeens veel minder zorg gaan leveren om dit op te lossen. Graag hoor ik of de 
bedragen kloppen in bijgaande tabel, zodat we intern kunnen gaan overleggen hoe nu verder met deze 
informatie. 
 
Zie hieronder de wijzigingen en de bijlage: 
 

- Wmo Ind 
 Laag 0-2                              € 222                     € 266 
 Hoog 0-2                            € 393                     € 336 
 Laag 2-4                              € 526                     € 498 
 Hoog 2-4                            € 878                     € 583 
 Laag 4-8                              € 1003                   € 995 
 Hoog 4-8                            € 2121                   € 1126 lijkt wel een fout 
 Laag 8-13                            € 2036                   € 2257 



 Hoog 8-13                          € 2930                   € 2252 lijkt wel een fout zie laag 8-13 
(=meer?) 

 Laag 13-25                         € 3337                   € 3234 
 Hoog 13-25                        € 5128                   € 3660 

 
ANTWOORD 6: 
Zie het antwoord bij vraag 3. 
 
 
VRAAG 7:  
Hierbij wil ik mijn input leveren naar aanleiding van de Ontwikkeltafel van 6 september 2019.  
Allereerst hartelijk dank voor de duidelijke uiteenzetting hoe u tot de uurtarieven bent gekomen in 
samenwerking met Berenschot. Zowel de gemeentelijke uurtarieven als de uurtarieven van Berenschot zouden 
tarieven zijn waar wij de betreffende zorg voor zouden kunnen leveren en zijn kostendekkend.  
Het probleem zit hem voor onze organisatie in de wijze waarop deze zijn doorgerekend naar de arrangementen. 
Namelijk niet de bandbreedte, maar het daadwerkelijke gemiddelde van alle aanbieders tezamen heeft tot de 
nieuwe tarieven geleid.  
Wat helaas niet uit de stukken van de Ontwikkeltafel blijkt, is waarom er niet actief genoeg is op- of afgeschaald.  
Ik heb voor onze organisatie de impact doorgerekend naar aanleiding van de door u voorgestelde 
arrangementstarieven.  
De tariefswijziging betekent voor ons een omzetdaling van ongeveer 21 %. Rekening houdend met periodieke 
verhogingen van lonen eventuele cao-verhogingen in 2020 en indexatie van tarieven van leveranciers betekent 
dat wij als organisatie ongeveer 25 % zouden moeten bezuinigen om enigszins tot een positief resultaat te 
komen.  
Onze bedrijfskosten bestaan voor het overgrote deel uit loon en personeel gerelateerde kosten. Omdat de 
arrangementen qua inhoud niet veranderen kan ik maar zeer beperkt in de personeelskosten snijden. Immers, 
ik moet een vergelijkbare hoeveelheid uren als in 2019 realiseren tegen 21% lagere omzet.  
Als we de ontwikkeltafels van de afgelopen paar jaar terugkijken dan is het algemene beeld ontstaat dat de 
gemeente het liefst met een p x q werkt. Hetgeen ook mijn voorkeur heeft.  
Zowel de uur-/dagdeeltarieven van Berenschot als de tarieven van de gemeente zijn daarvoor al beschikbaar. 
Weliswaar is het kort dag om e.e.a. te implementeren. Aan de andere kant levert het ons en de gemeente de 
rest van het jaar en de komende jaren een hoop voordeel op.  
- Alleen werkelijk geleverde zorg wordt in rekening gebracht bij de gemeente (kan de focus weer komen te 
liggen op de zorg en de kwaliteit in plaats van bandbreedtes en onder of boven levering).  
- Nog steeds de mogelijkheid om flexibel uren in te zetten binnen bepaalde marges.  
- Accountant kan eenvoudig zijn controle doen op basis van de echte geleverde uren.  
- Geen vervelende naverrekening achteraf (omzet is meteen hard) en kosten voor de gemeente direct 
inzichtelijk.  
- Geen productie uitvraag meer bij zorgaanbieders maar data direct beschikbaar bij de gemeente.  
- Stabiele financiering voor zowel gemeenten als zorgaanbieders en eenvoudig jaarlijks te indexeren.  
- Eenvoudige administratieve inrichting (vrijwel alle software die beschikbaar is in de zorg kan deze optie 
eenvoudig verwerken). Administratieve probleem van de laatste maand niet declareren is daarmee ook oplost.  



 
- Het voordeel voor de gemeente is dat zij continu de levering kunnen monitoren. Immers de zorgaanbieders 
leveren maandelijks via het berichtenverkeer hun werkelijk geleverde uren/ dagdelen aan.  
- Geen uitvragen meer voor zorgaanbieders en geen afhankelijkheid van afwijkende CAK-cijfers.  
- Minder administratieve last omdat er minder op en afgeschaald hoeft te worden.  
- Minder politieke onrust, immers er wordt alleen betaald voor zorg die echt wordt geleverd.  
- In de nieuwe arrangemententarieven wordt iedereen over één kam gescheerd, immers zorgaanbieders die wel 
op de bandbreedte of er boven hebben geleverd in 2019 worden in 2020 eigenlijk gestraft met een lager tarief. 
Bij P x Q word je eerlijk betaald voor dat wat je hebt geleverd.  
- Het systeem wordt al toegepast door bijvoorbeeld zorgregio midden IJssel Oost Veluwe en kan op hoofdlijnen 
zo worden gekopieerd.  
 
Mocht de gemeente het arrangementensysteem toch willen blijven handhaven dan, zou ik graag zien dat de 
bandbreedtes van enkele arrangementen worden verkleind zodat de levering ten opzichte van de bandbreedte 
realistischer is. Bijvoorbeeld individueel 0-2, 1-3, 3-5, 5-7.  
Terugkomend op de omzetdaling van ongeveer 21 % die ons boven het hoofd hangt. Ik zou op dit moment nog 

niet weten hoe we deze bezuiniging moeten doorvoeren zonder dat dit kwaliteit van onze dienstverlening 

aantast.  

ANTWOORD 7:  
Zie het antwoord bij vraag 3. 


