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Ontwikkeltafel tarief Vervoer       2 september 2019 

 

Aanwezigen 

Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) Carla van Herten 

PSW Saskia van Nieuwenhoven 

Proteion Groep Luc Schroembges 

Stichting Gehandicaptenzorg (SGL) Roger Even 

Zorggroep Noord- en Midden-Limburg Luuk Hensen 

GGZ Oost Brabant Robert Arts 

Gemeente Venray Mariska Boon 

Gemeente Venlo John Bankers 

MGR (inkoop) Corien Waardenburg 

MGR (procesbegeleiding) Getty Schuiling 

 

Inleiding 

Vorig jaar hebben de gemeenten een onderzoek gedaan naar reële tarieven voor de Wmo-

producten. Doordat aanbieders onvoldoende gegevens aanleverden met betrekking tot het vervoer 

naar dagbesteding, kon voor dit product geen reëel tarief worden vastgesteld.  

 

Dit jaar wordt een tweede poging gedaan, dit keer met een modelmatige aanpak. De NZa-tarieven 

voor vervoer naar dagbehandeling/dagbesteding onder de Wlz zijn daarbij als uitgangspunt 

genomen. De huidige tarieven van de regio liggen iets boven het gemiddelde NZa-tarief en liggen ook 

binnen de bandbreedte van vervoerstarieven in andere plattelandsregio’s.  

 

De conclusie van het adviesbureau is dat de tarieven van Limburg-Noord redelijk zijn voor vervoer 

naar dagbesteding, dat valt binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeenten (niet doelgroep 

gerichte en ‘zo normaal mogelijke’ dagbesteding zo dicht mogelijk bij huis). 

 

Eerder hebben de gemeenten al besloten dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd, dus in 2020 

wordt het tarief geïndexeerd. 

 

Bespreking van het tariefadvies 

 

Advies o.b.v. Wlz-tarieven en benchmark 

De opbouw van het advies is helder. Omdat een gegevensuitvraag onder aanbieders vorig jaar 

onvoldoende gegevens heeft opgeleverd om een tariefadvies op te kunnen baseren, is er nu een 

modelmatige aanpak gekozen. Het adviesbureau heeft gekeken naar de Wlz-tarieven en een 

benchmark verricht onder andere plattelandsgemeenten. Naast de methode met een uitvraag op 

gegevens zijn dit de meest geijkte manieren om een reëel tarief voor vervoer te kunnen bepalen. 

Niets in beide onderzoeken wijst erop dat de voorgestelde tarieven niet reëel zijn. 

 

Uit het advies van het bureau kan niet worden afgeleid of de tarieven, die in de benchmark zijn 

gebruikt, allemaal reële tarieven zijn. Als ze dat niet zijn, zegt de benchmark op zichzelf niets over het 
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reëel zijn van de tarieven in Noord-Limburg. Wel laat het advies zien dat de regio in de pas loopt met 

andere plattelandsregio’s. 

In het advies worden de tarieven in de regio afgezet tegen de gemiddelde tarieven voor vervoer voor 

de Wlz. Voor SGL pakken de regiotarieven negatief uit ten opzichte van de Wlz-tarieven: SGL 

ontvangt bij toepassing van de regiotarieven op hun Wlz-klanten 30% minder vergoeding. De regio 

Zuidoost-Brabant heeft de staffels van de Wlz overgenomen, dat zou voor SGL financieel voordeliger 

zijn. 

 

Voorgestelde tarieven dekkend? 

De aanbieders in de tafel geven aan dat aanbieders met eigen busjes hun vervoerskosten met de 

tarieven kunnen dekken. Voor veel andere aanbieders zijn de tarieven niet dekkend. De 

mogelijkheden voor aanbieders om iets met de vervoerders te regelen zijn beperkt. De gemeenten 

lopen hier zelf ook tegenaan. Uiteindelijk is een aanbieders afhankelijk van de vervoerder, de 

zorgaanbieder is al tevreden als er een vervoerder wordt gevonden, die het vervoer voor zijn 

rekening wil nemen. De aanbieders voor wie het vervoertarief niet dekkend is, dekken de 

vervoerskosten uit de zorgmiddelen.  

 

Het idee wordt geopperd om maatwerk te bieden voor aanbieders, die kunnen aantonen dat zij het 

vervoer niet voor het voorgestelde tarief kunnen uitvoeren. Dan verdwijnt echter ook de prikkel bij 

aanbieders om zorg zo dichtbij mogelijk te verlenen en het vervoer daar naartoe zo goedkoop 

mogelijk vorm te geven. De meeste aanbieders hebben die prikkel niet nodig, maar er zijn ook 

aanbieders voor wie dat anders is. 

 

Bijzondere, kostbare situaties 

Met name vervoer dat afwijkt van de bulk, is erg kostbaar voor de aanbieders. 

 Afwijkende vervoerstijden 

Het vervoeren van cliënten op andere dan de ‘reguliere tijden’ is kostbaar voor aanbieders. Ze 

moeten dan speciaal een taxi voor één persoon laten rijden. Voorbeelden zijn cliënten die maar 

voor één dagdeel komen en een cliënt die pas om 10.00 uur kan komen omdat de thuiszorg niet 

vroeger kan.  

 Afwijkende vervoersafstanden 

Bezoekers uit het buitengebied moeten over een grote afstand worden vervoerd (20 km of 

meer). Ook moeilijk plaatsbare cliënten hebben automatisch een grote vervoersafstand. Het 

voorgestelde tarief is te laag voor deze afstanden. 

 Falend sociaal netwerk 

Er zouden kosten kunnen worden bespaard als aanbieders geen cliënten hoeven te vervoeren die 

in feite over een sociaal netwerk beschikken, maar waarbij het eigen netwerk hen niet wil 

ondersteunen “omdat ze de hond moeten uitlaten”. Hier ligt een taak voor de toegang om dit 

met de cliënt en zijn netwerk te bespreken. 

 

Het is de vraag of het wenselijk is om voor bijzondere situaties uitzonderingen te maken. Als er 

bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de tijden van de thuiszorg, wordt deze bijzondere 
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situatie waarschijnlijk al snel een normale situatie. De gemeenten willen meedenken, maar zijn ook 

financieel en juridisch beperkt in hun mogelijkheden.  

 

Er is een grens aan wat cliënten kunnen vragen, zoals de wens om naar een onnodig ver gelegen 

dagbestedingslocatie te worden vervoerd. Een van de beleidsdoelstellingen van de gemeenten is dat 

de dagbesteding zo dicht mogelijk bij huis plaatsvindt. Als een inwoner graag een verder weg gelegen 

dagbestedingslocatie wil bezoeken dan de dichtstbij gelegen passende locatie, wordt er in Venray 

geen vervoer geïndiceerd. De cliënt regelt zijn vervoer dan zelf. Een andere optie kan zijn dat de 

cliënt een indicatie krijgt voor de afstand tot de dichtstbij gelegen dagbestedingslocatie. Als een 

inwoner voor een andere locatie kiest, draagt die inwoner zelf zorg voor zijn verdere vervoer (via de 

aanbieder of anderszins). Het is de aanwezigen op dit moment niet bekend niet in hoeverre deze 

optie juridisch mogelijk (toegestaan) is.  

 

Bijzondere, ‘kostbare’ aanbieders 

 SGL 

SGL biedt specialistische zorg. Bij dergelijke zorg is er vanzelf sprake van cliënten op grotere 

woonafstand. De cliënten van SGL wonen op zo’n 15 tot 20 kilometer. Vooral het vervoer van de 

niet rolstoelgebonden cliënten is voor SGL te laag. De kosten van het vervoer zitten overigens 

niet alleen in de kilometers, maar ook in de in- en uitstapkosten.  

 

De aanbieders in de tafel signaleren dat er komt steeds meer specialisatie komt. Mensen wonen 

langer thuis, de zorgzwaarte groeit. Kleine locaties worden gesloten vanwege niet-rendabiliteit, 

aanbieders centreren hun diensten op een zo groot mogelijke schaal op één locatie. 

 

SGL heeft niet onderzocht of er ook een samenwerking met andere aanbieders (locaties delen) 

mogelijk is. 

 

 GGZ Oost-Brabant 

GGZ Oost-Brabant heeft vooral individuele cliënten met psychische problemen. Om die reden 

werkt zij niet met busjes, maar met individuele taxi’s. Het tarief dekt deze kosten niet. Als het 

geen optie is om bezoekers zelf de ‘extra’ vervoerskosten ten opzichte van de dichtstbij zijnde 

passende locatie te laten dragen, ziet GGZ Oost-Brabant zich gedwongen om deze mensen te 

gaan weigeren om niet failliet te gaan. 

 

De gemeenten wijzen erop dat bij ieder tarief bepaalde aanbieders er voor- of nadeliger uit naar 

voren komen. Een reëel tarief is niet hetzelfde als een voor iedereen kostendekkend tarief. SGL en 

GGZ Oost-Brabant trekken bij de voorgestelde tarieven aan het kortste eind. De gemeenten willen 

voor deze (en met hen vergelijkbare) aanbieders geen uitzonderingspositie creëren. Iedere aanbieder 

kan namelijk een reden aangeven, waarom die aanbieder in een uitzonderingspositie verkeert ten 

opzichte van de rest.   
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Alternatieven voor het huidige vervoer 

 Proteion heeft onderzocht of het het vervoer zelf zou kunnen regelen, maar de materie bleek 

toch zo complex dat ze van professioneel vervoer afhankelijk zijn.  

 SGL, Proteion en de Zorggroep hebben onderzocht of ze het vervoer samen konden voegen, 

maar ook dat bleek te complex.  

 

Overige vragen/opmerkingen 

 Het voorgestelde tarief betreft alleen vervoer naar dagbesteding binnen de Wmo. Jeugd heeft 

een eigen tarief. 

 De gemeenten zijn nog steeds in gesprek met Omnibuzz over het Wmo-vervoer. In eerste 

instantie is uit onderzoek gebleken dat het om inhoudelijke, financiële en juridische redenen 

vooralsnog niet verstandig was om het vervoer bij Onmibuzz onder te brengen. Er worden nu 

een aantal pilots opgestart om te kijken of er toch mogelijkheden zijn. Voorlopig blijft het vervoer 

dus zoals het is, mogelijk verandert het in de toekomst op basis van de pilots. 

 

Hoe verder? 

De gemeenten gaan een standpunt vormen over de volgende onderwerpen: 

- zijn de tarieven die in de benchmark zijn gebruikt, reële tarieven? 

- staffels Wlz overnemen (Zuidoost-Brabant)? 

- de tarieven dekken de kosten van aanbieders zonder eigen busjes niet 

- maatwerk voor aanbieders die kunnen aantonen dat zij het vervoer niet voor het voorgestelde 

tarief kunnen uitvoeren? 

- uitzonderingen voor bijzondere situaties? 

- afwijkende vervoerstijden 

- afwijkende vervoersafstanden 

- falend sociaal netwerk 

 

Het gemeentelijke standpunt wordt per mail binnen de ontwikkeltafel verspreid. De leden van de 

tafel geven vervolgens aan of zij ermee instemmen of niet. De punten waar de hele tafel het over 

eens is, komen terecht in een advies van de tafel. Over de punten waar geen unanimiteit over 

bestaat, brengen de gemeenten ‘zonder’ de aanbieders een advies uit (artikel 8.7 van de 

Ontwikkelovereenkomst). 

 

De adviezen van de ontwikkeltafel (unanimiteit) en/of de gemeenten (geen unanimiteit) worden aan 

de virtuele ontwikkeltafel voorgelegd. Op basis van de ontvangen virtuele input bepalen de 

ontwikkeltafel en/of de gemeenten of ze hun advies nog aanpassen. Daarna worden de adviezen ter 

besluitvorming aan de gemeentebesturen voorgelegd. 

 


