
Verslag ontwikkeltafel Tarieven Wmo 08-11-2018 
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De voorzitter opent de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid en flexibiliteit. 

Aangezien de bijeenkomst op zeer korte termijn is gepland, was enige flexibiliteit noodzakelijk van 

alle deelnemers. Doel van deze extra bijeenkomst is tweeledig: bureau HHM is aanwezig om uitleg en 

toelichting te geven over de afwegingen en keuzes die zij gemaakt hebben bij de bepaling van de 

adviestarieven. Ook zullen zij aangeven hoe zij de opmerkingen gemaakt op de virtuele 

ontwikkeltafel, de informatiebijeenkomst en in de laatste e-mailronde hebben meegewogen in het 

advies. In het tweede deel van de bijeenkomst wordt gesproken over hoe we als ontwikkeltafel met 

het advies van bureau HHM omgaan. 

 

Declarabele uren begeleiding individueel 

Na een toelichting over het doel van de bijeenkomst, zijn op basis van de eerder gemaakte 

opmerkingen puntsgewijs de afwegingen en keuzes toegelicht. Als eerste was het punt van de 

declarabele uren bij begeleiding individueel aan de beurt. Waar in eerste instantie 1.300 uur per jaar 

was gekozen, is dit op basis van de gemaakte opmerkingen teruggebracht. HHM heeft daarbij de 

opmerkingen van aanbieders over extra reistijd in landelijk Noord-Limburg en extra indirecte 

cliëntcontacttijd bij begeleiding gespecialiseerd meegenomen, wat geresulteerd heeft in een nieuw 

advies waarin respectievelijk 1.250 en 1.200 uur voor begeleiding basis en begeleiding 

gespecialiseerd is opgenomen. Vergeleken met andere landelijke regio’s in Nederland is dit een reële 

waarde volgens HHM. SGL vindt dat er qua tarief te weinig onderscheid zit tussen begeleiding basis 

en gespecialiseerd, dit komt met name door het aantal declarabele uren wat volgens hen te dicht bij 

elkaar ligt. HHM geeft aan dat dit een ontwikkeling is die je landelijk ziet en dat deze waarden 

vergelijkbaar zijn met andere landelijke regio’s in Nederland. 

 

SGL geeft verder aan dat hun doelgroep in hun ogen vaak verkeerd geïndiceerd wordt, zowel bij 

begeleiding als bij dagbesteding. Gemeenten geven aan dat dat niet iets is om aan deze 

ontwikkeltafel te bespreken, maar dat in de ontwikkeltafel Praktische knelpunten al wordt gekeken 

naar het afwegingskader voor dagbesteding. SGL is hierbij betrokken en deze opmerking zal hierin 

worden meegenomen. 

 

Opslag overhead dagbesteding 

De Coöperatie Limburgse Zorgboeren maakt een opmerking over de opslag overhead in het 

kostprijsmodel, deze is op een andere wijze weergegeven. Waar eerst het volledige 

overheadpercentage was opgenomen, is nu een uitsplitsing gemaakt naar een percentage algemene 

overhead en overhead specifiek voor dagbesteding (voor huisvesting en voeding). Dit om meer 

duidelijkheid te geven over de opbouw ervan. Aanbieders geven aan de daling van het percentage bij 

een oplopende zorgzwaarte vreemd te vinden, HHM legt uit dat dit komt doordat er omgerekend is 

naar een bedrag per dagdeel en dat de afnemende groepsgrootte ervoor zorgt dat het percentage 

afneemt, maar het bedrag per dagdeel toeneemt. 



CLZ maakt een opmerking over de gestegen groepsgrootte bij dagbesteding licht, deze is omhoog 

bijgesteld van 8 naar 9. HHM geeft aan dat dit gebeurd is op basis van de eerste 

ontwikkeltafelbijeenkomst, waar door aanbieders werd aangegeven dat de groepsgrootte voor 

dagbesteding licht waarmee gerekend werd, in de praktijk aan de lage kant is. 

 

Algemene opmerkingen 

CLZ geeft aan dat het risico/innovatie-percentage te laag is. Vanwege de gestegen eisen van 

gemeenten met betrekking tot reserves en dergelijke, hebben aanbieders een steeds ruimere 

financiële positie nodig, 2% is dan te laag volgens hen. Bureau HHM geeft aan dat dit percentage een 

minimumpercentage is en dat de keuze afhankelijk is van in hoeverre de regio op andere manieren 

de risico’s voor zorgaanbieders beperkt en/of innovatie bekostigt. Gemeenten geven aan dat 

innovatieve pilots al op een andere manier worden bekostigd en dat zij dit percentage daarom 

voldoende achten. 

 

Over de indexering naar 2019 toe waren nog veel vragen en onduidelijkheden. Hier wordt gerekend 

met 1/3 van het jaarlijks indexpercentage van 3,7%, wat afgerond neerkomt op 1,25%. HHM geeft 

aan dat hiervoor is gekozen vanwege de verschillende looptijden van cao’s. Niet iedere cao loopt 

heel 2018 en om de tarieven naar prijspeil januari 2019 te brengen, moeten ook die ontbrekende 

maanden worden meegenomen. Aangezien de salarisbedragen en toeslagen uit de meeste cao’s 

stammen uit de herfst van 2018, is gekozen voor het meenemen van 1/3 van het indexpercentage 

voor 2018 (berekend op dezelfde manier als de indexeringsafspraken vanaf 2020). Na deze uitleg is 

dit voor alle aanwezigen helder.   

 

Met betrekking tot de indexering vanaf 2020 is vooral het moment van indexering onderwerp van 

onduidelijkheid en discussie. HHM geeft aan dat in het advies is opgenomen dat de indexering in 

feite volgt op de kostenontwikkelingen van de aanbieders. Hier is voor gekozen aangezien dan 

duidelijk is welk percentage moet worden gehanteerd. Aanbieders geven aan dat zij liever hebben 

dat de indexering vooraf wordt betaald, aangezien zij die kosten dan niet voor hoeven te schieten. 

Gemeenten geven aan juist de voorkeur te hebben voor de geadviseerde werkwijze, vanwege het 

definitieve indexpercentage wat dan bekend is. Er is dan geen noodzaak om schattingen of correcties 

te gaan doen. HHM geeft aan dat de NZa vooraf indexeert, maar de meeste gemeenten/regio’s de 

hier geadviseerde werkwijze hanteren. 

 

Ook het product vervoer bij dagbesteding komt nog kort ter sprake. Aanbieders geven nogmaals aan 

dat er door de taxibedrijven een kostenstijging is aangekondigd van 25%, als inhaalslag van de 

afgelopen jaren. Aangezien er ook bij een aantal aanbieders contracten aflopen, kunnen zij hier niets 

tegen doen. Gemeenten erkennen dat dit iets is waar nog nader naar gekeken moet worden, dit is 

ook één van de aanbevelingen in het rapport van HHM. 

 

Conclusie ontwikkeltafel 

Na deze uitleg en toelichting van bureau HHM wordt geconcludeerd dat alle vraagpunten nu 

opgehelderd zijn en dat alles duidelijk is. HHM geeft aan dat zij op basis van wat er besproken is, 

geen aanleiding ziet het advies nog aan te passen. Er wordt vervolgens overgegaan op het tweede 

deel van de bijeenkomst, waarin de vervolgstappen worden besproken naar aanleiding van het 

advies. 



 

De voorzitter geeft aan dat de ontwikkeltafel nu een standpunt in moet nemen over wat er met het 

advies van HHM gaat gebeuren. Het voorstel van de gemeenten is om het advies over te nemen, met 

twee kleine aanvullingen. Zo wordt voorgesteld het tarief voor begeleiding individueel en 

persoonlijke verzorging af te ronden en deelbaar te maken door 60, in verband met een 

eenvoudigere administratieve verwerking in de backoffices. De ingangsdatum blijft daarnaast, in 

tegenstelling tot één van de aanbevelingen in het rapport, zoals gepland 1 januari 2019, ook in 

verband met de grotere administratieve lasten bij een invoering op een later moment.  

 

De aanbieders geven aan het eens te zijn met de beide aanpassingen vanwege de administratieve 

lasten, maar niet iedereen kan instemmen met het overnemen van de adviestarieven van HHM. Voor 

sommige aanbieders betekenen de nieuwe tarieven dat zij onder hun kostprijs moeten gaan werken 

voor bepaalde producten. SGL geeft aan dat met name de LG-doelgroep er slecht uitkomt. De MGR 

geeft aan dat het inherent is aan een reëel tarief voor meerdere doelgroepen en aanbieders dat de 

impact van de tarieven per organisatie verschilt. Er moet echter wel een knoop worden doorgehakt 

en een advies worden voorgelegd aan de portefeuillehouders, anders gebeurt er niets en blijven de 

tarieven zoals ze zijn. Aanbieders geven aan dat dat ook geen goede situatie is. Een aantal aanbieders 

geeft aan dit advies niet te kunnen verkopen in de eigen organisatie en daardoor niet te kunnen 

instemmen. Uiteindelijk stellen gemeenten voor om dan niet vanuit de ontwikkeltafel, maar vanuit 

de gemeenten zelf een advies uit te brengen aan de portefeuillehouders voor besluitvorming op 11 

december. Aanbieders hoeven dan niet in te stemmen met een advies waar zij niet achter staan, 

maar de regio en de aanbieders beschikken wel over reële tarieven per 1 januari 2019. In 2019 blijft 

men in contact en wordt er doorgepraat en doorontwikkeld. De aanbieders hebben begrip voor deze 

oplossing en de ontwikkeltafel concludeert uiteindelijk dat dit op dit moment de beste optie is. 

Afgesproken wordt dat gemeenten een advies uitbrengen aan hun portefeuillehouders voor 

besluitvorming op 11 december, wanneer zij instemmen kunnen de nieuwe tarieven ingaan op 1 

januari 2019. In het jaar 2019 blijven aanbieders en gemeenten met elkaar in gesprek. 


