
 

1 
 

Begeleidende tekst bij resultaat Werkgroep PP Begeleiding en Dagbesteding 

26 augustus 2015 

1. Kader vanuit startnotitie PP en eerste ontwikkeltafel 

Binnen het regisseursmodel wil de regio Limburg Noord: 

- Sturen op resultaat (populatiebekostiging is de stip) 

- Gemeente als regievoerder 

- In 2016 komen tot vereenvoudiging van producten en eenheid in codes en tarieven 

- Kwaliteit in beeld brengen 

Vanuit de fysieke ontwikkeltafel van 11 juni 2015 volgt dat gemeenten de prijzen naar beneden 

willen bijstellen onder druk van de doorgevoerde bezuinigingen. De suggestie van één tarief wordt 

van de hand gewezen. Gemeenten en aanbieders zijn het eens over de suggestie om tarief te 

baseren op deskundigheid en intensiteit, waarbij de doelgroep meer losgelaten wordt.  

De werkgroep krijgt als opdracht mee om te komen tot overeenstemming over vereenvoudiging van 

productdefinities en komen tot prijzen. Daarnaast willen we van inputbekostiging naar 

resultaatgerichte bekostiging.  

2. Vanuit de werkgroep 

- Het idee van resultaatbekostiging wordt omarmd, maar het is voor nu een te grote opgave om al 

te realiseren voor 2016. 

- De huidige indeling licht/midden/zwaar bij begeleiding individueel zoals nu in 

inkoopdocumenten doet geen recht aan complexiteit. Licht/midden/zwaar komt tot uitdrukking 

in het volume. 

- Aanbieders en gemeenten zijn het eens om doelgroepgerichte benadering zoveel als mogelijk los 

te laten. 

- Aanbieders vragen gemeenten niet alleen naar tarief te kijken, de winst zit meer op het volume 

dan op het tarief. 

- Aanbieders geven gemeenten het advies om nu geen uitvraag op kostenparameters te doen, 

maar om de NZa-beleidsregels te hanteren met kortingspercentage. 

- Aanbieders geven aan dat groepsgrootte bij dagbesteding een bepalende factor voor de prijs is. 

- Aanbieders geven aan dat kwaliteitsnormen zoals in 2015 uitgevraagd (conform AWBZ) een 

prijsopdrijvend effect hebben. 

- Gemeenten hebben het kostprijsonderzoek van KPMG (2014) onder diverse aanbieders bij de 

hand om de discussie over prijzen te starten. 

- Aanbieders en gemeenten zijn het eens om een maximumprijs te hanteren en niet één tarief. 

Op basis van deze overdenkingen zijn aanbieders en gemeenten het eens over nieuwe indeling 

producten en bijbehorende tarieven (resultaat bijgevoegd in twee bijlagen: producten (1) en 

tarieven (2)). De nieuwe indeling kenmerkt zich door het loslaten van doelgroepen en daarmee het 

indikken van productsoorten. We laten de groepsgrootte (= aantal mensen per begeleider) los, 

waardoor aanbieders de ruimte krijgen om groepen te mengen en flexibeler zijn.  

Openstaande vraag richting werkgroep kwaliteit en monitoring ‘minimumeisen’: 

In hoeverre worden er minder kwaliteitseisen gesteld? Als we daarin slagen kunnen aanbieders 

makkelijker aan de opdracht voldoen om de tarieven omlaag te brengen. 
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Antwoord (25-08-2015): Er zijn een tweetal soorten voorwaarden belangrijk bij kwaliteitseisen. Dat 

zijn de voorwaarden uit het PvE en voorwaarden uit kwaliteitssystemen. Die laatste volgen veelal uit 

de wet. Daar zit de winst. De eisen die nu bij het inkoopproces aan de orde zijn, zijn meer basale 

eisen. In het inkoopproces valt hier dus weinig te verdienen. 

Openstaande dilemma’s: 

- Hoe bouwen gemeenten de juiste prikkels richting aanbieders in. Te denken valt aan belonings- 

of boeteclausules op basis van een duidelijke opdracht naar aanbieders (bijvoorbeeld: ‘haal 25% 

meer collectief’). Aanbieders hebben de suggestie gedaan om de individuele producten meer 

richting collectief te sturen. Hoe kunnen we die ontwikkeling aanjagen? 

- Buiten het resultaat denken gemeenten nog na over een extra product in de categorie 

Begeleiding Individueel, te weten ‘begeleiding light’ (circa 27 euro / uur). Dit product is 

vergelijkbaar met wat vroeger onder ‘HBH2’ werd aangeboden en kan goedkoper worden 

aangeboden dan de huidige situatie. Nu wordt hiervoor vaak HBH1 in combinatie met de dure 

begeleiding ingezet.  

 

Het product begeleiding light wordt toegevoegd.  Het maximale tarief bedraagt € 26. 

 

Toelichting: 

Tegenwoordig kent het product Huishoudelijke verzorging een andere vorm. De begeleidingstaken zijn 

losgekoppeld van de schoonmaakwerkzaamheden en worden als onderdeel gezien van de taken die horen 

bij het product individuele begeleiding. Begeleiding light is een lichte begeleidingsvariant die zich beperkt 

tot de meest basale ADL-taken, waaronder het voeren van een huishouden.ng light kan worden ingezet als 

aansturing nodig is bij het schoon houden van de woning en het doen van de was verzorging. Ook het 

aansturen tot eten en drinken maakt onderdeel uit van begeleiding light, zolang het behoort tot de 

gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wmo. 

Uitgangspunten 

 Niet de fysieke beperking, maar de noodzakelijkheid van aansturing bij bovengenoemde taken staat 

centraal. Het gaat nadrukkelijk niet om het overnemen van taken.  

 Begeleiding light is passend als opschaling van individuele begeleiding (nog) niet aan de orde is, maar 

aansturing op de genoemde taken wel bijdraagt aan de zelfredzaamheid en het zelfstandig kunnen 

wonen. 

 Begeleiding light heeft een signalerende functie in de beoordeling of opschaling van begeleidingstaken 

aan de orde is 

 

Doelgroep  

Mensen met een psychogeriatrische (PG) aandoening en mensen met psychische (PSY) klachten met 

beperkingen met name op het terrein van geheugen en oriëntatie, psychisch functioneren en sociale 

redzaamheid. 

 

Aandachtspunt 

Begeleiding light wordt ingezet op aanvraag van de toegangsteams. Het betreft een nieuw product, zonder 

behoeftegarantie.  

 

- Bij de dagbesteding doen zich verschillen voor in wat aanbieders hanteren als één dagdeel. Is het 

handig om bij de dagbesteding een uurtarief in te voeren in plaats van het huidige systeem van 

dagdelen? OT: er wordt een uurtarief gehanteerd 
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3. Beslispunten: 

a. Instemmen met voorstel productvereenvoudiging 

b. Instemmen met voorstel tariefstelling 

 

4. Vervolgstappen 

a. Afspraken maken over koppeling producten aan codes (iWmo/iJW) en inrichten systemen 

b. Met aanbieders criteria ontwikkelen voor categorisering licht/midden/zwaar ten bate van 

onze toegangsteams  

 

5. Overzicht deelnemers werkgroep: 

Ruud Cremers (Daelzicht) 

Ben Rutten / Frans van Ool (MetGGZ) 

Pascal Starremans (PSW) 

Carla van Herten / John Cauberg (Coöperatie 

Limburse Zorgboeren) 

Ellen Leek / Marianda Hahury (Mutsaersstichting) 

Han Laumen / Marloes Geraedts (Proteion) 

Edgar van Kessel / Yvonne Hellegers / Boy Janssen 

(SGL) 

Daniëlle Golsteijn (Zorggroep) 

Martine Bruinink / Susan Keijsers (Horst aan de 

Maas) 

Bart van Oort (Bergen) 

Karin Pama-Schmitz / Wil van Horck (Venlo) 

Mirthe Sijmons (Peel & Maas) 

Maartje Menne (Beesel) 

Floor van der Giessen (Gennep)

 


