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Algemeen 

Naar aanleiding van de in juni gehouden Ontwikkeltafel prijs & prestatie is door verschillende werkgroep 
gekeken naar vereenvoudiging van producten (en codes) en transparantie in tarieven. Over het algemeen is in 
de werkgroepen een indikking van diensten en bijbehorende codes bereikt. Ook is gekeken naar mogelijke 
besparingen, wat bij enkele werkgroepen heeft geleid tot voorstellen voor maximumtarieven. Deze voorstellen 
zijn in het afstemmingsoverleg uitgebreid met overeenkomstige voorstellen voor de andere diensten. Komen 
tot uniforme tarieven bleek voor de inkoop 2016 niet haalbaar. Hieronder worden per thema kort de 
conclusies gedeeld. Voor meer informatie wordt verwezen naar de gepubliceerde stukken en het verslag van 
de fysieke OT op de website. 

1. Begeleiding Individueel / Dagbesteding (Begeleiding Groep)  

Voor Dagbesteding oftewel Begeleiding Groep is een indeling licht/midden/zwaar gemaakt. Voor Begeleiding 
Individueel is er een Begeleiding Basis; het huidige reguliere begeleidingsproduct. Daarnaast komt een 
plusvariant voor de niet planbare Begeleiding Individueel. Verder is er een specialistisch product voor cliënten 
met zware gedragsproblematiek. Deze speciale doelgroep vergt ook een andere opleidingsachtergrond. Er 
wordt nog nagegaan of behoefte bestaat aan het product Begeleiding Licht (inmiddels toegevoegd). Er wordt 
voor alle producten een maximum tarief voorgesteld, waarin een gedifferentieerde korting (tussen 10% en 
20%) op het NZa-tarief 2016 is doorgevoerd. Voor alle producten geldt omwille van transparantie dat de 
tarieven per uur moeten worden aangeleverd, dus inclusief dagbesteding.  

2. Beschermd Wonen  

Bij Beschermd Wonen is het voorstel om te komen tot een modulaire opbouw. Om een eerste stap te zetten 
wordt de focus op wonen in een accommodatie losgelaten. Beschermd Wonen kan ook in een woning elders in 
plaats van in een accommodatie. Daarbij worden de definities van de verschillende onderdelen van het 
totaalpakket Beschermd Wonen nader aangescherpt ten aanzien van Verblijf, Begeleiding, Persoonlijke 
verzorging, Verpleging en Dagbesteding. Voor Beschermd Wonen voor jongeren onder 18 jaar volgt een aparte 
uitvraag in domein 4. Gegeven langer durend overgangsrecht en de geringe flexibiliteit vanuit bestaande 
indicaties ten aanzien van urennormen, is 10% korting op NZa-tarief 2016 niet haalbaar. Na een tegenvoorstel 
vanuit aanbieders van 3% ligt inmiddels het voorstel voor 5% korting op tafel. 

3. DBC’s 

Het voorstel is dat de DBC-systematiek ook in 2016 gehandhaafd blijft. Redenen hiervoor zijn dat de 
administratieve processen van de aanbieders volledig op de DBC’s zijn ingericht (ook in verband met 18+). Wel 
wordt in het raamcontract de wijze van factureren en bevoorschotten aangepast aan de praktijk. Ook de 
werkwijze van toewijzing wordt nader uitgewerkt. Voor de DBC’s wordt aangegeven dat de maximum tarieven 
gebaseerd worden op 10% onder het NZa-tarief 2016. Aandachtspunt hierbij is een goede monitoring op 
vulling van de DBC’s en kwaliteit. 

4. Kortdurend Verblijf / Logeren 

Omwille van duidelijkheid is gekozen voor de naam Logeren in de vorm van respijtzorg. Daarbij omvat Logeren 
Basis een verblijf in een instelling of andere logeermogelijkheid volgens de bed-bad-brood constructie waarbij 
in elk geval toezicht aanwezig is. Logeren Plus is een uitbreiding van Logeren Basis met diensten uit andere 
productgroepen (bijv. Begeleiding Groep). Logeren omvat minimaal een etmaal (24 uur). Het voorgestelde 
tarief voor Logeren Basis op maximaal €25 per etmaal wordt door enkele aanbieders ter discussie gesteld. Hier 
wordt nog verder naar gekeken. 

  



5. Toegang en Specialistische Ondersteuning 

Inhoudelijk verandert er niet veel aan de beschrijving van de diensten in deze domeinen. Wel wordt domein 2 
(Specialistische Ondersteuning) anders genoemd, nl. Consultatie (te weten van gemeenten bij toegang en 
monitoring), om het onderscheid met diensten aan burgers scherper te maken. Daarnaast wordt in de uitvraag 
een koppeling aangebracht tussen de geldende cao’s voor aanbieders en de kosten voor de (bruto-bruto) inzet 
van personeel op de niveaus MBO, HBO en WO. Er bleek te weinig eenduidigheid om in 2016 ook te komen tot 
een vastgesteld percentage overhead. 

6. Overige punten 

Het voorstel om voor 2016 te werken met op halve euro’s afgeronde prijzen wordt omarmd. Verder is een 
vereenvoudiging van de verschillende categorieën vervoer voorgelegd. Deze is nog niet compleet omdat voor 
Jeugd nog categorieën ontbreken (inmiddels toegevoegd). Ook wordt er opgemerkt dat de ‘kale’ NZa-tarieven 
niet toereikend zijn. Hiervoor wordt nog nadere informatie aangereikt. Tenslotte wordt aangegeven dat 
Domeinen 6 en 7 ook opnieuw worden uitgevraagd. Bij Domein 7 zullen enkele wijzigingen worden 
doorgevoerd, met name om meer duidelijkheid in de gewenste diensten naar aanbieders aan te geven. 

Hoe verder? 
 
Het voorstel is om op 6 oktober 2015 de uitvraag te laten uitgaan op drie verschillende niveaus: 

1. Een bestaande aanbieder met een bestaand aanbod met een bestaande raamovereenkomst, 
welke verder wordt verfijnd op het gebied van prijs-prestatie en kwaliteit-monitoring. 

2. Een nieuwe aanbieder die wil toetreden. 
3. Een tussenvariant waarin een bestaande aanbieder op een nieuw domein diensten wil gaan 

aanbieden. 
Uiteindelijk is het de bedoeling om begin november tot getekende contracten voor 2016 te komen.  

 


