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Verslag Ontwikkeltafel (OT) Venray d.d. 11 september 2015, 9.00 uur - 12.00 uur 

OT prijs-prestatie 2 
Locatie: gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders: 
 Boy Janssen  SGL 
 Edgar van Kessel  SGL 
 Raoul Bakkes  Proteion 
 Marjolein Dijs  Vincent van Gogh 
 Carla van Herten   Limburgse Zorgboeren 
 Erna Theunissen  Rubicon 
 Ruud Borjans  Opdidakt 
 Willem van Zutphen  Mutsaersstichting 
 Aagje Vrenken  Daelzicht 
 Anne-Marie Hannen  Koraalgroep 
 Willem Boerma  De Zorggroep 
 Ben Rutten   Met GGZ 
  
 Gemeenten: 
 Rob Kuiten   gemeente Horst a/d Maas 
 Wil van Horck  gemeente Venlo 
 Frederike Roetering  gemeente Venlo 
 Jennifer Hartogensis gemeente venlo 
 Claudia Wijnhoven  gemeente Peel en Maas 
 Bart van Oort  gemeente Bergen 
 Ad Vaartjes   MGR SDLN, coördinator 
 Roel Kramer  MGR SDLN, voorzitter 
 Getty Schuiling  MGR SDLN, secretaris 
 Yvonne Sinsel  MGR SDLN, notulist 

 
 
Welkom en opening - Roel Kramer 
De voorzitter heet de aanwezigen om 9.09 uur welkom bij deze tweede fysiek ontwikkeltafel 
prijs-prestatie. De voorzitter wil graag eerst een voorstelrondje maken. Daarna zal hij de 
doelstelling van vandaag even toelichten. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
Mevrouw Sinsel geeft aan dat voor de verslaglegging opnames van dit overleg worden gemaakt. 
 
Notitie tweede ontwikkeltafel prijs-prestatie 11 september 2015 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat in de ontwikkeltafel van 11 juni 2015 is gesproken over 
wat de doelstellingen zouden moeten zijn van het inkooptraject 2016: 

 Vereenvoudiging van de codes, ook om de toegang slimmer aan te pakken. 
 Meer transparantie in tarieven, dienstverlening en opbouw. Wat zijn reële prijzen? 

Vijf werkgroepen zijn vanuit prijs-prestatie hiermee aan de slag gegaan. De voorzitter dankt de 
leden van de werkgroepen hartelijk voor hun inzet en de informatie die is aangeleverd. Vanuit die 
vijf werkgroepen zijn nu vijf verschillende beelden aangereikt, welke ambtelijk zijn vertaald en zijn 
voorgelegd aan de bestuurders en het algemene bestuur van de MGR. Vanuit dit beeld en de 
druk op de financiën is een fors pakket ontstaan dat op de website is gepubliceerd. 
Vandaag wil de voorzitter de essentiële punten, vragen en voorstellen vanuit de werkgroepen 
laten schetsen door de trekkers van de verschillende werkgroepen. 
Volgende week start op 16 september 2015 de virtuele ontwikkeltafel. De voorzitter verwacht veel 
reacties omdat het steeds concreter wordt. De doelstelling van vandaag is om het beeld verder 
scherp te stellen. Dit is echter geen besluitvormend orgaan, maar een platform waarin 
opvattingen worden gedeeld. Eind september wordt alle informatie geaggregeerd tot een 
concreet definitief voorstel aan de bestuurders. Zij zullen op 6 oktober 2015 daarover een 
definitief oordeel vellen. 
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Op 6 oktober 2015 gaat dan ook de uitvraag op drie verschillende niveaus uit; 
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 volledig getekende contracten voor 2016 
te komen. De voorzitter legt vervolgens de opzet van de agenda van vandaag aan de 
aanwezigen voor. 
Verder heeft deze notitie tweede ontwikkeltafel prijs-prestatie op meerdere thema's een weerslag. 
Vervoer komt bijvoorbeeld op meerdere plekken terug. Dit thema komt later aan de orde. De 
voorzitter vraagt of dit proces voor iedereen duidelijk is. 
 

1. Begeleiding Individueel en Dagbesteding 
De heer Van Oort licht toe dat vanuit de startnotitie en de eerste ontwikkeltafel van 11 juni 2015 
en de uitgangspunten van de bestuurders dit het startpunt van de regio Limburg Noord is: 

 Sturen op resultaat (populatiebekostiging is de stip). 
 Gemeente als regievoerder. 
 In 2016 komen tot een vereenvoudiging van producten en eenheid in codes en tarieven. 
 Kwaliteit in beeld brengen. 

De gemeenten gaven vanuit de fysieke ontwikkeltafel van 11 juni 2015 aan dat vanwege de 
doorgevoerde bezuinigingen de prijzen omlaag moeten worden bijgesteld. Het tarief moest meer 
op deskundigheid en intensiteit worden gebaseerd. De opdracht van de werkgroep was om te 
komen tot overeenstemming over een vereenvoudiging van de productdefinities en om te komen 
tot prijzen. Het idee van een resultaatbekostiging wordt breed omarmd, maar is een te grote 
opgave om voor 2016 te realiseren. 
Ten aanzien van de productdefinities uit de raamovereenkomsten van 2015 geeft spreker aan dat 
voor het product Begeleiding Individueel de indeling licht/midden/zwaar eigenlijk geen recht doet 
aan de complexiteit van de vraagstelling. Licht/midden/zwaar komt namelijk tot uitdrukking in het 
volume. Aanbieders en gemeenten zijn het eens om de doelgroepgerichte benadering zoveel als 
mogelijk los te laten. De aanbieders willen echter ook naar de Q (volume) kijken en niet alleen 
naar het tarief. De vraag is daarnaast ook wat een ingewikkeld kostprijsonderzoek oplevert. 
Het voorstel luidt om de NZa-tarieven te nemen en daarop de korting te berekenen. Verder gaven 
de aanbieders aan dat de groepsgrootte bij het product Begeleiding Groep ook een heel 
bepalende factor voor de prijs is. Het voorstel luidt om een maximumprijs te hanteren. Dit is een 
nadrukkelijke wens vanuit de bestuurders. 1 tariefstelling is niet haalbaar. 
Op basis van deze overwegingen is de werkgroep tot een nieuwe indeling gekomen van 
producten en bijbehorende tarieven (bijlage). Deze nieuwe indeling kenmerkt zich door het zo 
veel als mogelijk loslaten van de doelgroepgerichte benadering. Daarmee worden de 
productsoorten ingedikt. Daarnaast wordt de groepsgrootte losgelaten. De aanbieders krijgen dan 
de ruimte om de groepen te mengen en om meer flexibel in te richten. Dat is de basis voor de 
indeling. Voor Begeleiding Groep is wel 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, naast een 
specialistisch product voor de cliënten met zware gedragsproblematiek. Deze speciale doelgroep 
vergt ook een andere opleidingsachtergrond. 
 
De voorzitter merkt aanvullend op dat per product ook een maximumtarief is afgesproken 
waarbij het NZa-tarief 2016 als uitgangspunt wordt gehanteerd en waarover een bepaalde korting 
wordt berekend. 
De heer Van Oort antwoordt bevestigend. De haalbaarheid hiervan is ook met de aanbieders 
besproken. Bij Begeleiding Individueel ligt dit moeilijker dan bij het Begeleiding Groep product. 
 
Mevrouw Mevrouw Hannen vraagt of men dit ook terugziet in de kortingen. Spreekster zou 
namelijk verwachten dat bij Begeleiding Groep meer korting zit dan bij Begeleiding Individueel. 
Overal is echter 10% genoemd. 
De heer Van Oort antwoordt dat voor de Begeleiding Individueel producten de 10% norm 
inderdaad terugkomt. Dit is ingegeven door de bezuinigingen. Bij dagbesteding zit een grotere 
korting. Het voorstel is om dit voortaan per uur te berekenen in plaats van per dagdeel. 
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Mevrouw Vrenken vraagt of de realisatie ook per uur aangeleverd moet worden. 
De voorzitter antwoordt dat er nu verschillende varianten van dagdelen worden gehanteerd; 
bijvoorbeeld 3,5 uur of 4 uur. Dat maakt het lastig. Het voorstel luidt om een maximumtarief voor 
een uur te hanteren. 
 
Mevrouw Dijs vraagt welk tarief moet worden aangehouden. 
De voorzitter antwoordt dat ook is afgesproken om geen komma's meer te hanteren maar te 
rekenen in hele en halve euro's. Dit is gemakkelijker voor de tabellen en de afrekeningen. De 
werkgroep Begeleiding Individueel en Begeleiding Groep heeft niet alleen naar de percentages 
maar ook naar de gangbare maximumtarieven gekeken. 
 
Mevrouw Vrenken ziet zelfs kortingen van 20%. Het kapitaal moet echter ook nog worden 
betaald. 
Mevrouw Van Horck antwoordt dat in de gele kolom de voorgestelde tarieven staan. 
Mevrouw Dijs ziet ook een wezenlijk verschil. 
De heer Van Oort antwoordt dat samen met de aanbieders naar een reëel tarief is gekeken. 
Toen is men op de maximumtarieven die in de gele kolom staan uitgekomen. 
Mevrouw Roetering voegt toe dat het altijd goedkoper mag. 
 
De heer Borjans vraagt vervolgens uitleg over het voordeel van het hanteren van een lager 
tarief. 
De heer Van Oort antwoordt dat nadrukkelijk is afgesproken dat men kleine aanbieders ook een 
podium wil bieden. Een kleine aanbieder kan zich op de prijs onderscheiden. 
Mevrouw Roetering deelt mee dat de gemeenten de komende jaren op de prijs zullen blijven 
drukken. Naast het sturen op de Q zal ook worden gekeken naar realistische prijzen. In toekomst 
zal men ook kijken naar meer transparantie van de berekenwijze en samen moeten bekijken 
waarop gestuurd kan worden. Het is momenteel namelijk nog steeds een black box. De 
bedoeling is om samen kosten te besparen. Het voordeel voor de gemeente van het lager 
aanbieden is dat dit de gemeente minder geld kost. Dat biedt dan meer ruimte om op andere 
gebieden meer zorg aan te bieden. De prijs zal dus soms meewegen. 
De heer Van Oort stelt vast dat de prijzen onder druk staan. Hoe eerder een organisatie erin 
slaagt om de eigen kostprijs omlaag te brengen hoe beter men in toekomst kan acteren. 
 
Mevrouw Hannen vraagt of bewust is gekozen om de budgetkorting alleen in het tarief op te 
vangen. 
Mevrouw Roetering vindt de korting van 10% nog heel netjes. Bestuurders ervaren dit immers 
als een soft voorstel en zij hebben het gevoel dat deze regio een soort van 'gekke Henkie' is. In 
de andere regio's wordt immers 20-25-30% gekort. 
Mevrouw Vrenken vindt dat men niet moet spreken over 10% als bijna overal 20% wordt 
gehanteerd. De 10% moet dan worden losgelaten. 
Mevrouw Roetering antwoordt dat op sommige producten inderdaad meer dan 10% valt te 
halen. Daar wordt ook de ruimte gezocht. 
Mevrouw Hannen vindt dat niet naar de andere kant wordt gekeken. 
Mevrouw Van Horck antwoordt dat ook gekeken is naar waarop de aanbieders bij de afgelopen 
aanbesteding hebben ingeschreven. Veel aanbieders zaten onder het NZa-tarief. De gemeenten 
willen nu realistische tarieven. Spreekster vindt niet dat op veel producten meer dan 10% wordt 
gekort. 
Mevrouw Vrenken antwoordt dat de aanbieders van de NZa ook kortingen kregen. Deze tarieven 
zijn aanbesteed en niet het maximumtarief. 
 
Mevrouw Dijs wijst op de enorme differentiatie van de NZa-tarieven bij een functiegroep. Dit ziet 
men ook terug in de aanbiedingen. Het zit ook niet zozeer in de salarissen, maar meer in de non-
productieve uren bij de verschillende functiegroepen. Iemand in een lagere functiegroep maakt 
bijvoorbeeld heel veel directe uren en iemand in een tussenliggende functiegroep maakt veel 
indirecte niet cliëntgebonden uren, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van managementtaken. Men 
zal in de aanbesteding dan ook zien dat sommige begeleiders een betere prijs krijgen. 
 
De heer Borjans merkt op dat veel regio's waar enorm is gekort, nu weer de prijzen verhogen 
omdat deze niet realistisch waren. 
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Mevrouw Roetering antwoordt dat een wethouder bij een gigantische overschrijding van de 
jaarrekening ook vragen krijgt. Dit is een ingewikkeld krachtenspel. 
De voorzitter denkt dat de opmerking van de heer Borjans hierop aansluit. Het is toch de weg 
van geleidelijkheid die wordt bewandeld. De vraag gaat over de verdeling. De werkgroep heeft 
dan ook echt gedifferentieerd gekeken. 
De heer Rutten stelt vast dat niet meer per dagdeel maar per uur mag worden gedeclareerd. De 
tariefkorting zit niet zozeer in de 10%, maar meer in de fysieke aanwezigheid van de klant. 
Mevrouw Van Horck wijst op de huidige verschillen qua uren per dagdeel. 
Mevrouw Roetering vindt ook dat met uren de tarieven beter vergelijkbaar zijn. Bij dagdelen 
vergelijkt men immers appels met peren. 
De voorzitter stelt vast dat dit een stap is in het kader van de transparantie. 
 
Mevrouw Hannen vraagt of ook iets wordt gedaan om de kosten te drukken, bijvoorbeeld 
controleverklaringen die niet meer hoeven. 
Mevrouw Roetering wil ook de kosten drukken. De gemeenten hebben echter ook te maken met 
de landelijke vereisten; bijvoorbeeld de controleprotocollen die worden opgelegd. De regio wil 
echter heel graag de administratieve lasten verminderen. Dat is in 2015 niet gebeurd. 
De voorzitter deelt mee dat een voorstel over het controleprotocol bij de ontwikkeltafel kwaliteit-
monitoring vanmiddag op tafel ligt. Dat voorstel geeft ietwat lucht. 
Mevrouw Theunissen vraagt of er een controleprotocol moet zijn als sprake is van een echte 
inkoop. 
Mevrouw Roetering antwoordt dat de gemeente moet aantonen dat wordt betaald voor zorg die 
echt is geleverd. 
 
De voorzitter komt terug op de opmerking van mevrouw Vrenken over de kapitaallasten. De 
voorzitter deelt mee dat gisteren een mailing hierover is verstuurd. Hopelijk vult iedere 
organisaties waarop dit van toepassing is, dit de komende twee weken in. 
Na veel wikken en wegen is besloten dat de organisaties die vanuit het overgangsregime met het 
zorgkantoor afspraken hadden en recht hebben op een vergoeding van de NHC en NIC 
component, dit jaar en volgend jaar die NHC component krijgen. Voor de andere organisaties 
geldt een integrale prijs. In deze regio is dit besluit genomen. 
Mevrouw Vrenken vraagt of dit vanuit de gemeente wordt betaald. 
De voorzitter antwoordt dat dit geldt voor het deel dat niet vanuit de Wlz subsidieregeling komt. 
Mevrouw Roetering voegt toe dat dit tot en met 2017 geldt. Daarna worden integrale prijzen 
gehanteerd. 
Mevrouw Vrenken deelt mee dat de prijzen die Daelzicht bij beschermd wonen afgeeft exclusief 
NHC zijn. 
De voorzitter antwoordt dat men bij Beschermd Wonen ook een verschil ziet. Dit onderwerp 
wordt zodadelijk besproken. 
Mevrouw Hannen vraag of over NHC ook de korting gaat. 
Mevrouw Roetering antwoordt ontkennend. 
De voorzitter voegt toe dat de vraag bij NHC voor het volgend jaar is of het tarief 2014 wordt 
gehanteerd. Of wordt dit ook naar de tarieven van 2016 geïndexeerd? De belangrijkste 
indexering is van 50% naar 70%. 
 
De heer Kuiten wijst nog op de vraag of aan het de controlekant anders kan. Er ligt een wens om 
naar de vereenvoudiging in de groepen te bekijken. Deze discussie wordt nu ook gevoerd en is 
niet afgelopen. 
 
De voorzitter wil nu Begeleiding Individueel Dagbesteding verder bespreken. 
Mevrouw Hartogensis vraagt wat de heer Van Oort met niet planbare zorg bedoelt. 
De heer Van Oort antwoordt dat deze zorg acuut nodig is. Dat is de Begeleiding Basis Plus 
variant omdat een aanbieder deze zorg niet zorgvuldig kan inplannen. Dit is meer een 
beschikbaarheids functie. 
 
De heer Janssen ziet iets vreemds bij de ontwikkeling van de tarieven dagbesteding midden 
volwassenen (bijlage 2). Dit tarief gaat omhoog (van 56.11 naar 62.34) in plaats van omlaag. 
Spreker vraagt uitleg. 
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De heer Van Oort antwoordt bevestigend. Er wordt niet overal een korting van 10% korting 
gehanteerd. De werkgroep heeft bekeken wat mogelijk is. Maar bij de betreffende dienst is in de 
tabel een fout geslopen. Dit wordt hersteld. 
De heer Boerma heeft nog een vraag over de producten zelf. Wat is 'Begeleiding Light'? Spreker 
vraagt uitleg over dit openstaande discussiepunt. 
De heer Van Oort antwoordt dat deze vraag aan de orde is geweest in de laatste bijeenkomst 
van de werkgroep. Dit is als een discussiepunt neergelegd (tweede bullet). Het is belangrijk dat 
'Begeleiding Light' nadrukkelijk wordt losgekoppeld van het poetsen. Het moet meer een 
ondersteuning van taken zijn. 
Mevrouw Roetering is huiverig. Spreekster weet niet zeker of dit ingezet wordt. 
De voorzitter voegt toe dat het ook niet aangeboden kan worden als het niet wordt uitgevraagd. 
 
Mevrouw Hannen heeft nog een technische vraag. Ontstaat niet een probleem bij het verwerken 
van de i-berichten als men bij de dagbesteding naar uren gaat? 
Mevrouw Roetering antwoordt dat deze technische vraag nog wordt uitgezocht. Dit komt in de 
volgende ontwikkeltafel terug. Dit probleem is bekend. 
De voorzitter voegt toe dat deze vraag is genoteerd. 
 
Mevrouw Wijnhoven vraagt of iedereen zich in het voorstel van deze indeling kan vinden. 
Mevrouw Dijs geeft een compliment. 
De voorzitter vat samen dat met de aanpassing deze indeling naar de virtuele ronde gaat. Aldus 
wordt afgesproken. 
 

2. Beschermd Wonen 
Mevrouw Hartogensis deelt mee dat de werkgroep in juli bij elkaar is gekomen. Beschermd 
Wonen is iets heel speciaal. Ten eerste is sprake van een overgangsrecht van vijf jaar in plaats 
van een jaar voor volwassen. Venlo organiseert Beschermd Wonen ook voor Noord- en Midden- 
Limburg, behalve voor Mook en Gennep. In de Wmo 2015 staat expliciet dat Beschermd Wonen 
het wonen is in een accommodatie van een instelling met daarbij behorend toezicht en 
begeleiding. Maar instellingen zijn dit aan het loslaten in het kader van het scheiden van wonen 
en zorg. Het voorstel is om toe te werken naar een modulaire opbouw van het totaal pakket 
Beschermd Wonen. Om een eerste stap te zetten is voorstel 1 om de focus op wonen in een 
accommodatie los te laten; dus ook Beschermd Wonen in een woning elders in plaats van in een 
accommodatie. 
Voorstel 3; de definities van de verschillende onderdelen van het totaalpakket Beschermd Wonen 
nader aanscherpen en hierover duidelijke afspraken maken: 

1. Verblijf 
2. Begeleiding 
3. Persoonlijke verzorging 
4. Verpleging 
5. Dagbesteding 

Verder luidt het voorstel om de komende jaren toe te werken naar het meer opknippen van de 
verschillende modules. Wat heeft een cliënt echt nodig van de modules? Het aanscherpen van 
de definities is dus een eerste stap. 
Verder stelt de werkgroep voor (voorstel 2) om voor de prijzen voor 2016 maximaal 90% van het 
NZa-tarief voor de GGZ-C pakketten te hanteren. Dus inzetten op 10% korting van het NZa-tarief 
voor 2016 als maximumprijs. Dit is een eerste stap naar een verdere doorontwikkeling. 
 
Mevrouw Van Horck vraagt waar de grens bij Begeleiding Individueel en Beschermd Wonen zit. 
Spreekster denkt dat als sprake is van het component verblijf, de cliënt niet zelf de 
huisvestingskosten betaalt los van de fysieke locatie. Dat is een onderscheid. Anders ontstaat 
immers een spraakverwarring. 
Mevrouw Hartogensis antwoordt dat de werkgroep de grens wil leggen bij het feit dat de zorg en 
de begeleiding bij Beschermd Wonen 24 uur per dag beschikbaar, aanwezig of op afroep 
beschikbaar is. Daarbij zit dus altijd toezicht. De heer Van Oort geeft nu echter aan dat 
specialistische begeleiding ook niet planbaar is. Dat was echter altijd een kenmerk van 
Beschermd Wonen. Spreekster wijst op het volgende onderscheid: 

 of er is sprake van een 24-uurs pakket zorg, 
 indien niet nodig, dan is sprake van ambulante zorg. 
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Mevrouw Vrenken heeft nog een opmerking. Huur is namelijk iets anders dan verblijf. Kapitaal is 
dus iets anders dan verblijf. 
Mevrouw Roetering ziet dat nu al bepaalde instellingen een vorm van huur vragen. 
Mevrouw Vrenken antwoordt dat dit kapitaal is en niet de verblijfscomponent. 
 
De heer Van Oort vraagt hoe de aanbieders dit onderscheid bij de producten zien. 
Mevrouw Van Horck merkt op dat men bij Begeleiding Individueel ook op alle aspecten kan 
begeleiden. Dat maakt het onderscheid heel diffuus. 
Mevrouw Vrenken heeft het over het poetsen zelf.  
 
De heer Rutten stelt vast dat in de Wmo alles planbare zorg is, zoniet is sprake van crisisdienst. 
Spreker vraagt daarom op te passen met het onderscheid tussen planbare en niet planbare zorg, 
hoe complex en niet planbaar de zorg soms ook is. 
Mevrouw Roetering vindt dat het om de zorg overdag gaat. 
Mevrouw Dijs vindt dat niet gepland 24/7 zorg verlenen onder Beschermd Wonen moet vallen. 
 
De voorzitter vraagt wat in het pakket Begeleiding Individueel Plus moet vallen. 
De heer Bakkes antwoordt dat 24/7 zorg vaker voorkomt. Spreker deelt ook de opvatting van de 
heer Rutten. In de Wmo is dit niet standaard. Als een aanbieder dit in de Wmo beschikbaar moet 
maken stellen, is dit een heel ander verhaal. Bereikbaar en beschikbaar is namelijk iets anders. 
Beschikbaar betekent namelijk dat men een paraat team moet hebben. Daarvoor bestaat de 
crisisopvang. De kunst voor aanbieders is om van niet planbare zorg zo snel mogelijk planbare 
zorg te maken. 
Mevrouw Theunissen wil graag aansluiten bij de praktijk van Begeleiding Individueel. Vaak kan 
het ook al met een telefoontje zijn opgelost. 
De voorzitter stelt vast dat dit in Begeleiding Individueel Basis Plus zit. 
De heer Bakkes vindt dat dit in het programma van eisen goed moet worden geformuleerd. 
De voorzitter antwoordt bevestigend. 
 
De heer Van Oort en de andere aanwezigen hebben behoefte aan een scherper onderscheid. 
 
De voorzitter vraagt of samen met de aanbieders aan het begin van de volgende week een 
scherpere definitie kan worden rondgestuurd, waarop men kan reageren. Vervolgens wordt deze 
definitie op 16 september 2015 voor de virtuele ronde gepubliceerd. Aldus wordt afgesproken. 
 
Eerste reacties ten aanzien van Beschermd Wonen 
Mevrouw Vrenken wil graag bij Wonen alleen over Wonen spreken. Heeft iemand recht op 
dagbesteding licht/midden/zwaar dan valt deze cliënt onder Begeleiding Groep. Dan heeft men 
twee soorten arrangementen. Dan heeft men ook veel minder producten. Zo wordt bijvoorbeeld 
voor kinderen die maar twee dagdelen dagbesteding hebben wel het hele pakket betaald. Dat is 
zonde. 
Mevrouw Roetering merkt op dat ook andersom het geval kan zijn. Niet alle negen dagdelen 
zitten in de prijs. 
Mevrouw Vrenken antwoordt dat dit bij Daelzicht wel het geval is. Sommige kinderen van de 
Jeugdwet in de VG worden wel in de ZZP geïndiceerd. 
Mevrouw Hartogensis deelt mee dat de VG niet onder Beschermd Wonen vallen. Beschermd 
Wonen is alleen voor mensen met een psychiatrische stoornis en voor 18+. Dit wordt ingekocht. 
 
Mevrouw Roetering wil scherp hebben wat ingekocht moet worden. 
De voorzitter stelt vast dat Beschermd Wonen voor de groep achttien+ en GGZ-C is. Daarnaast 
zijn er nog rafelrandjes met de sector vreemd 18+. 
Mevrouw Roetering antwoordt dat dit laatste altijd bilateraal wordt opgelost. 
 
Beschermd Wonen 18- 
Mevrouw Hartogensis voegt desgevraagd toe dat de woonvorm voor jongeren 18- niet onder 
Beschermd Wonen valt, maar onder de Jeugdwet. 
Mevrouw Wijnhoven stelt voor om voor jeugdigen een vergelijkbare tekst op te nemen als voor 
Beschermd Wonen voor volwassen. Dus voor 17- of 18-jarigen die in het voortraject richting  
18 jaar Beschermd Wonen nodig hebben. Zij vallen onder domein 4 jeugd. 
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Mevrouw Hannen stelt vast dat bij jeugd sprake is van drie groepen verschillende groepen: 
1. de verstandelijk gehandicapten die onder de jeugdwet vallen, 
2. de Beschermd Wonen jeugd, 
3. de jeugd- en opvoedhulp. 

 
De voorzitter vraagt of deze indeling helder is. Kan dit worden vertaald naar de uitvraag? 
 
Mevrouw Roetering vraagt waar dit in 2015 onder valt. 
Mevrouw Theunissen antwoordt in perceel 10. Er was namelijk niets anders. 
De heer Van Zutphen voegt toe dat de oude AWBZ-variant in perceel 5 zit. 
De voorzitter stelt vast dat over de oude AWBZ-variant verwarring bestond over jeugd en niet 
jeugd. Dit moet voor de vaststelling voor 2016 worden vermeden. Men zag in zowel domein 4 als 
in domein 5 Beschermd Wonen. Het was niet helder waar men met de categorie 18- Beschermd 
Wonen terecht kon. Dat moet nu goed worden benoemd. Afgesproken wordt dat de werkgroep 
nog met een concreet voorstel komt. 
 
Beschermd Wonen 18+ 
De voorzitter deelt mee dat het NHC overgangsrecht geldt voor die aanbieders die het afgelopen 
jaar onder het overgangsregime vielen. 
 
Mevrouw Dijs merkt ten aanzien van de korting van 10% op dat afgelopen jaar heel veel cliënten 
zijn geherindiceerd. Daar ziet men een neerwaartse trend van 10% wat betreft de 
indicatiezwaarte, omdat ook al meer op mantelzorg wordt ingezet. Daarmee haalt men al 
ruimschoots die 10%. In de praktijk verandert vervolgens echter niets. Als men ook nog eens 
10% kort op de prijs, kort men dus meer. 
Mevrouw Van Horck antwoordt dat het budget ook veel meer dan 10% is gekort. 
Mevrouw Roetering onderschrijft de opvatting van mevrouw Van Horck. In sommige regio's 
dreigen ongelukken te gebeuren omdat het cliëntenbestand niet in beeld is. 
Mevrouw Dijs vindt dit een overheidsprobleem. Dit mag men niet afwentelen op de 
zorgaanbieders. Het is erg fors om in een jaar tijd 20% op de tarieven te korten. De aanbieders 
willen immers ook een bepaalde kwaliteit in de lucht te houden. Mevrouw Dijs vond altijd goed dat 
Noord-Limburg hiervoor oog had. 25% korten op een prijs leidt immers tot kwaliteitsverlies. De 
marges in de gezondheidszorg zijn immers niet groot (2,5%). 
Mevrouw Theunissen vindt dit toch een gezamenlijk probleem. 
Mevrouw Van Horck vindt dat de opmerkingen van mevrouw Dijs geen recht doen aan de 
toegang. 
 
De heer Rutten wijst op het verschil met hoe vroeger werd geherindiceerd. Men zette de cliënt 
'kaal' neer en bekeek toen wat de cliënt nodig heeft en bouwde toen op. Dan stijgt men met de 
ZZP's. Nu krijgt men echter een zwaardere categorie waarop de korting volgt. Daarnaast wil men 
ook dat cliënten zo zelfstandig mogelijk wonen. De trend is om groepswoningen in tact te houden 
om efficiënt te werken. Het liefst wil men immers dat mensen in de wijk blijven wonen. 
Mevrouw Roetering wil hierover in gesprek gaan. Hoe kan men op de kosten sturen? 
De heer Rutten wil dit ook graag. 
 
In reactie op mevrouw Van Horck geeft mevrouw Dijs aan dat als de ZZP omlaag gaat niet 
automatisch mantelzorg wordt verleend. Dat functioneert nog niet in de praktijk. Het gaat vaak 
nog gewoon op het oude niveau door. 
De voorzitter stelt vast dat de transformatie inderdaad nog lang niet echt op gang is, terwijl wel 
al slagen moeten worden gemaakt. De vraag is of het past of niet. De vraag is dus of de 
aanbieders met deze opdracht/tarieven uit de voeten kunnen. 
 
Mevrouw Hannen vraagt of de ZZP eisen qua uren die geleverd moeten worden, worden 
losgelaten. 
Mevrouw Hartogensis weet niet of dit kan. Mensen zijn immers geïndiceerd en hebben recht op 
een pakket. Dat is het overgangsrecht tot eind 2019. 
Mevrouw Hannen antwoordt dat men bij groepswoningen relatief minder uren per cliënt krijgt. Als 
men de ZZP's moet uitrekenen, is het dan lastig om ZZP proof te zijn voor een accountant. 
Mevrouw Roetering vindt dit heel ingewikkeld. De vraag is of men kwaliteit moet meten in uren. 
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Mevrouw Dijs merkt op dat men bij groepswoningen wel minder non-productieve uren heeft. De 
accountant controleert echter de uren. 
De heer Rutten vindt dat de inkoop deze eisen niet meer moet stellen. 
 
De voorzitter beluistert de volgende vraag. Moet men in het kader van het overgangsrecht 
vasthouden aan de ZZP-omvang bij Beschermd Wonen of mag ruimte worden geboden? 
Deze vraag moet worden uitgezocht. 
Mevrouw Van Horck geeft een suggestie. Als een cliënt recht heeft volgens de ZZP op een x-
aantal uren, kan die zorg ook collectief zijn. 
Mevrouw Hannen merkt op dat dit moet worden teruggerekend. Wat is dit per cliënt? 
De voorzitter deelt mee dat dit punt ook aan het begin van de volgende week scherp moet 
worden. 
Mevrouw Wijnhoven merkt op dat hierbij nog een vraag hoort. Moet de kwaliteit anders worden 
of is het belangrijk om vast te houden aan de huidige kwaliteit? 
De voorzitter deelt mee dat deze vraag bij de ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring vanmiddag aan 
de orde wordt gesteld. 
 
In reactie op mevrouw Dijs geeft mevrouw Wijnhoven vervolgens aan dat men ook moet 
nadenken of men met de prijs aan de slag moet gaan. 
De voorzitter stelt vast dat dit een andere vraag is. 
Mevrouw Roetering vraagt aan de aanbieders of het voorstel over de prijzen werkbaar is. 
Mevrouw Dijs antwoordt dat dit bij Beschermd Wonen heel spannend wordt. Zorgverleners 
leveren altijd de zorg die nodig is. Het moet dus uit de efficiency worden gehaald. Het is te veel 
om in 1 jaar 20% uit de efficiency te halen voor dezelfde populatie cliënten. Dat betekent dus dat 
het uit de kwaliteit moet komen. 
Mevrouw Hannen vindt deze vraag ook samenhangen met de mogelijkheden die de aanbieders 
krijgen om iets met de omvang van de zorg of de kwaliteit te doen. 
De heer Bakkes vraagt zich af of het door mevrouw Dijs geschetste voor alle aanbieders geldt. 
Mevrouw Vrenken merkt op dat het voor grote aanbieders misschien wel kan. 
 
De heer Rutten heeft vergelijkbare cliënten als Vincent van Gogh (mevrouw Dijs). Met GGZ krijgt 
nu steeds meer aanvragen Beschermd Wonen (het kale wonen). Vervolgens wordt dan 
nagedacht of een indicatie (arbeidsmatige) dagbesteding nodig is en in hoeverre iemand dat 
krijgt. De bezuiniging zit bij het participeren; dus bij het gebruikmaken van andere voorzieningen. 
Spreker vindt deze beweging spannend omdat men niet meer voor beide domeinen een indicatie 
krijgt. 
Mevrouw Dijs voegt toe dat dit mensen die geen dagbesteding meer krijgen, niet gaan 
participeren in de voorliggende voorzieningen en thuis blijven zitten. Dat is een lastige groep. 
Mevrouw Theunissen stelt vast dat de zelfredzaamheid dus afneemt. 
Mevrouw Roetering deelt mee dat de gemeente met een financieel kader zit. 
 
De voorzitter stelt vast dat iedereen redelijk op een lijn zit. De voorzitter vraagt of dit tarief 
haalbaar is. 
Mevrouw Dijs vraagt om terughoudendheid ten aanzien van de 10% bezuiniging. 
Mevrouw Roetering vraagt of de aanbieders dan een haalbaar voorstel hebben over een 
percentage. 
Mevrouw Dijs deelt mee dat Vincent van Gogh door de herindicaties 7% naar beneden is 
gegaan. Spreekster stelt voor dat de gemeenten vragen om additioneel 3% te bezuinigen. Dat is 
dan in totaal 10% op de prijs. 
 
De heer Borjans vraagt naar het totale budget. 
Mevrouw Hartogensis antwoordt dat de gemeente Venlo voor 2015 43,5 miljoen euro heeft 
ontvangen. Naar verwachting komt daarbij een eigen bijdrage die geïnd wordt van 2,2 miljoen 
euro. Het volgend jaar wordt dit waarschijnlijk 39 miljoen euro. Dat is een korting van 10%. 
Mevrouw Dijs ziet dat de inkomsten per cliënt met 7% zijn gedaald. 
Mevrouw Hartogensis ziet ook dat het aantal cliënten is gedaald. 
 
De heer Van Zutphen begrijpt dat 18- een compleet ander product is. Komt hiervoor nog een 
ander voorstel? 
Mevrouw Roetering antwoordt bevestigend. Domein 4 zit niet in dit budget. 



  Pagina 9 van 15 
 

 

De heer Borjans vindt het belangrijk voor het creëren van draagvlak om aan te sluiten bij 2015. 
Mevrouw Roetering merkt op dat iedereen op de hoogte is dat gemeenten door het Rijk worden 
gekort. 
De voorzitter stelt vast dat men midden in een jaar van onduidelijkheid zit. Er bestaat nog geen 
goed zicht op de verschillende ingrediënten. Wel liggen er al nieuwe opdrachten vanuit het Rijk 
om verder te bezuinigen. De praktijk is ook heel weerbarstig. De voorzitter stelt voor om een 
eerste slag te maken waarbij beide zijden de nek moeten uitsteken. De voorzitter stelt daarom 
voor om een percentage te kiezen en 2016 te benutten om scherper te krijgen waar men in 
uitvoering tegenaan loopt. 
Mevrouw Dijs wil ook graag de transformatie meer waarmaken. 
Mevrouw Roetering voegt toe dat de gemeenten ook een incompleet klantenbestand vanuit het 
Rijk hebben gekregen. 
 
Mevrouw Hartogensis komt nog even terug op het rafelrandjes in de sector vreemd. In deze 
sector zitten cliënten die een indicatie hebben die niet meer echt past. Zij worden als cliënt 
Beschermd Wonen gezien. Deze mensen vallen ook onder het overgangsrecht. Zij hebben als zij 
een langlopende indicatie hebben, recht op zorg tot eind 2019. Indien men iets anders wil, 
bijvoorbeeld de Wlz, moeten deze vaak oudere cliënten hiermee instemmen en moet het CIZ ook 
een indicatie afgeven. Het CIZ doet dit echter niet. Het voorstel is ook om de zwaardere categorie 
Beschermd Wonen cliënten (perceel 5 en 6) op te nemen in Wlz. Dat kan echter op zijn vroegst in 
2017. Mevrouw Hartogensis deelt mee dat ook voor hen zorg moet worden geboden. 
Mevrouw Dijs noemt dit de 'scheefliggers' die niet onder Beschermd Wonen vallen. Deze 
mensen blijven ook op het gemeentelijke budget drukken. Spreekster adviseert om bij alle stake 
holders druk uit te blijven oefenen. 
 
De voorzitter vraagt of ook sprake is van nieuwe cliënten. 
Mevrouw Hartogensis antwoordt bevestigend, maar zij wil de nieuwe sector vreemd zo veel als 
mogelijk buiten deur houden. Dit hoort bij de indicatie. 
 
De heer Rutten wijst op een andere categorie in de sector vreemd. Dat zijn de mensen met een 
ZZP 1 en 2 indicatie. 
Mevrouw Hartogensis antwoordt dat de gemeenten hiervoor moeten betalen (overgangsrecht), 
zolang deze mensen een indicatie hebben. Men kan wel vragen of zij willen uitstromen. Dat zijn 
echter niet heel veel mensen. 
 
Spreekster vraagt vervolgens of de aanwezigen kunnen instemmen met de voorstellen van de 
werkgroep. 

1. Voorstel 1 'wonen in een accommodatie van een instelling loslaten'. 
2. Voorstel 2 'maximaal 90% van de NZa-tarieven': niet akkoord. 
3. Voorstel 3 'definities aanscherpen'. 
4. De vraag over de urennorm in de ZZP's wordt toegevoegd. 

 
De heer Rutten merkt op dat over de eerste vraagstelling geen uitspraak is gedaan. 
Mevrouw Hartogensis gaat hierover met de heer Van Oort en andere aanbieders nog in 
gesprek. 
De voorzitter voegt toe dat dit op de website wordt geplaatst voor de virtuele ronde. Over het 
kortingspercentage volgt nog een voorstel. Aldus wordt afgesproken. 
 
Pauze 10.45 - 11.00 uur 
 

3. DBC's 
De heer Kuiten deelt mee dat tijdens de ontwikkeltafel prijs-prestatie op 11 juni 2015 is 
vastgesteld dat in de DBC-systematiek sprake is van veel codes, waarvan regionaal in overleg 
met de aanbieders mag worden afgeweken. Dit is in de eerste ontwikkeltafel als thema benoemd 
om naar een meer praktische indeling te gaan met minder administratieve rompslomp. Dit was de 
insteek voor de werkgroep. De mogelijkheden voor een andere indeling zijn echter maar zeer 
beperkt of niet aanwezig omdat de hele administratieve processen hierop zijn ingericht. Dat geldt 
ook voor de andere regio's. Het zou dus alleen maar extra lasten betekenen als Noord-Limburg 
dit doet. Het voorstel is om dit punt dan ook voorlopig te laten rusten. Vanuit jeugd bestaat wel de 
behoefte om over dit thema met de aanbieders verder te praten. 
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In de werkgroep kwamen wel andere vragen naar boven over factureren en bevoorschotten. De 
raamcontracten staan nu maar een manier van factureren toe, terwijl in de praktijk ook andere 
manieren worden gehanteerd. De werkgroep adviseert daarom om de passage in de 
raamcontracten over facturen en afrekenen aan te passen aan de huidige praktijk en geeft 
daartoe een tekstvoorstel. 
Een ander punt was de vraag welk tarief wordt gehanteerd als een DBC langer dan een jaar 
loopt. Het voorstel is om aan te sluiten bij de systematiek van de verzekeraar die het tarief 
hanteerde van het jaar waarin de DBC is geopend. Een gemeente werkt met de systematiek van 
boekjaren en een verzekeraar met schadelastjaren. De gemeente kan in 2017 dus niet meer 
zaken voor 2015 afhandelen. De werkgroep adviseert daarom om aan het begin van het jaar, 
bijvoorbeeld uiterlijk voor 15 januari een overzicht 'onderhanden werk' aan te leveren. Daarmee 
kan de gemeente toch de jaarrekening goed afsluiten. Deze termijn is echter heel krap voor veel 
aanbieders (veel reacties opontvangen). De werkgroep stelt vervolgens uiterlijk  
31 januari als uiterste inleverdatum voor. 
 
Mevrouw Dijs voegt toe dat dit ook aan het proces moet worden gekoppeld. 
De heer Kuiten antwoordt bevestigend. Dit wordt meegenomen in de procesafspraken in de 
derde ontwikkeltafel. 
Mevrouw Roetering vindt dat wel scherp moet zijn dat geen marge bestaat om uit te lopen. De 
gemeente heeft namelijk te maken met de wettelijke termijnen voor de jaarrekening. 
De voorzitter stelt vast dat geen datum in de raamcontracten komt te staan. 
Mevrouw Hannen vindt dat dit dan voor alle aanleveringen/declaraties moet gelden. Nu wordt 
aan het einde van de maand gefactureerd. De systematiek met de zorgkantoren is dat men in het 
eerste kwartaal nog correcties kan aanbrengen. Het moet helder zijn dat op 31 januari dan geen 
correcties meer mogelijk zijn. 
Mevrouw Wijnhoven vindt dit een belangrijk aandachtspunt. 
 
De heer Kuiten vervolgt met de vraag hoe wordt omgegaan met een DBC die langer dan 1 jaar 
(365 dagen) loopt. Dan is een nieuwe maatwerkvoorziening nodig. Dat is immers een duidelijk 
toetsmoment om de noodzaak van een maatwerkvoorziening opnieuw tegen het licht te houden. 
De gemeente wil dus een nieuwe beschikking. 
Mevrouw Dijs deelt mee dat een gemeente de noodzaak echter niet kan vaststellen. De arts 
bepaalt de noodzaak. Spreekster vraagt zich bovendien af of dit werkbaar is. 
De heer Kuiten zal de tekst aanpassen. 
Mevrouw Roetering wil graag een toetsmoment. 
Mevrouw Dijs vindt een toetsmoment iets anders dan een meldmoment. Nu wordt ook niet 
getoetst, maar komt een melding met 'aanvang zorg' binnen. Vaak zijn deze gezinnen ook niet bij 
de gemeente bekend. De aanbieder krijgt namelijk de verwijzing van de huisarts en de gemeente 
geeft alleen de beschikking af. Bij 80% van de zorg is ook geen gezinscoach van de gemeente 
betrokken. 
De heer Kuiten deelt mee dat dit voor de gemeente wel een moment is waarop de gemeente kan 
besluiten om een nieuwe beschikking af te geven. Dit kan immers een aanleiding zijn om iets te 
veranderen. De gemeente wil nadrukkelijk naar het hele systeem van 1gezin,1plan,1regisseur 
kijken. De gezinscoach van de gemeente is bijvoorbeeld in 20% van de gevallen ook bij het gezin 
betrokken. 
De voorzitter stelt voor om tekstueel twee varianten te benoemen. Aldus wordt afgesproken. 
 
De heer Rutten vraagt in hoeverre de vulling van de DBC wordt gemonitord. Dit om grip op het 
budget te krijgen. 
Mevrouw Dijs antwoordt dat de materiële controle achteraf gebeurt. Dan wordt bezien of datgene 
wat is geleverd, is wat men op grond van de DBC's zou moeten leveren. Zoniet, wordt de hele 
DBC afgekeurd. Dit zit echter ook in het controleprotocol. 
De heer Rutten voegt toe dat dan ook geen vervolg DBC meer wordt afgegeven. 
De heer Borjans merkt op dat de zorgverzekeraar een minutencontrole doet. 
Mevrouw Roetering deelt mee dat de materiële controle zeker ingevoerd moet worden. Dat is 
ook een vraag vanuit de bestuurders. Krijgt de gemeente waar voor haar geld? Zorg is immers 
zeer kostbaar. 
 
De heer Kuiten merkt vervolgens op dat in de samenvattende notitie van alle werkgroepen ook 
wordt voorgesteld om overeenkomstig de tariefkortingen bij de andere diensten ook bij de DBC's 
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een tariefkorting van 10% te hanteren: de prijzen voor 2016 zijn maximaal 90% van het NZa-tarief 
voor 2016. 
 
De heer Borjans mist nog een onderdeel. Er is namelijk ook besproken om op maandbasis het 
onderhanden werk uit te betalen. 
Mevrouw Roetering en de heer Kuiten antwoorden bevestigend. 
 
De voorzitter vraagt of het voorstel voor het tarief van 2016 realistisch is. 
De heer Borjans stelt vast dat dus geen differentiatie (opplussen) meer kan worden gedaan voor 
de kwaliteit zorg die wordt geleverd. 
De voorzitter antwoordt ontkennend. 
 
De heer Van Zutphen stelt vast dat de DBC vulling veel harder doortelt in het tarief. 
Mevrouw Dijs maakt bezwaar. Dit moet een onderdeel van de controle zijn. 
De heer Van Zutphen stelt vast dat het monitoringsysteem nog niet zover is. Spreker maakt zich 
hierover grote zorgen. Organisaties zonder een winststreven kijken minder naar de DBC vulling 
dan organisaties met een winststreven. Spreker vindt een prikkel op de prijs op zichzelf goed, 
maar zo wordt ook heel snel naar de DBC vulling gekeken. Zorgverzekeraars waren ook al heel 
ver met een monitoringsysteem. 
Mevrouw Roetering merkt op dat de gemeenten alles over de schutting kregen gegooid inclusief 
de ingewikkelde DBC's en de controles daarop, zonder echt inzicht te krijgen. 
De voorzitter stelt vast dat de heer Van Zutphen aangeeft dat als men een kortingspercentage 
als maximumtarief voor 2016 voor DBC's zet, men ook meer moet monitoren op de invulling. 
Anders levert dit immers een perverse prikkel op. 
De heer Van Zutphen antwoordt bevestigend. 
 
Mevrouw Theunissen vraagt of dit kan worden ondervangen door een norm te stellen. 
De heer Rutten antwoordt ontkennend. Men kan de uren immers gewoon kleiner maken. 
De heer Van Zutphen vraagt of dit wel de juiste maatregel is. Daar wordt immers het geld 
verdiend. 
De heer Kuiten ziet geen oplossing op de korte termijn en wijst op de kortingen die aan de 
gemeenten worden opgelegd. Op korte termijn kan men alleen op de prijs sturen. 
Mevrouw Wijnhoven vraagt of dit heel eenvoudig is om te zien. 
Mevrouw Dijs verwijst naar het onderhanden werk overzicht. Het gerealiseerde aantal minuten 
staat daar beschreven. Men kan dus precies zien of een aanbieder constant te hoge DBC's 
schrijft of niet. Dit wordt meestal gecorrigeerd als het verkeerd wordt geschat. De 
zorgverzekeraars doen immers ieder jaar een uitgebreide materiële controle. Te hoge DBC's 
worden consequent afgekeurd. 
De heer Borjans voegt toe dat elke keer dezelfde DBC gebruiken ook niet realistisch is. Het zou 
door de DBC zelf rechtgetrokken moeten worden. 
De heer Van Zutphen is het hiermee eens als men daarop niet stuurt. Spreker denkt dat 10% 
best een perverse prikkel is in het perspectief van de DBC en de zorgverzekeraar. De 
zorgverzekeraar had een systeem waarbij een aanbieder wordt ingeschaald op kwaliteit en 
waarbij men mogelijk bijvoorbeeld 58%, 50% of 60% krijgt. 
De heer Rutten voegt toe dat dit niet voor 2016 lukt. 
Mevrouw Roetering geeft aan dat daarom in 2015 niets aan de tarieven is gedaan. 
Mevrouw Dijs merkt op dat voor 2015 is gevraagd naar het laagste tarief van 2014 van de 
laagste zorgverzekeraar. Spreekster kan met het voorstel leven. Dit moet voor iedere organisatie 
mogelijk zijn mits de organisaties de juiste tarieven schrijven. 10% efficiency moet mogelijk zijn. 
 
De voorzitter beluistert dat de monitoring voor 2016 belangrijk is om de kwaliteit te kunnen 
beoordelen en te borgen en om te komen tot goede prikkels voor de transformatie. De 
aanwezigen gaan met de voorstellen van de werkgroep plus het maximum NZa-tarief 2016 van 
90% akkoord. 
De heer Van Zutphen vraagt zich af of dit haalbaar is. 
De heer Borjans vindt 10% haalbaar. 
Mevrouw Dijs vindt het een uitdaging om meer efficiency te realiseren en de kwaliteit te 
handhaven. 
 

4. Kortdurend verblijf/logeren 
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Mevrouw Van Horck deelt mee dat de eerste discussie in de werkgroep over de vraag ging wat 
kortdurend verblijf is. Deze term roept immers verwarring op. Het voorstel van de werkgroep is 
om deze term te reserveren voor logeren in de vorm van respijtzorg. Verder heeft de werkgroep 
alles afgepeld en naar de basis teruggebracht. Logeren is verblijf met hotelmatige kosten; bed-
bad-brood waarbij ook altijd sprake is van een vorm van toezicht. Alle andere zaken moeten uit 
de andere productgroepen worden opgeplust naar het product Logeren Plus. 
Verder vond de werkgroep de tarieven interessant, met name het NZa-tarief bijvoorbeeld voor 
partners die mee gaan logeren. Het prijsvoorstel is om het laagste huidige tarief integraal te laten 
gelden. Dat is 25 euro per etmaal. 
 
Een deel van de aanwezige aanbieders vindt dit tarief erg laag.  
 

 Mevrouw Hannen legt uit dat hetgeen overdag wordt ingezet, wordt gefinancierd uit Begeleiding 
Individueel of uit Begeleiding Groep of via behandeling. Dit gaat om het verblijf 's nachts conform 
de huidige systematiek. 25 euro per etmaal is voor bed-bad-brood. 

 De voorzitter geeft aan dat in de uitvraag van vorig jaar geen touw valt vast te knopen aan 
hetgeen is ingediend. De werkgroep heeft dit nu modulair opgeknipt. 

 Mevrouw Roetering wil graag vergelijkbaarheid en integrale tarieven. 
 Mevrouw Vrenken vindt dit een goed plan. 
 De heer Van Zutphen wijst op de eeuwige discussies in het verleden over apart registreren of 

over het hanteren van gemiddelden. 
 Mevrouw Van Horck antwoordt dat vervolgens sprake was van 57 integrale tarieven waarvan 

niemand meer wist wat erin zat. 
 De voorzitter voegt toe dat een gigantische groep aanbieders deze dienst leveren. Vandaar ook 

het voorstel van de werkgroep om dit modulair te maken. 
 De heer Boerma heeft geen problemen met de knip, maar 25 euro per etmaal voor bed-bad-

brood kan echt niet. 
 Mevrouw Van Herten merkt op dat bed-bad-brood ook niet voor iedere categorie hetzelfde 

betekent. 
  
 Na enige discussie vraagt de voorzitter of het tarief te scherp is. 
 Mevrouw Hannen vraagt waaruit de kapitaalslasten worden vergoed als er geen sprake is van 

NHC. 
 Mevrouw Roetering antwoordt dat deze niet worden vergoed. 
 De voorzitter merkt op dat in de werkgroep ook kleine aanbieders zaten die goed hebben 

meegekeken. 
 Mevrouw Van Horck antwoordt dat in de werkgroep inderdaad ook aanbieders zaten die geen 

NHC hebben. 
  
 Na enige discussie stelt de voorzitter vast dat de NHC interessant wordt bij tariefstelling 2018. 

Als men met vastgoed zit, is het de vraag of men snel actie ten aanzien van afbouw heeft 
ondernomen. 

 Mevrouw Roetering vraagt naar een tegenvoorstel voor 2016. 
 Mevrouw Van Herten vindt de haalbaarheid van 25 euro per etmaal afhankelijk van hoe aan de 

toegangspoort wordt geïndiceerd. Dat zit dit jaar niet goed in het systeem. 
 Mevrouw Roetering zal in de tekst opnemen dat de toegang goed moet bekijken wat naast deze 

basale vorm van logeren nodig is. 
  
 De voorzitter vraagt of basaal logeren überhaupt in het pakket thuishoort. Dit is immers een 

soort hotelfunctie. 
 Mevrouw Roetering antwoordt dat dit een faciliteit is om iemand kortdurend op te nemen. 

Spreekster wil graag individualiseren met een basisvoorziening. Vervolgens moet dan worden 
bekeken wat iemand daarnaast nodig heeft aan begeleiding. Spreekster wil het product graag in 
standhouden. 

 Mevrouw Van Horck hoort van kleine aanbieders ook dat klanten zich grotendeels zelf kunnen 
redden. De vraag is dan wat erbij moet komen. Maar toezicht moet er altijd zijn. 

 
 De voorzitter vraagt of de aanbieders dit kunnen aanbieden. 
 De heer Bakkes geeft aan dat men bij logeren altijd meer doet. De vraag is hoe het totaalplaatje 

wordt. Proteion krijgt momenteel meer voor leegstand dan voor logeren. Dat is de realiteit. De 
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huisvesting verschilt ook per aanbieder. Spreker kan eventueel buiten dit overleg om een tarief 
aanreiken. 

 De heer Boerma deelt de opvatting van de heer Bakkes. Spreker kan ook volgende week een 
tarief aanreiken. 

  
 De voorzitter deelt mee dat volgende week op 16 september 2015 het verslag en de 

managementsamenvatting gereed zijn. Dan start ook de virtuele ronde. Dat wil niet zeggen dat 
voor 16 september 2015 alles helder moet zijn. De voorzitter wil wel graag alles zo scherp 
mogelijk kunnen duiden. 
 

 De heer Janssen vraagt of een weekend uit twee etmalen bestaat als iemand op vrijdagavond 
komt logeren. 

 Mevrouw Roetering antwoordt bevestigend. 
 

5. Toegang en specialistische ondersteuning 
 Mevrouw Roetering deelt mee dat de werkgroep heeft geconstateerd dat zich met name bij 

uitvoering een aantal zaken voordoen rondom de inzet van personeel. Dit zou eigenlijk niet tot 
een andere uitvraag hoeven te leiden. Wel bestaat bij de aanbieders verwarring over domein 2, 
de specialistische ondersteuning. De werkgroep is voornemens dit domein consultatie te gaan 
noemen en dat ook nog een keer expliciet in de tekst te zetten. Het gaat om de consultatie of de 
ondersteuning van de gemeenten bij de toegang en de monitoring. Dit is dus niet gericht op de 
burger maar op de rol van de gemeente bij de toegang. 

 Vervolgens is bekeken wat dit voor de tarieven betekent. Bij het aanbod ziet men grote 
verschillen die niet altijd verklaarbaar zijn. De werkgroep heeft zich afgevraagd wat in deze 
producten de prijsbepalende component is. Dit is vooral het personeel en het niveau van het 
personeel. Daarbij heeft men te maken met drie niveaus van personeel (mbo, hbo, wo). Uit de 
cao kan men vervolgens de functies en de prijzen halen. Hieraan wil de werkgroep niet sleutelen. 

 De vervolgdiscussie gaat over de hoogte van de overhead. Bij de uitvraag ziet men bij de 
overhead ook grote tariefverschillen. Het voorstel is om het tarief voor overhead te stellen op 
28%. Dan houdt men echter totaal geen rekening met de verschillen bij de aanbieders. Dit dwingt 
aanbieders (die dit nu niet doen) om een onderscheid te maken tussen het niveau van het 
personeel. Het voorstel van de werkgroep luidt om voor dit domein naar drie categorieën van 
prijzen te gaan: mbo, hbo en wo, conform de percentages van de geldende cao met daarop een 
percentage van 28% voor overhead. Voorgesteld wordt verder om ook voor de andere domeinen 
en percelen waar sprake is van dienstverlening middels inzet van personeel deze tariefopbouw te 
hanteren. 

 De werkgroep wil ook graag weten welke cao wordt gehanteerd om dit te kunnen controleren. Dit 
wordt bruto-bruto betaald. De improductiviteit zit in het aantal productieve uren waarmee men 
rekent. Bij de productieve uren bestaan ook grote verschillen: bijvoorbeeld 1.300 - 1.500 - 1.800 
uren per jaar. Het gaat om de uren die echt worden geleverd. 

   
 De heer Rutten en mevrouw Dijs willen graag voor de eenduidigheid afspreken wat in het bruto 

en netto uurtarief zit. 28% voor overhead is weinig. 
 Mevrouw Hannen antwoordt dat de aanbieders de productieve uren zelf bepalen. Spreekster 

vindt ook 28% voor overhead weinig. Hierin zitten namelijk ook de reiskosten. 
 Mevrouw Vrenken legt de berekening uit. Samen met mevrouw Dijs deelt zij de opvatting van 

mevrouw Hannen. 
 Mevrouw Roetering wil graag naar één tarief voor overhead. 
  
 De voorzitter vraagt hoe men verder wil gaan met de voorstellen van de werkgroep. Het voorstel 

om conform de geldende cao te werken is duidelijk: bruto-bruto op basis van directe uren met 
daarin de variatie per aanbieder. De wens is ook geuit om te komen tot een uniforme duiding van 
welke netto-uren in de bruto-uren zitten. Dat wordt niet gedaan. Dit is namelijk aan iedere 
aanbieder. Hoe gaat men verder met het overheadpercentage? 

 Mevrouw Roetering vraagt of nu de stap naar een eenduidig overheadpercentage kan worden 
gemaakt. 

 Mevrouw Dijs vindt het voorgestelde overheadpercentage veel te laag. 
 Mevrouw Vrenken stelt een overheadpercentage van 40-45% voor. 
 Mevrouw Dijs is het met mevrouw Vrenken eens. 
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 De voorzitter ziet verbaasde gezichten. De voorzitter denkt dat men nu niet toekomt aan het 
noemen van een cijfer. Wil men überhaupt komen tot één cijfer voor overhead? 

 Mevrouw Hannen stelt vast dat de productieve uren in ieder geval verschillen. Daarmee komt 
men nooit tot één cijfer. 

 De heer Van Zutphen vraagt waarom men tot één cijfer voor overhead wil komen. 
 Mevrouw Roetering wil graag vergelijkbaarheid om de vragen vanuit de bestuurders te kunnen 

beantwoorden. 
 Mevrouw Dijs legt uit dat de hoogte van de overhead afhankelijk is van wat een aanbieder in de 

overhead laat landen. 
 De voorzitter vraagt hoe men hiermee verder gaat. 
 Mevrouw Roetering constateert dat het lastig is om tot één percentage te komen. De gemeenten 

moeten nu hierover nadenken. Dit wordt nog opgepakt. 
 

 Overig 
1. Afronden tarieven 

 De voorzitter stelt vast dat over punt 1, afronden tarieven instemming bestaat. 
 
2. Vervoer 

 De voorzitter deelt vervolgens mee dat de verschillende werkgroepen ten aanzien van vervoer 
voorgesteld hebben om tot een vereenvoudiging te komen. De voorzitter vraagt om deze 
vereenvoudiging te bekijken. De voorzitter hoort graag of men hiermee kan instemmen. Iedere 
kanttekening voorafgaande aan de virtuele ronde is welkom. De voorzitter vraagt om de vragen 
op te schrijven en per mail langs de huidige deelnemers van dit fysieke overleg te laten 
rondgaan. Aldus wordt afgesproken. 

  
 Mevrouw Hannen heeft nog een vraag over het tarief van vervoer. De aanbieders hebben een 

nacalculatie van vervoer gehad. Dit is op een gegeven moment in de tarieven 
terugverdisconteerd. In deze tabel is echter het kale NZa-tarief gehanteerd. Dit is dan ook veel te 
laag. Spreekster zal dit echter nog uitzoeken en aanreiken. 

 Mevrouw Schuiling vraagt de vragen uiterlijk aanstaande dinsdag om 12.00 uur aan te reiken. 
De aanbieders moeten immers ook nog de gelegenheid krijgen om te reageren. 

 
3. Domein 6 
4. Domein 7 
De voorzitter deelt mee dat hierop in de uitvraag nogmaals wordt ingegaan. Domein 7 wordt nog 
ietwat herbouwd. 

 Mevrouw Roetering voegt toe dat met name de maatschappelijke opvang vorig jaar een 
vergaarbak was. Daar wordt nu een onderscheid gemaakt. 

 
 Mevrouw Dijs vraagt of domein 7 niet verder wordt besproken. 
 De voorzitter antwoordt dat de tijd helaas op is. Mevrouw Dijs kan dit eventueel wel nog met 

mevrouw Roetering na afloop bespreken. 
  
 De voorzitter dankt iedereen hartelijk voor deze bijeenkomst. De voorzitter stelt vast dat de prijs-

prestatie ontwikkeltafels bijna nooit genoeg hebben aan een sessie. De inrichting van de 
ontwikkeltafel prijs-prestatie moet daarom nog een keer goed worden bekeken, zodat men ook 
goed de diepte kan ingaan. Dit jaar kan ook niet alles meteen op de schop. De vragen worden zo 
snel mogelijk beantwoord. Volgende week is op 16 september 2015 het verslag en de 
managementsamenvatting gereed. Dan start dus ook de virtuele ronde en op 30 september 2015 
sluit deze ronde. Daarna zal tussen 30 september 2015 en 6 oktober 2015 een definitief voorstel 
voor de bestuurders worden opgesteld, waarna de uitvraag volgt met veel minder vrijheidsgraden 
dan in 2014. Er zal dus een strakker format worden gehanteerd. Dat maakt het gemakkelijker 
voor de gemeenten maar ook voor de aanbieders. Wel komen er weer nieuwe codes (iJw 2.0 en 
iWmo 2.0) die zoveel als mogelijk aansluiten bij de indeling in categorieën, zoals vandaag 
besproken. Dit hoort bij de derde ontwikkeltafel prijs-prestatie van 23 oktober 2015. 

  
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 

12.07 uur de bijeenkomst. 
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Venray, 11 september 2015 


