
Notitie 2e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015 

Inleiding 

In de eerste op 11 juni gehouden ontwikkeltafel (OT) Prijs & Prestatie is in het kader van de 
voorbereiding van de inkoop 2016 gesproken over twee hoofdvragen:  

1. Hoe bewerkstelligen we een vereenvoudiging van de productcodes?  
2. Hoe bereiken we meer transparantie in de tarieven?  

Daartoe zijn in vijf op subthema’s werkgroepen aan de slag gegaan om te komen tot voorstellen voor 
de tweede OT-ronde, te weten:  

1. Begeleiding individueel + dagbesteding : Begeleiding individueel (m.n. domein 5 perceel 1 
van de raamovereenkomst) , begeleiding groep en dagbesteding (m.n. domein 3 perceel 3 en 
domein 4 perceel 6)  

2. Beschermd wonen (domein 4 perceel 6 en domein 5 perceel 3)  
3. DBC’s (domein 4 perceel 2)  
4. Kortdurend verblijf en logeren (domein 5 perceel 2)  
5. Toegang (domein 1) en specialistische ondersteuning (domein 2)  

Proces 

De werkgroepen, waarin zowel gemeenten als zorgaanbieders hebben deelgenomen, hebben in de 
zomermaanden hard gewerkt aan de hieronder beschreven voorstellen. De voorstellen zijn ambtelijk 
besproken en op elkaar afgestemd. Ook zijn de relevante punten toegelicht aan de 
portefeuillehouders van de regiogemeenten. Deze input wordt tijdens de 2e OT Prijs-Prestatie met 
alle betrokken partijen besproken (fysiek op 11 september en virtueel van 16 t/m 30 september).  

Doel is om de uit de 2e OT voortvloeiende, gewijzigde afspraken over de inkoop in 2016 te 
implementeren via een uitvraag in oktober 2015. Voor aanbieders met raamcontracten wordt daarbij 
ingestoken op de wijzigingen in de raam- en ontwikkelovereenkomst en de bijlagen. Ook kunnen 
nieuwe aanbieders of reeds gecontracteerde aanbieders inschrijven op nog niet gecontracteerde 
domeinen. 

Resultaten werkgroepen 

Over het algemeen is in de werkgroepen een indikking van diensten en bijbehorende codes bereikt. 
Daarbij is al zoveel mogelijk rekening gehouden met de nieuwe codes iWmo2.0 en iJw2.0, waardoor 
kan worden aangesloten op landelijke systemen. Bij de indikking van diensten is gekeken naar 
eenduidige beschrijvingen zodat de indeling voor toegang en aanbieders zo weinig mogelijk vragen 
oproept. De werkgroep-discussies hebben inzicht gegeven in de opbouw van tarieven en daarbij is 
ook duidelijk geworden dat uniforme prijzen nog niet haalbaar zijn. Wel 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.  



1. Begeleiding individueel en Dagbesteding 
 

bijlagen: 
1. Inkoop 2016 omschrijvingen BGI-BGG-PV 

2. inkoop 2016 Tarieven BGI-BGG-PV 

3. Toelichting resultaat Werkgroep PP begeleiding-dagbesteding 

 
De werkgroep stelt voor om de beschrijving van de producten Begeleiding individueel en 
Dagbesteding te herzien. Naar aanleiding van deze voorstellen is ook gekeken naar de wijze waarop 
deze systematiek voor Persoonlijke Verzorging kan worden toegepast en hiervoor wordt ook een 
vergelijkbaar voorstel neergelegd. 
 
De huidige onderverdeling van het product Begeleiding individueel in zelfstandig leven 1, 2 en 3 sluit 
niet goed aan bij de wijze waarop de begeleiding in de praktijk wordt geleverd. De werkgroep stelt 
daarom een nieuwe onderverdeling voor, in begeleiding basis (planbare basisbegeleiding), basis+ 
(oproepbare basisbegeleiding) en specialistisch (specialistische begeleiding). Voor Persoonlijke 
Verzorging stelt de werkgroep een vergelijkbare onderverdeling voor: verzorging basis (planbaar) en 
basis+ (oproepbaar). 
 
Ten slotte stelt de werkgroep ook voor Dagbesteding een nieuwe indeling voor. Deze kenmerkt zich 
door het loslaten van doelgroepen en daarmee het indikken van productsoorten. Ook wordt de 
groepsgrootte (= aantal mensen per begeleider) losgelaten. Daardoor krijgen aanbieders de ruimte 
om hun groepen flexibeler samen te stellen en hun tarieven naar beneden te brengen.  
 
De nieuwe productbeschrijvingen gaan gepaard met een voorstel voor nieuwe tarieven. De tarieven 
liggen rond 90% van het Nza-tarief voor 2016. 
 
Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden als gesteld in de startnotitie PP (op basis van de 
wensen van bestuurders) en de eerste ontwikkeltafel: 

 Gemeente als regievoerder; 

 Komen tot vereenvoudiging van producten en eenheid in codes en tarieven; 

 Niet één tarief per product, gezien belang dat bestuurders hechten aan kleine aanbieders en hun 

onderscheidend vermogen op prijs; 

 Tarief zoveel mogelijk gebaseerd op deskundigheid en intensiteit, waarbij doelgroepen meer 

losgelaten worden. 

Naast het voorstel legt de werkgroep de volgende bespreekpunten aan de ontwikkeltafel voor: 
- 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? 

- Gemeenten denken 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. 

- 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? 



2. Beschermd wonen 
 

bijlage: 
4. Voorstel beschermd wonen ontwikkeltafel inkoop 2016 

 
Volgens de definitie van Beschermd Wonen die in de WMO 2015 staat, vindt Beschermd Wonen 
plaats in een accommodatie van een instelling (en de cliënt betaalt dus niet voor zijn woonruimte). In 
de praktijk zien wij dat er ook vormen van Beschermd Wonen zijn ontstaan waarbij de cliënt de 
woonruimte zelf huurt van een woningcorporatie of een vergoeding betaalt voor de woonruimte aan 
de zorgaanbieder.  
 
Deze vormen van Beschermd Wonen sluiten aan bij de trend van het scheiden van wonen en zorg die 
een aantal jaar geleden is ingezet. Daarnaast sluit het ook aan bij de beleidsuitgangspunten van de 
gemeenten ten aanzien van het sociaal domein (normalisering van problematiek, zoveel mogelijk zelf 
doen en zoveel mogelijk meedoen).  
 
De punten waarop Beschermd Wonen zich onderscheidt van andere vormen van (ambulante) zorg 
zijn: 

 De zorg is onplanbaar, wanneer een cliënt zorg nodig heeft, is er te allen tijde zorg in de 
nabijheid. 

 Zorg en toezicht zijn 24 uur per dag bereikbaar, beschikbaar of aanwezig.   
 
De werkgroep stelt daarom voor om Beschermd wonen voortaan te definiëren als 
maatwerkvoorziening, waarbij planbare en onplanbare zorg 24 uur per dag bereikbaar en 
beschikbaar is. Het product bevat te allen tijde de elementen verblijf, begeleiding en persoonlijke 
verzorging. Vanaf ZZP 4 en hoger bevat het aanbod Beschermd Wonen ook altijd het element 
Verpleging. Alle zorgzwaartepakketten BW kunnen geboden worden met of zonder dagbesteding, die 
alleen wordt geboden wanneer scholing of werk niet aan de orde zijn.  
 
De werkgroep stelt voor om de verschillende onderdelen van het totaalpakket Beschermd Wonen 
aan te scherpen. Alleen die zorg die volgens deze definities geleverd wordt, is Beschermd Wonen.  
Alleen aanbieders die bovenstaande op een verantwoorde manier kunnen leveren, worden 
toegelaten tot het perceel Beschermd Wonen. 
 
Naar aanleiding van de ambtelijke bespreking van de resultaten van de werkgroepen, wordt 
overeenkomstig tariefkortingen bij andere diensten, ook voor Beschermd Wonen een korting 
voorgesteld: de prijzen voor 2016 zijn maximaal 90% van het NZa tarief voor 2016 voor de GGZ-C 
pakketten. 
 
Gemeenten worden voor 2016 geconfronteerd met een bezuiniging van ongeveer 10% op het budget 
voor Beschermd Wonen voor 2016. Omdat gemeenten op dit moment te maken hebben met een 
grote groep aanbieders voor Beschermd Wonen en zij allemaal op verschillende manieren tot hun 
prijzen komen, kan niet met iedere aanbieder in gesprek worden gegaan om tot een nieuwe prijs 
voor Beschermd Wonen te komen.  



3. DBC’s 
 

bijlage: 
5. DBC document ontwikkeltafels 

 
In overleg kunnen gemeenten en aanbieders afspreken de DBC-systematiek los te laten. De 
werkgroep heeft hier niet voor gekozen omdat de administratieve processen van de aanbieders 
volledig op de DBC’s zijn ingericht. Andere financiers (verzekeraars en andere jeugdzorgregio’s) 
blijven de systematiek ook hanteren waardoor het niet praktisch is om specifiek voor Noord-Limburg 
aanpassingen door te voeren.  
 
Een DBC kan maximaal een jaar (365 dagen) duren, en werd onder de AWBZ na sluiting bij de 
verzekeraar gefactureerd. Dit levert vragen op over tarieven, facturering en bevoorschotting, sluiting 
van boekjaren, en het openen van nieuwe DBC’s. 
 
De werkgroep stelt voor: 

 Indien een DBC doorloopt in een nieuw kalenderjaar gelden voor de volledige DBC de tarieven 

van het jaar waarin de DBC is geopend. 

 Aanbieders kunnen kiezen of ze een DBC na sluiting in één keer volledig factureren, of 

maandelijks de verrichte werkzaamheden declareren en na sluiting een eindfactuur sturen. Op 

verzoek van gemeenten verstrekt de aanbieder periodiek een gespecificeerd onderhanden werk 

overzicht. 

 Ongeacht de wijze van factureren, leveren aanbieders uiterlijk op 15 januari aan de gemeenten 

een accuraat overzicht aan van het onderhanden werk per 31 december van het voorgaande 

jaar. Onder ‘onderhanden werk’ wordt verstaan: DBC’s die in het lopende kalenderjaar 

(boekjaar) zijn gesloten, maar nog niet zijn gefactureerd/gedeclareerd en, bij DBC’s die over de 

kalenderjaargrens heengaan, de werkzaamheden die binnen de DBC in het betreffende boekjaar 

zijn uitgevoerd en niet gedeclareerd. 

 Indien een aanbieder van oordeel is dat behandeling langer dan een jaar noodzakelijk is, neemt 

hij tijdig voor het einde van de DBC contact op met de gemeente. Indien de gemeente de 

noodzaak onderkent, wordt een nieuwe maatwerkvoorziening toegekend en opent de aanbieder 

een nieuwe of vervolg-DBC.  

Naar aanleiding van de ambtelijke bespreking van de resultaten van de werkgroepen, wordt 
overeenkomstig tariefkortingen bij andere diensten, ook voor DBC’s een korting voorgesteld: de 
prijzen voor 2016 zijn maximaal 90% van het NZa tarief voor 2016. Dat betekent dat voor DBC’s die in 
2016 worden geopend (dus niet de DBC’s die in 2015 zijn geopend en over de kalenderjaargrens 
heengaan) een korting van 10% ten opzichte van de NZa-tarieven 2016 plaatsvindt. 

 



4. Kortdurend verblijf/logeren 
 

bijlagen: 
6. Productbeschrijving perceel 5 2 Logeren 

7. Toelichting op productbeschrijving perceel 5 2 Logeren 

 
De huidige inschrijvingen op domein/perceel 5.2 Kortdurend verblijf zijn erg uiteenlopend en divers. 
Er worden verschillende tijdseenheden (van 12 uur tot een etmaal tot een weekend) gebruikt. Ook is 
onduidelijk welke zorg/diensten het product Kortdurend verblijf omvat. Vandaar dat de werkgroep 
zich als opdracht het herdefiniëren van Kortdurend verblijf heeft gesteld. 
 
De werkgroep heeft een nieuwe, duidelijkere productomschrijving opgesteld. De belangrijkste 
punten van het voorstel zijn: 

 Gezien onder de naam kortdurend verblijf ook wel eens dagbesteding geschaard wordt, hebben 

we voor de naam logeren gekozen.  

 Het product logeren bestaat uit logeren basis en logeren+. Logeren basis omvat een verblijf in 

een instelling of andere logeermogelijkheid volgens de bed-bad-brood constructie waarbij in elk 

geval toezicht aanwezig is. Logeren+ is met het toevoegen van maximaal 16 uur aan begeleiding 

groep, behandeling en/of persoonlijke verzorging een uitbreiding van logeren basis.  

 Logeren omvat minimaal een etmaal (24 uur). Ook als een inwoner een deel van dat etmaal niet 

aanwezig is. 
 
Het door de werkgroep voorgestelde tarief voor logeren basis bedraagt maximaal €25 per etmaal, ter 
vervanging van 5 NZA-tarieven die uiteenlopen van € 24,14 tot € 37,54 (prijspeil 2014). Dit is een 
integraal tarief. Indien er sprake is van logeren plus komen de kosten voor het toegevoegde product 
er bij. 
 



5. Toegang en Specialistische ondersteuning 
 
bijlage: 
8. beschrijving percelen in domein 1 en 2 tbv ontwikkeltafels 

De werkgroep heeft gekeken naar de beschrijving van de verschillende domeinen en percelen en is 
daarbij gekomen tot een update. Allereerst omdat bij de aanbiedingen duidelijk is geworden dat 
beide domeinen voor sommige aanbieders vraagtekens hebben opgeroepen. Maar ook omdat door 
de uitvoering en ervaringen in 2015 sommige modellen van toegang zijn aangescherpt. 

Verder wordt voor de tarieven voorgesteld om hierbij de volgende uitgangspunten te hanteren: 

1. Personeelskosten conform geldende cao van de aanbieder voor MBO, HBO en WO. 
2. Daarop een percentage voor overhead van 28% 
3. Voorgesteld wordt om ook voor andere domeinen en percelen waar sprake is van 

dienstverlening middels inzet van personeel deze opbouw van tarief te hanteren.   

 

  



 

Overig 

Naast hierboven beschreven voorstellen worden vanuit gemeenten nog de volgende zaken op de OT 
van 11 september voorgelegd: 

1. Afronden tarieven  
 
Om administratieve lasten terug te dringen wordt voorgesteld om alle tarieven af te ronden op 
halve euro’s.  
 

2. Vervoer 
 
Wanneer een jeugdige of volwassenen een toewijzing krijgt voor dagbesteding wordt met de 
persoon ook de vervoersmogelijkheden besproken. Het uitgangspunt is dat er sprake is van eigen 
kracht, er is bijv. vervoer door de verzorger, mantelzorger of anderen naar de 
dagbestedingslocatie.   

Indien dit niet mogelijk is, wordt er een “indicatie” voor vervoer afgegeven. Dit betekent dat de 
zorgaanbieder verantwoordelijk is voor het vervoer van en naar de dagbestedingslocatie. Dit 
vervoer voldoet aan de vereisten die noodzakelijk zijn om de cliënt veilig te kunnen vervoeren, 
zoals bijvoorbeeld het vervoer van personen met een rolstoel. Hierbij mag geen eigen bijdrage 
worden gevraagd. 

Product Sub NZa-code NZa 2014 NZa 2016 Voorstel maximum 
tarief 

Vervoer basis 

 

Vervoer 
dagbesteding/dagbehandeling 
V&V 

H803 7.02 6.99 7.00 

Vervoer 
dagbesteding/dagbehandeling 
GGZ 

H990 6.84 6.84 

 

7.00 

  

Vervoer met 
begeleiding 

Vervoer 
dagbesteding/dagbehandeling 
GHZ extramuraal 

H894 8.28 8.24 8.00 

  

Vervoer 
rolstoel 

Vervoer 
dagbesteding/dagbehandeling 
GHZ rolstoel extramuraal 

H895 20.00 19.91 20.00 

Vervoer kind Vervoer 
dagbesteding/dagbehandeling 
kind 

H896 20.00 19.91 20.00 

Voor overige vormen van vervoer wordt voorgesteld om bij bovengenoemde indeling aan te 
sluiten dan wel nog een aanvullende categorie te benoemen waarbij op vergelijkbare wijze tot 
een maximum tarief wordt gekomen. 

Zorgaanbieders borgen de continuïteit van het huidige vervoer totdat gemeenten op een andere 
wijze vorm en inhoud hebben gegeven aan de organisatie van dit zogenaamde 
doelgroepenvervoer. Tussentijdse evaluaties en bijstellingen kunnen hierbij aan de orde zijn.  

 



3. Domein 6 
 
Voor domein 6. Participatie wordt ook in 2016 ruimte geboden voor nieuwe aanbieders op de 
percelen 1.  Re-integratie en 2. Participatie. De in eerdere aanbestedingsrondes gebruikte 
beschrijvingen en eisen blijven hierbij van kracht. Met de huidige aanbieders is 2015 al voorzien 
in voldoende aanbod. Maar vanuit gemeenten is aangegeven ruimte te willen houden voor 
eventuele nieuwe aanbieders. 

4. Domein 7 

Bijlage: 
9. productbeschrijvingen domein 7 

Voor domein 7 - Overige diensten wordt in de bijlage een aantal wijzigingen voorgesteld. In rood 
gemarkeerd zijn deze wijzigingen in de beschrijvingen aangegeven. 

Verdere proces 

De voorstellen en aanpassingen/aanvullingen zullen in samenhang met de stukken uit de OT 
Kwaliteit-Monitoring worden verwerkt in een definitief voorstel voor de contractaanpassingen in 
2016. Dit voorstel wordt ter besluitvorming aan de gemeenten voorgelegd. Het streven is om, na 
besluitvorming door de gemeenten, begin oktober een uitvraag te doen om tot gewijzigde raam- en 
ontwikkelovereenkomsten met bijlagen te komen. De wijzigingen treden op 1 januari 2016 in 
werking. 

 


