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

OT prijs-prestatie 1 
Locatie: gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray 
 
Aanwezig: Zorgaanbieders: 
 Brigitte de Jager  Met GGZ 
 Han Laumen  Proteion 
 Marjolein Dijs  Vincent van Gogh 
 Carla van Herten   Limburgse Zorgboeren 
 Pascal Starremans  PSW 
 Erna Theunissen  Rubicon 
 Ruud Borjans  Opdidakt 
 René Cuijpers  Dichterbij 
 Jessie Berkers  Mutsaersstichting 
 Hans van der Ham  Basic Trust 
  
 Gemeenten: 
 Rob Kuiten   gemeente Horst a/d Maas 
 Bas Hulskotte  gemeente Gennep 
 Wil van Horck  gemeente Venlo 
 Frederike Roetering  gemeente Venlo 
 Claudia Wijnhoven  gemeente Peel en Maas 
 Peter van Deuzen  MGR SDLN 
 Ad Vaartjes   MGR SDLN 
 Roel Kramer  MGR SDLN, voorzitter 
 Guido Reehuis  MGR SDLN, secretaris 
 Yvonne Sinsel  MGR SDLN, notulist 

 
 

1. Welkom en opening - Roel Kramer 
De voorzitter heet de aanwezigen om 9.05 uur welkom bij deze eerste ontwikkeltafel prijs-
prestatie. De voorzitter wil graag eerst een voorstelrondje maken en hij zal dan ook de setting 
even toelichten. 
 
De aanwezigen stellen zich kort voor. 
 
De voorzitter deelt mee dat voor een zo duidelijk mogelijke verslaglegging opnames van het 
overleg worden gemaakt. Dit uitgebreide verslag is cruciaal omdat men aan tafel zit voor de 
gemeenten als opdrachtgever (7 en soms 13 gemeenten, omdat voor beschermd wonen ook 
voor Midden-Limburg wordt gesproken) en de 300-310 zorgaanbieders als leveranciers. Het 
basisprincipe van bestuurlijk aanbesteden is namelijk dat wat samen wordt besproken zo 
transparant mogelijk wordt gedeeld, zodat niemand op een informatieachterstand kan staan. Het 
tweede aspect van bestuurlijk aanbesteden is de virtuele dialoog via de website waarin iedereen 
kan participeren, mits er een ondertekende samenwerkingsovereenkomst/ontwikkelovereenkomst 
is. Deze ontwikkelovereenkomst is dan ook cruciaal.  

 

Vanochtend staat de fysieke ontwikkeltafel prijs-prestatie op de agenda en vanmiddag de 
ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring. In deze twee ontwikkeltafels voor de zomervakantie naar 
aanleiding van de eerste verkenning en de werkzaamheden die na de eerste pre-ontwikkeltafel 
zijn verricht, is het de bedoeling om nu te komen tot kaders. Dit wordt vertaald naar de virtuele 
ronde om meteen na de zomer tot een vertaling te komen in daadwerkelijke collegevoorstellen 
die aan de colleges ter besluitvorming worden voorgelegd. Daarna volgt de daadwerkelijke 
contractering voor 2016. In de derde fysieke ontwikkeltafel worden dan de voorstellen 
geformuleerd. Als deze voorstellen daadwerkelijk worden gehonoreerd zal dit landen in de 
contractering afspraken voor 2016. Deze derde sessie van ontwikkeltafels is tevens bedoeld voor 
de operationalisering, om terug te kijken samen met een vooruitblik naar 2016. De voorzitter deelt 
mee dat dit gebeurt voor de regio Noord-Limburg. Voor beschermd wonen geldt dit ook voor 
Midden-Limburg. Daarnaast is er ook bij een aantal onderwerpen een relatie met bovenregionale 
contracten. 
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2. Terugblik op POT 16 april en 12 mei jl. en voorbereidingsproces OT 
3. Startnotitie prijs-prestatie, toelichting/behandeling 
 De voorzitter wil beide agendapunten graag samenvoegen. Mevrouw Roetering zal eerst een 

korte inleiding geven. 
 
 Mevrouw Roetering deelt mee dat vorig jaar is aanbesteed met de bedoeling om wat meer 

resultaatgericht te sturen en waarbij enthousiast werd geprobeerd om een nieuwe vorm te vinden 
om producten te definiëren. De administratie was echter niet ingericht op 7 domeinen en 30 
percelen. Daarnaast was de prijsberekening van de aanbieders hierop ook niet ingericht. Daarop 
hebben de aanbieders ook weer volgens de codes de informatie aangereikt. Het gevolg is dat op 
papier eigenlijk niet veel is veranderd. Dat is ook in de POT gedeeld. Wel wil men nog steeds toe 
naar een resultaatfinanciering waarvoor producten gedefinieerd moeten worden. Dat is echter 
niet zo eenvoudig. Wat is immers het resultaat dat men definieert? En hoe wordt daaraan 
vervolgens een prijs gekoppeld? Daarbij kan men een aantal stappen zetten om te komen tot 
resultaten. In een aantal regio's kiest men met name bij de Wmo voor arrangementen en 
profielen van burgers. Het profiel dat aan de keukentafel is bepaald, bepaalt dan de prijs. 
Daarmee geeft de gemeente echter een stuk regie af. In deze regio is echter heel duidelijk 
uitgesproken dat gemeenten zelf de regie willen houden.  

 Verder deelt spreekster mee dat voor een aantal gemeenten de populatiebekostiging de ultieme 
stip aan de horizon is. Men realiseert zich echter ook dat in 2016 geen enorme stap gezet kan 
worden. Voor 2016 is het in ieder geval een belangrijke stap om de hoeveelheid codes flink in te 
dikken, maar wel volgens de nieuwe randvoorwaarden. Men wil immers toe naar een 
elektronische uitwisseling waarbij men gebonden is aan het gegevensknooppunt. 

 Spreekster geeft als voorbeeld de codes bij individuele dagbesteding waar veel nummers voor 
allerlei categorieën bestaan. Voor de gemeente is het echt een puzzel om te bezien wat het echte 
verschil tussen de nummers is. De vraag is dus hoe de administratieve romplomp en het aantal 
codes kan worden verminderd. 

 Een andere vraag is de transparantie van de prijzen. In 2015 is ervoor gekozen om de prijzen van 
2014 te handhaven. Spreekster stelt vast dat de 'beelden' die nu ontstaan slecht zijn voor het 
imago van de aanbieders. Een aantal aanbieders heeft namelijk het NZA-tarief 2014 opgegeven, 
waarmee in de aanbesteding het voordeel voor kleine aanbieders verloren gaat. Spreekster wil 
niemand beschuldigen, maar deze 'beelden' die leven zijn echt heel onhandig. Het tweede 'beeld' 
dat leeft is dat Noord-Limburg 'gekke Henkie' is omdat Noord-Limburg als enige regio in het land 
geen korting heeft toegepast; 'wij betalen dus nu voor de rest'. Er is nu een hele sterke stroming 
bij de gemeenten om nu wel zware kortingen op te leggen.  

 In de pre-ontwikkeltafel is dit uitgebreid aan de orde geweest en hebben de aanbieders 
aangegeven dat de kosten verlaagd kunnen worden, maar niet via een uniforme korting. 
Spreekster denkt dat de allerbelangrijkste stap voor 2015 de transparantie van de prijzen is. De 
gemeenten willen graag weten waarvoor men betaalt zodat men ook beter kan kiezen. De 
gemeenten willen ook graag meer eenheid van prijzen. Nu is sprake van een gigantische matrix 
met daarnaast een gigantische controle. Dat is heel lastig. 

 De gemeenten willen dus meer transparantie (vergelijkbaarheid) en meer eenheid in het tarief. 
Daarbij wil men wel oog hebben voor omstandigheden die per aanbieder verschillen. De 
regiogemeenten willen hierover best in gesprek gaan, maar zijn niet bereid om de problemen in 
de bedrijfsvoering van de aanbieders op te lossen. In de notitie wordt ook aangegeven of het 
mogelijk is om in kwaliteitsverschillen te denken: bijvoorbeeld in de vorm van een basisproduct en 
een merkproduct. Daarbij is men nieuwsgierig of men het onderscheid in kwaliteit ook in de prijs 
tot uitdrukking kan laten komen, zodat men ook op prijs kan selecteren. Het voelt voor heel 
mensen niet goed dat dit jaar niet op basis van prijs wordt geselecteerd.  

 Verder beseft spreekster dat het overgaan naar een totale kostprijsberekening niet zomaar 
mogelijk is. De administraties zijn hierop immers niet ingericht. Dit is echter iets waar de regio 
naartoe wil. In Limburg worden ook vragen gesteld waarom Venlo meer betaalt dan Midden-
Limburg aan dezelfde aanbieders. Spreekster begrijpt ook dat men dit niet zomaar kan 
vergelijken, maar dit beeld is echt heel onhandig. Bestuurders moeten zich immers ook 
verantwoorden naar hun burgers. Het in daarom in ieders belang dat stappen worden gezet. De 
regiogemeenten zijn echter niet uit op het drukken van de prijzen; cao's zijn cao's. De gemeente 
wil echter wel graag weten welke cao van toepassing is. 

 
 De heer Borjans vraagt of er al zicht bestaat op het budget. 
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 Mevrouw Roetering antwoordt ontkennend. Het sturen op volume zal in 2015 nog niet veel effect 
hebben. Bij de nieuwe instroom moet iedereen bovendien nog wennen aan de korting. Iedereen 
maakt zich ook heel veel zorgen. Daarnaast zijn er ook signalen over nog meer kortingen op het 
budget, met name rondom beschermd wonen. Ook dat noopt de regiogemeenten om met de 
aanbieders het gesprek over de prijzen aan te gaan. 

 De voorzitter merkt op dat de gemeentelijke wereld financieel afhangt van de stortingen in het 
gemeentefonds. In de Meicirculaire die uit is, wordt melding gemaakt van verdere kortingen. 
Verder is het onduidelijk waar de regio staat bij de budgetten. 

 De heer Kuiten voegt toe dat als de cijfers (aantal cliënten) van 2014 worden doorgerekend men 
ziet dat dit niet met het budget wordt gehaald. 

 De voorzitter bedoelt met 'we' iedereen in de regio, dus de gemeenten en de aanbieders. Als het 
potje leeg is heeft iedereen daarvan last inclusief de inwoners in de regio die hulpbehoevend zijn. 

 Mevrouw Roetering stelt vast dat meer betalen dan nodig voor gemeenten ook uit den bozen is. 
In het sociale domein bestaan immers geen harde schotten. Een onderuitputting zou prima zijn. 
De regiogemeenten zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om goedkoper te werken en te 
bezuinigen. 

 
 De voorzitter voegt toe dat men vanuit het transformatie gedachtegoed ook door het goed 

uitvoeren van de decentralisaties op termijn aan de voorkant meer aan preventie zou kunnen 
doen ter voorkoming van hele dure of duurdere maatwerkoplossingen. 

 Mevrouw Roetering wil graag spreken over welk resultaat men wil bereiken met als stip aan de 
horizon de populatiebekostiging. Van 'uurtje-factuurtje' gaat immers een prikkel uit. 

 
 De voorzitter vraagt aan de aanwezigen om een eerste reactie. 
 Mevrouw De Jager stelt vast dat vaak sprake is van een relatie tussen enerzijds de regie over 

een arrangement en anderzijds de regie over volume en kwaliteit. Voor een aanbieder blijft zo 
echter weinig speelruimte. Bij een arrangement kan men immers ook samen met de cliënt 
bekijken hoe men de kosten in de hand kan houden. De overhead is bovendien al aangepakt. 

 Mevrouw Roetering vindt dit een belangrijk signaal. De regiogemeenten willen graag de regie 
houden vanwege de sturing. Het is daarom interessant om te weten hoe men kan komen tot de 
definities van producten. In Noord-Limburg bestaat momenteel geen interesse in het 
Rotterdamse model (helemaal loslaten). De vraag is hoe men ook voldoende prikkels aan 
aanbieders kan geven. 
Mevrouw Wijnhoven kan zich ook goed voorstellen dat een product een gemiddelde prijs heeft 
zodat binnen het product ruimte bestaat. 

 
 De voorzitter vraagt of het bij een product dan nog steeds gaat over een product dat voor 1 uur 

is afgesproken. 
 De heer Starremans antwoordt dat de geschetste toekomstvisie prima is. Spreker stelt vast dat 

de burger tevreden moet zijn met de verzorging en de begeleiding. Daarnaast moeten de 
gemeenten niet te veel geld uitgeven en de aanbieders moeten een gezonde bedrijfsvoering 
hebben. Samen zit men in de boot voor 2016. Spreker stelt voor om te beginnen met het nemen 
van een aantal maatregelen. Men moet beginnen met het vergelijken van de producten 
(parallellen zoeken) en vervolgens indikken. Daarnaast zal men het toepassen van een generieke 
korting moeten bekijken. 

 Mevrouw Roetering wordt bijvoorbeeld niet vrolijk van de NZA-codes bij dagbesteding en 
individuele begeleiding. De verschillen zijn niet altijd duidelijk. 

 De heer Van der Ham vraagt of de heer Starremans de kaasschaafmethode bedoelt met 
generiek. 

 De heer Starremans antwoordt bevestigend. Dat is een werkbare korting als stap om ervoor te 
zorgen dat de boot niet zinkt. 

 Mevrouw Wijnhoven heeft in de pre-ontwikkeltafel ook begrepen dat een korting afhankelijk moet 
zijn van het product en dat niet op alles gekort moet worden. 

 Mevrouw Roetering geeft aan dat een generieke korting voor de regiogemeenten niet hoeft. Als 
goedkoper gewerkt kan worden, hoort men dat graag. Men wil meer transparantie. Nu is het een 
black box. Welk deel is bijvoorbeeld voor personeelskosten en welk deel is voor overhead? 

 Mevrouw De Jager deelt mee dat de NZA-tarieven een onderlegger hebben waarover jaren is 
gediscussieerd. Men heeft heel veel voorgangers van ZZP's gehad. In tien jaar tijd zijn wel vier 
varianten de revue gepasseerd. Spreekster vindt dat dit gat wel gedicht moet worden. 

 Mevrouw Theunissen vindt een probleem dat men niet eens weet hoe groot het gat is. 
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 Mevrouw Roetering antwoordt dat men in Noord-Limburg denkt dat men 25% te veel betaald 
omdat Noord-Limburg niet heeft gekort. 

 Mevrouw De Jager vindt dit beeld niet helemaal juist. In Midden-Limburg is weliswaar 25% 
generiek gekort, maar zijn ook plafonds ingebouwd. 

  
 Mevrouw Van Horck stelt vast dat een gemeenteraad ver vanaf deze zaken staat, maar een 

gemeenteraad moet wel de besluiten nemen. Men verliest het gevecht als men niet meer 
transparant wordt. Men kan de indianenverhalen niet ontkrachten als men geen inzicht heeft. 

 De voorzitter voegt toe dat het ook aan de gemeenten is om ervoor te zorgen dat daarop een 
goed antwoord kan worden gegeven. 

  
 De heer Borjans heeft een praktische vraag. Wat gebeurt als men 10-15% boven het budget zit? 
 Mevrouw Roetering antwoordt dat men door moet. De gemeenten kunnen burgers immers niet 

weigeren. Het is een openeinderegeling. Misschien moeten alle gemeenten dan wel een 
 artikel 12-status aanvragen. Het is in ieders belang dat hierop op de een of andere manier 

gestuurd wordt. Men probeert bij de nieuwe cliënten ook zo veel als mogelijk aan de voorkant te 
sturen. 

  
 Mevrouw Dijs merkt op dat gesproken wordt over 25% korting op de prijzen. Vincent van Gogh 

heeft echter niet gekort op de prijzen maar op volume. Vincent van Gogh wil graag een 
betrouwbare partner zijn. Voor de zorg van Vincent van Gogh betalen alle regio's dezelfde prijs. 
Midden-Limburg zit nu al aan het budgetplafond. 

 Mevrouw Theunissen onderstreept het verhaal van mevrouw Dijs en voegt toe dat verschillende 
prijzen hanteren administratief ook onmogelijk is. Het zit inderdaad in de volumes. Bij Rubicon is 
het dan ook gewoon één prijs. In de praktijk liep alles de eerste maanden terug. Maar daarna was 
sprake van een explosie. Spreekster stelt vast dat de zwaardere zorg steeds meer ingekocht 
moet worden en dat het lichtere segment wordt overgeslagen. Rubicon is daarover zeer bezorgd. 
Als men de lichtere zorg tijdig inzet, heeft men de zwaardere zorg immers misschien niet nodig.  

  
 De voorzitter vraagt of de toeleiding eerder bezig is met opschalen. 
 Mevrouw Theunissen antwoordt dat dit in de zwaardere zorg gebeurt. Spreekster ziet dat de 

gezinsbegeleiding/jongerenbegeleiding is afgenomen en dat de duurdere vorm toeneemt. 
 Mevrouw Dijs wijst in dit kader op het verschil tussen midden en noord. In Midden-Limburg heeft 

het ondersteuningsteam dat eerst zelf willen bekijken. Als het niet lukt, is de situatie inmiddels 
verslechterd en ontvangen burgers alsnog de duurdere zorg. In Noord-Limburg is dat minder het 
geval. 

 Mevrouw Theunissen ziet dit echter ook in Noord-Limburg gebeuren. 
 Mevrouw Roetering vindt dit is wel essentieel. De bedoeling is immers om aan het 

keukentafelgesprek te bezien wat nodig is. Het is heel belangrijk om deze signalen terug te zien. 
 Mevrouw Theunissen vindt het een goed idee om dit een keer met cijfers te staven. Niemand is 

immers daarmee gebaat en de cliënt is daarvan nog het meeste de dupe. Spreekster is 
voorstander van meer preventie en zij stelt daarom voor om tijdig in de ambulante zorg meer op 
te schalen waardoor men wellicht de druk van de ketel haalt.  

 Mevrouw Dijs stelt vast dat het eerste halfjaar van 2015 ook niet representatief is. 
 
 De voorzitter vraagt of het geschetste bij de toegang van de Wmo hetzelfde is. 
 Mevrouw De Jager heeft de indruk dat bij de mensen zelf een drempel zit vanwege de ingezette 

communicatie. De stap naar het gemeentelijke loket is hoger geworden. 
 Mevrouw Van Horck vindt dit interessant. Het was immers de bedoeling dat de mensen eerst 

proberen om het zelf op te lossen. Het is echter niet de bedoeling dat mensen uit de bocht 
vliegen. 

 
 De voorzitter stelt vast dat men nu in een ontwikkeltafelsessie zit met drie black boxen; de 

budgetuitputting, de begroting 2016 en de uitvoering in het veld. Wat is nu een goede stap 
voorwaarts? 

 De heer Starremans vindt de beweging van de cliënten die toch naar Wlz zijn gegaan in plaats 
van de Wmo minder een black box. De zorgaanbieders merken dit ook. De staatssecretaris heeft 
ook toegezegd dat de gemeenten hiervoor niet worden gekort. Spreker ziet daarin ruimte voor de 
gemeenten. 
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 Mevrouw Roetering wijst op de vele onbekende cliënten. In Nijmegen zijn dat bijvoorbeeld 240 
cliënten bij beschermd wonen. Dit gaat om veel geld en is een groot probleem. 

 De heer Laumen deelt mee dat 20% van de Wmo-producten door de Wlz is gefinancierd. In de 
zomer zal een moment komen waarop veel mensen voor de Wlz kiezen gekoppeld aan de Wmo 
vanwege de eigen bijdrage. 

 Mevrouw Roetering geeft aan dat ook voor de gemeenten de keuze van de Wlz-cliënten 
inderdaad een black box is. De voorlichting is dan ook heel lastig. 

 
 De voorzitter beluistert dat de doelstelling voor 2016 in ieder geval transparantie en zo mogelijk 

een vereenvoudiging/standaardisatie is en daar waar mogelijk met kortingsruimte. Dit heeft 
bovendien allemaal met elkaar te maken. 

 Wat kan bij een vereenvoudig de insteek zijn? De voorzitter ziet bijvoorbeeld veel codes bij 
beschermd wonen aan ZZP's gekoppeld. Dit alles kan misschien op de schop met minder 
nummers, minder verschillende tarieven en dus minder problemen bij de toeleiding. 

 De heer Kuiten vraagt of men ook de categorieën wil terugbrengen. 
 Mevrouw Theunissen denkt aan een meer generieke prijs voor een product samen met een 

meer gemiddelde prijs. 
  
 De heer Borjans denkt aan lumpsum. Dan ligt de verantwoordelijkheid bij de zorgverlener om 

achteraf aan te tonen welke zorg is verleend. 
 Mevrouw Roetering heeft dan het gevoel dat de gemeenten de sturing kwijtraken. 
 De heer Van der Ham vraagt aan de heer Borjans of dan ook niet de administratieve druk naar 

achteren verschuift. 
 Mevrouw Roetering deelt mee dat het echt de bedoeling is om de administratieve druk te 

verminderen. Dat moet men samen doen. 
 De heer Borjans geeft aan dat men bij een lumpsumbekostiging via een accountantscontrole op 

hoofdlijnen kan controleren. 
 De heer Kuiten vindt dat de systematiek dan net zo ingewikkeld blijft. 
 Mevrouw Theunissen merkt op dat men ook zorg op maat wil bieden. Spreekster is voorstander 

van een gemiddelde waardoor elke aanbieder ook een stuk regie heeft voor het waarborgen van 
de kwaliteit. Daarnaast heeft de gemeente ook een stuk regie. 

 De heer Hulskotte vindt dat men dan ervan uitgaat dat men een groep cliënten krijgt, want 
anders kan men niet spelen met de prijs. Dat is dus nadelig voor kleine aanbieders. 

 
 Dit laatste wordt door de aanwezigen onderschreven. 
 
 Mevrouw De Jager vindt dat het ook gaat om de gemiddelde prijs van 'wat'. Het uurtarief bij 

gespecialiseerde begeleiding is gekoppeld aan de parameters van het face to face contact. 
Daaromheen zitten echter nog allerlei zaken die moeten gebeuren. Een aanbieder kan met de 
prijs spelen als iets aan de definitie wordt gedaan. 

 Mevrouw Roetering antwoordt dat dit ook het voorstel is. Spreekster vraagt daarbij de hulp van 
de aanbieders. 

 De voorzitter vraagt of bijvoorbeeld bij domein 5, perceel 1 'begeleiding individueel' een 
differentiatie kan worden aangebracht die de reductie van de hoeveelheid codes bewerkstelligt en 
die te koppelen valt aan de nieuwe codes waaraan landelijk wordt gewerkt. 

 Mevrouw Dijs is intern ook bezig met 'begeleiding individueel' en de opleidingscomponent van de 
hulpverleners. Alles op één hoop gooien is echter lastig. 

 Mevrouw Van Horck vraagt waarom de verschillen bestaan. 
 Mevrouw Dijs antwoordt dat bij Vincent van Gogh vooral de verschillen bij de opleidingen 

bestaan. Spreekster vindt dat men de doelgroepen moet onderscheiden. 
 
 Dit laatste wordt door sommige aanwezigen onderschreven. 
 
 Mevrouw Roetering wil dat ook graag. Het zijn immers 20-30 verschillende codes bij 'begeleiding 

individueel'. Daarbij moeten de aanbieders wel helpen. 
 
 De voorzitter geeft aan dat er ook heel veel begeleidingen zijn die niet onder een code vallen. 

Dat heeft met nieuwe toetreders en nieuwe producten te maken zoals 'coachen met paarden' 
(voorbeeld van begeleiding individueel).  
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 Mevrouw Van Herten vindt dat men voor een groot deel de doelgroepen los kan laten. Het tarief 
is dan gebaseerd op deskundigheid en intensiteit. Dan komt men tot een matrix. Dat levert een 
fractie op van de huidige codes. 

 
 Dit laatste wordt door de aanwezigen onderschreven. 
 
 Mevrouw Roetering stelt voor om dit te koppelen aan licht, midden en zwaar. Dat zou een 

enorme oplossing zijn. 
 Mevrouw Van Horck vergelijkt dit met de beloningsstructuur bij een gemeente waar voor alle 

functies geldt dat het niveau bepalend is. 
  
 De heer Starremans stelt vast dat de aanwezigen het over 'het wat' eens zijn. De volgende vraag 

is 'hoe'. 
 Mevrouw Roetering vindt dat dit inderdaad goed moet worden uitgewerkt. Spreekster stelt voor 

dat een werkgroep met vertegenwoordigers van gemeenten en aanbieders dit samen uitwerkt. In 
de volgende ontwikkeltafel kan de uitwerking dan worden besproken. 

 De voorzitter stelt voor om dan ook goed naar de verschillende achtergronden van de 
vertegenwoordigers in de werkgroep te kijken. 

 Mevrouw Van Horck wil daarna ook de verschillende plaatjes naast elkaar leggen. 
 Mevrouw Roetering geeft aan dat er drie velden zijn waarbij een indikking essentieel is. Dat zijn 

begeleiding individueel, dagbesteding en beschermd wonen. 
  
 De heer Borjans vraagt of een indikking bij de andere categorieën niet nodig is. 
 Mevrouw Roetering wil dit ook heel graag. 
  
 Mevrouw Theunissen vraagt aan mevrouw Dijs of Vincent van Gogh deze DBC's al heeft 

ingedikt. 
 Mevrouw Dijs antwoordt dat dit voor een ander doel is geschreven. Het is echter dezelfde 

methodiek met de categorieën. 
 Mevrouw Roetering vindt dat men zich wel moet realiseren dat men weer in het landelijke 

systeem wordt gedwongen. Daarnaast is ook landelijk afgesproken dat de DBC's drie jaar lang 
blijven gelden. 

 Mevrouw Dijs deelt mee dat dit ook voor de Wmo geldt. De systemen van het berichtenverkeer 
en de facturering zijn allemaal op codes gebaseerd. Hiermee moet men ook rekening houden. 
Men kan echter ook bij bijvoorbeeld 'psychiatrie midden' maar één code uit de bestaande codes 
kiezen omdat men het wel moet kunnen blijven koppelen. 

 Mevrouw Roetering deelt mee dat iedereen dan wel overeenstemming moet hebben over het 
gekozen nummer. 

 De heer Kuiten voegt toe dat men dan weer een transformatietabel zou moeten maken. 
 Mevrouw Van Herten geeft aan dat men uiteindelijk naar een overzichtelijk en transparant 

systeem wil. Dan is het interessant om de parameters binnen een product te bekijken. 
Bijvoorbeeld vervoer wordt geïnduceerd, mits. Spreekster vindt dat men bij 'mits' slagen kan 
maken, maar bijvoorbeeld ook bij de maaltijden. Wat hoort wel of niet bij een maaltijd? Spreekster 
wil dit duidelijk uitspreken. Dat is nodig om de bezuinigingsslag te maken. 

 
 Mevrouw De Jager wijst bij beschermd wonen op de ZZP met dagbesteding en de ZZP zonder 

dagbesteding. Daarvoor geldt een verschillend tarief. De parameter beschermd wonen met 
dagbesteding gaat ook anders om met de berekeningen. De vraag is daar of men dagbesteding 
gebruikt. Er is echter geen onderscheid tussen veel of weinig dagbesteding. Het betreft geen 
volume. Terwijl in de ambulante zorg dit wel per volume gaat. Spreekster stelt voor om dit 
onderscheid weg te halen. 

 De voorzitter sluit bij dit voorstel aan. 
 
 De heer Starremans weet niet of deze ontwikkeltafelsessie hiervoor de juiste vorm is. 
 De voorzitter antwoordt ontkennend. Dit is een verkenning. 
  
 De heer Starremans heeft nog een suggestie voor de werkgroep. Spreker stelt voor vanwege de 

moeilijke materie om de werkgroep door een deskundige te laten leiden. KPMG heeft 
bijvoorbeeld veel ervaring met kostprijsmodellen. 
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 Mevrouw Dijs vindt dat men zich ook goed moet realiseren dat het draaien aan één knop allerlei 
gevolgen heeft, bijvoorbeeld bij de overgang naar 18+ bij jeugd. Daarnaast zijn de achterliggende 
systemen voor berichtuitwisseling en facturering belangrijk. 

 De voorzitter stelt vast dat de overgang in ieder geval een bottleneck is. De macht en ruimte om 
zaken zelfstandig te wijzigen is maar beperkt. 

  
 Mevrouw Wijnhoven wil ook graag de zorgverzekeraars meenemen. 
 Mevrouw Dijs stelt vast dat het ook erg lastig is als iedere regio een eigen systeem hanteert. Dat 

brengt grote administratieve lasten met zich mee. De administratielast zit ook niet in DBC-
systematiek. De last zit daarin dat men vooraf moet aangeven welke DBC's men gaat openen. Dit 
moet dan achteraf op de factuur kloppen. Spreekster hoopt dat als de systemen van Vincent van 
Gogh in juni op orde zijn ook een gedeelte van de administratieve last verminderd. Daarnaast 
heeft Vincent van Gogh vanwege de systematiek ook allerlei verschillende prijzen binnen 
individuele begeleiding gekregen. Dat moet echter gewoon één prijs zijn. 

 Mevrouw Roetering vindt het daarom van belang dat in een werkgroep ook mensen uit 
verschillende regio's zitten. Daarnaast wil spreekster niet wachten op de landelijke groepen. 

 De voorzitter deelt mee dat men altijd van tevoren zal moeten blijven aangeven wat men met 
een cliënt gaat doen. De controle achteraf zal ook nodig zijn. 

 Mevrouw Dijs antwoordt dat nooit digitale zekerheid aan de achterkant kan worden gegeven. Het 
is altijd maatwerk. 

  
 Mevrouw Van Herten vraagt wat het belang van de gemeente is om dit allemaal te weten. 
 De voorzitter verwijst in dit kader naar het controle protocol. De eenduidige inregeling daarvan 

wordt samen met accountants, gemeenten en aanbieders bekeken. 
 Mevrouw Roetering wijst in dit kader op de beeldvorming en de borrelpraat. 
 Mevrouw Dijs deelt mee dat de verkeerde DBC-problematiek vooral in de somatische zorg speelt 

bij de specialisten die het direct in hun portemonnee merken. Bij Vincent van Gogh is hiervan 
echter geen sprake omdat iedereen in loondienst zit. 

 
 De voorzitter beluistert ten aanzien van de vereenvoudiging de wens om een aantal punten te 

pakken; begeleiding individueel, begeleiding dagbesteding/begeleiding groep en beschermd 
wonen in de brede zin. En misschien ook de DBC's passend bij de voorstellen van de codes van 
de VNG. De voorzitter vraagt of hiervoor een differentiatie in de werkgroepen nodig is. 

 De heer Kuiten vraagt of men het over de genoemde vier categorieën eens is. Of zijn er nog 
andere categorieën? 

 Mevrouw De Jager vindt één parameter bij begeleiding dagbesteding/begeleiding groep vreemd. 
Bij groepsbegeleiding gaat het immers vaak om een heel gerichte training en bij dagbesteding zit 
meer vrijheid. Dit laatste is minder intensief qua personeelsinzet. 

 Mevrouw Van Herten voegt toe dat men ook nog een nieuw product heeft bedacht: begeleiding 
groep individueel. De bedoeling is om van de groepsbegeleiding een product te maken. 

 Mevrouw Van Horck verwijst naar het oude maatschappelijk werken waar een onderscheid 
bestond tussen de individuele hulpverlening en de hulpverlening in groepsverband. 

 Mevrouw De Jager deelt mee dat de instellingen ook niet met al die verschillende codes werken. 
 
 Mevrouw Dijs stelt voor om voor om voor consultatie, domein 1 en 2 ook een aparte werkgroep in 

te stellen. 
 Mevrouw Roetering antwoordt dat hier geen codes zitten, alleen een uurtarief. Daar moet 

worden bekeken wat het uurtarief bepaalt. 
 Mevrouw Van Horck vindt dat dit bij de vereenvoudiging van de codes hoort. 
 Mevrouw Roetering stelt vast dat de uurtarieven inderdaad spelen. De vraag is waarom deze 

verschillen bestaan. 
 
 Mevrouw Van Herten vraagt om kortdurend verblijf en logeren toe te voegen. 
 De aanwezigen delen deze opvatting. 
 
 Mevrouw Roetering stelt vast dat de gemeenten kortdurend verblijf hebben aanbesteed. Daarbij 

is ook de zogenaamde respijtzorg bedoeld, maar is men nog heel erg zoekende. Wat is 
respijtzorg? De zorgboeren leveren immers vooral kortdurend verblijf bij jeugd. De gemeenten 
zijn echter op zoek naar kortdurend verblijf voor volwassenen. Daarnaast is het bestaande 
aanbod dermate duur, dat de gemeenten zich afvragen of dat wel echt nodig is. 
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 Mevrouw Van Horck voegt toe dat de gemeenten met name voor ouderen met dementie op zoek 
zijn. 

 Mevrouw Van Herten vraagt om dit goed te bekijken. 
 De voorzitter ziet vaak dat de Z-codes voor verblijf ergens zijn aangeplakt. De voorzitter vindt 

het een goed idee om kortdurend verblijf/logeren in een aparte werkgroep te bespreken. 
 De voorzitter stelt vast dat de vier werkgroepen een heel groot deel van de domeinen 3, 4 en 5 

dekken. 
    
 De voorzitter stelt vast dat de volgende vier clusters voor de werkgroepen worden gemaakt: 

1. begeleiding individueel, begeleiding groeps/dagactiviteit/dagbesteding, 
2. beschermd wonen in de brede zin, 
3. DBC's, 
4. kortdurend verblijf/ logeren. 

  
 De voorzitter vraagt naar het vervolg. Meteen na de zomer staat de tweede fysieke 

ontwikkeltafel gepland. De voorzitter stelt vast dat in de zomer ook gewerkt zal moeten worden. 
Een uitnodiging  voor de werkgroepen zal nog volgen. Verder wordt alles via de website 
gecommuniceerd. 

  
 Mevrouw Van Herten vindt dat men ook moet bezien hoe de bezuiniging kan landen. 
 Mevrouw Van Horck wil ook nog de definities bekijken. 
 De voorzitter zal deze twee zaken na de pauze samen bespreken. 
 
4. Pauze 11.32 - 10.47 uur 
  
5. Vervolgbespreking prijs-prestatie 
 In antwoord op het verzoek om in een werkgroep ook naar de tarieven (kostprijsbenadering en de 

parameters van de prijsopbouw) te kijken stelt de voorzitter voor om dit eerst scherper te 
definiëren. Welke punten zou de werkgroep moeten onderzoeken? 

 Mevrouw Dijs verwijst naar het systeem dat zorgverzekeraars hanteren. De zorgaanbieder krijgt 
dan 95% van het tarief eventueel plus 5% als men aan een aantal kwaliteitscriteria voldoet. Zou 
dit voor de gemeenten een systematiek kunnen zijn? 

 De voorzitter vindt dat daarmee de bureaucratie weer wordt opgejaagd. De voorzitter vraagt of 
er nog andere ideeën zijn. 

 Mevrouw Dijs deelt de opvatting van de voorzitter. Spreekster is geen voorstander van het plat 
korten op prijzen zonder een relatie met kwaliteit te leggen. 

 Mevrouw Roetering wil graag een relatie leggen. Het korten op prijzen is vorig jaar niet gedaan 
omdat men dit te risicovol vond. De discussie moet samen worden gevoerd. 

 De heer Van der Ham vindt dat gesproken moet worden over reële prijzen en niet over het korten 
op prijzen. De bezuiniging kan immers ook zitten in een stuk efficiency. 

 De heer Kuiten vindt dat een terecht punt. Wat bepaalt de prijs, los van de korting? 
 Mevrouw Van Horck merkt op dat de prijs ook door andere zaken wordt bepaald. Kan men het 

bijvoorbeeld ook thuis doen of via Skype? 
 Mevrouw De Jager geeft aan dat de prijs aan de definitie zit gekoppeld. 
  
 De heer Laumen vraagt of het de bedoeling is om te komen tot een prijs of een maximale prijs 

voor een product? 
 Mevrouw Roetering heeft hierover nog geen scherp beeld. Nu wordt niet op prijs geselecteerd. 

Dit leidt tot een grote frustratie bij de achterban. Een maximum prijs lijkt logisch. Dat is ook bij de 
huishoudelijke hulp gedaan. 

  
 Mevrouw Wijnhoven vraagt wat gebeurt als men op vaste prijzen gaat hanteren. Dit leidt immers 

tot concurrentie. 
 Mevrouw Dijs merkt op dat het voorstel van mevrouw De Jager kan leiden tot een lagere prijs. 

Een standaard prijs is echter voor iedereen hetzelfde. De efficiency komt dan bij de aanbieder 
terecht. Dan wordt het toetsen op kwaliteit des te belangrijker. 

 Mevrouw Van Horck vindt de keerzijde hiervan de vraag wie de kwaliteit dan bepaalt. 
 De heer Starremans verwijst naar het Zeeuwse model dat uitgaat van vaste tarieven. Dit brengt 

veel. Spreker ziet veel liever concurrentie op basis van kwaliteit. Een aanbieder die het slecht 
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doet, krijgt automatisch minder cliënten. Dat is de ultieme prikkel voor een zorgaanbieder. 
Bovendien verhogen verschillende tarieven ook weer de administratieve lastendruk. 

 Mevrouw Roetering stelt vast dat dit voor de gemeenten nog ingewikkelder is. Er zijn immers 
300 aanbieders, 500 producten en 1.500 prijzen. 

 De heer Starremans stelt vast dat het voor de gemeenten inderdaad lastig is om alle aanbieders 
te vergelijken. 

  
 De voorzitter merkt op dat men bij het sturen op kwaliteit wel moet weten waarop men gaat 

sturen. Vanmiddag komt dit bij de ontwikkeltafel kwaliteit-monitoring uitgebreid aan de orde. De 
voorzitter stelt vast dat het definiëren van kwaliteit een behoorlijke worsteling is. Vanuit prijs-
prestatie zou dat het streven naar standaardisatie en dezelfde prijs voor hetzelfde product 
moeten zijn. Dat betekent echter ook dat de uitgangsposities duidelijk moet zijn. De voorzitter 
denkt daarbij aan de frictiekosten et cetera. De voorzitter vraagt om een reactie. 

 Mevrouw Theunissen vindt een logisch gevolg van de vereenvoudiging van de codes een 
standaardisatie van de prijzen. Dus eerst vereenvoudigen en daarna een standaardisatie van de 
prijzen. 

 Mevrouw Van Herten vraagt wat dan anders is. De keuze voor de cliënt is hetzelfde. 
 Mevrouw Van Horck deelt mee dat een cliënt vaak niet kiest op basis van kwaliteit. 
 De heer Starremans deelt de opvatting van mevrouw Van Horck. Als een cliënt echter wil 

overstappen naar een andere aanbieder wordt dit in de huidige situatie in de Wlz tegengehouden. 
Dat frustreert enorm. 

 Mevrouw Roetering antwoordt dat er geen volumeafspraken zijn gemaakt. Dat is een belangrijke 
reden. Daarmee kan men gemakkelijker wisselen. De vraag is of men op basis van kwaliteit van 
aanbieder wisselt. Daarnaast is het de vraag is of de gemeenten alles moeten financieren of dat 
de gemeenten ook de burgers moeten beschermen tegen de 'cowboys'. Waarom is het voor de 
gemeenten belangrijk om ook iets over kwaliteit te zeggen? Soms is een cliënt immers beter af bij 
een andere aanbieder dan dat hij/zij zelf kiest. Zonder het inperken van de keuzevrijheid van de 
burger moet de overheid wel garanderen dat een burger een goede kwaliteit van zorg krijgt. 

  
 De heer Van der Ham stelt vast dat dit in het keukentafelgesprek aan de orde komt. 
 Mevrouw Roetering merkt op dat iedereen in het programma van eisen heeft aangekruist dat 

men aan de kwaliteit voldoet. De gemeenten kunnen dat echter niet bij alle 300 aanbieders 
controleren. Dit gebeurt nu op grond van signalen et cetera. Aan de keukentafel wordt dus nu 
gekozen.  

 De heer Van der Ham stelt vast dat de vertegenwoordiger van de gemeente aan de keukentafel 
moet kunnen differentiëren op basis van kwaliteit. 

 Mevrouw Roetering antwoordt bevestigend.  
  
 Mevrouw Dijs deelt mee dat Vincent van Gogh een indikking heeft gemaakt met een ander doel. 

Dit was ook om de keukentafels te ontlasten bij het maken van de keuze. Wat is de doelgroep en 
wat is het verwachte resultaat? Men moet dus een soort menukaart krijgen. 

 Mevrouw Roetering deelt mee dat de gemeenten naar deze differentiatie op zoek zijn. Men moet 
wel weten dat men de goede kwaliteit krijgt. 

 Mevrouw Dijs antwoordt dat dit laatste het resultaat is dat men kan definiëren. 
 De heer Hulskotte worstelt hiermee. Spreker denkt dat één prijs niet mogelijk is. Spreker denkt 

dat dit ten koste gaat van de innovatie. 
 Mevrouw Dijs is daarom ook geen voorstander van het korten op prijzen. Dat haalt inderdaad de 

innovatie eruit. 
  
 Mevrouw Roetering vindt een basisprijs met een toeslag in dit kader interessant. 
 Mevrouw Van Horck kan zich een toeslag voorstellen, bijvoorbeeld bij iets wat thuis of op afstand 

kan gebeuren. 
 De heer Starremans wil het graag eenvoudig houden. Als men een reële prijs hanteert, zit de 

innovatie er altijd in. 
 De voorzitter deelt de opvatting van de heer Starremans. De voorzitter voorziet heel veel 

toeslagen. 
 Mevrouw Dijs vindt innovatie een containerbegrip. Bij een productontwikkeling gaat de kost voor 

de baat uit. Dit kan men alleen doen met wat spek op de ribben. 
 Mevrouw Theunissen vindt innovatie een onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering. 
 Mevrouw Van Horck voegt toe dat niet genoeg geld ook een drijfveer voor innovatie kan zijn. 
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 Deze laatste opvatting wordt door een groot deel van de aanwezigen gedeeld. 

 
 Mevrouw Roetering wil nu graag naar de kleine aanbieders kijken. Zij worden gecontracteerd 

vanuit de gedachte dat zij heel erg innovatief en goedkoop zijn. Spreekster vraagt hoe de 
aanwezigen kleine zorgaanbieders omgaan met innovatie. 

 De heer Van der Ham antwoordt dat innovatie altijd op eigen kosten gebeurt omdat die uren niet 
declareerbaar zijn. Dat maakt het lastiger. Spreker blijft echter wel innoveren en hij deelt de 
opvatting van de heer Starremans. Men zal dan immers terugzakken in niveau terwijl anderen wel 
innoveren. De aanmeldingen lopen dan ook terug. 

 Mevrouw Van Herten vindt dat innovatie ook met ondernemerschap te maken heeft. Spreekster 
pleit ervoor om naast de vaste prijzen extra budget voor innovatie ter beschikking te stellen. 

  
 De voorzitter stelt vast dat mevrouw van Herten dus pleit voor een soort prijzenpot voor 

innovatieve productontwikkelingen. 
 Mevrouw Van Herten antwoordt bevestigend. Daarmee geeft men aan dat men innovatie 

belangrijk vindt en dat hier iets tegenover staat. Innovatie begint immers met innovatie en wordt 
vervolgens regulier. Innovatie is ook een impuls vanuit verschillende invalshoeken en dat kan per 
ondernemer verschillend werken. 

 Mevrouw Dijs merkt op dat bij innovatie ook een wetenschappelijke 'poot' hoort. Dit zit 
momenteel in de DBC-tarieven verwerkt als overhead bij jeugd en volwassenen. 

 De voorzitter vindt dat dit het kijken naar een kostprijs en een basistarief ingewikkelder maakt. 
 Mevrouw Roetering merkt op dat over de academische centra waarvan iedereen profiteert ook 

landelijk is gediscussieerd. 
 Mevrouw Wijnhoven stelt voor om ook uitzonderingen te maken. 
 
 De voorzitter vraagt wat de vier werkgroepen moeten meenemen om te komen tot een reële 

vaste prijs en een eerste stap in de richting van vaste prijzen.  
 Mevrouw Theunissen antwoordt dat de werkgroep allereerst het salarisniveau (mbo en hbo) 

moet bekijken. Dat is namelijk voor iedereen hetzelfde en eventuele verschillen kunnen worden 
onderzocht. Vervolgens kan men de overhead onderzoeken en daarvoor de benchmark 
gegevens bekijken. 

 Mevrouw De Jager vindt de definiëring een aparte discussie. 
  
 Mevrouw Roetering vindt voor een aantal producten de huisvestingscomponent een belangrijk 

element. Blijft de behandellocatie een aparte toeslag?  
 Mevrouw Van Horck antwoordt dat dit ook in productdefinitie zit. 
 Mevrouw Roetering vraagt los van de landelijke afspraken om te toetsen of dit een onderdeel 

van de prijs wordt. Kostprijzen zijn de stip aan de horizon. Is de huisvestingscomponent een 
onderdeel van de prijs of houdt men dit apart? 

 Mevrouw Van Horck antwoordt dat dit twee stappen zijn. Bij een productdefinitie bepaalt men 
immers wat erin zit. 

 Mevrouw Roetering vindt dit prima.  
 Mevrouw Wijnhoven heeft wel begrepen dat de provincie Limburg de overhead bij de huisvesting 

heeft afgekocht. De situatie verschilt echter per aanbieder. Dit moet worden onderzocht. 
 Mevrouw Theunissen bevestigt dat de provincie Limburg inderdaad een deel van de 

vastgoedproblematiek van de grote aanbieders heeft afgekocht bij de overgang van de jeugdzorg 
naar de gemeenten. 

  
 De heer Bormans vraagt naar het doel. 
 Mevrouw Roetering stelt de vraag of de huisvestingscomponent een onderdeel van de prijs is of 

dat de huisvestingscomponent daarvan wordt gescheiden. 
 Mevrouw Dijs deelt mee dat de gebouwen bij Vincent van Gogh in principe in de prijs zitten. 

Alleen bij beschermd wonen heeft men te maken met de NHC-component (Normatieve 
Huisvesting Component). Het doel is echter uiteindelijk om dit geheel los te koppelen en de 
mensen gewoon huur te laten betalen. 

 De heer Starremans vindt dat het uitgangspunt allereerst integrale tarieven moet zijn. Als geen 
huisvesting nodig is, zit dit natuurlijk niet in de prijs. 

 De voorzitter stelt vast dat men dus op zoek gaat naar een reële integrale prijs. Men gaat daarbij 
uit van een basisprijs afhankelijk van de deskundigheid van een bepaald niveau. Ook de 
overhead moet op een bepaalde manier worden vertaald, naast de vastgoedcomponent en naast 
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innovatie. De voorzitter merkt op dat innovatie vaak tegen overhead aanzit. Daarnaast noemt de 
voorzitter nog intensiteit, vervoer en maaltijden. De voorzitter denkt dat het heel gevaarlijk is als 
dezelfde werkgroep die met indikking bezig is ook hiermee aan de slag gaat. 

 Mevrouw Dijs vindt dat de NZA-tarieven en de DBC-tarieven als uitgangspunt moeten worden 
genomen. Dat moet worden ingedikt. 

 De heer Borjans deelt de opvatting van mevrouw Dijs. 
 De heer Kuiten is ook een voorstander van een aparte werkgroep. 
 De voorzitter deelt deze opvatting. 
 Mevrouw Roetering vindt dat men bij het definiëren van de producten ook over de prijzen moet 

nadenken. Mevrouw Roetering geeft het voorbeeld van de productdefinitie van een schoon huis. 
De indikking moet zodanig zijn dat de aanbieders daaraan wel een prijs kunnen hangen. 

 Mevrouw Theunissen is bang dat als de prijs bij het indikken wordt meegenomen, de discussie 
erg wordt vervuild. 

 De heer Starremans merkt op dat men bij het indikken toch altijd het tarief in het achterhoofd 
houdt. 

 De heer Kuiten vraagt om bij de producten allereerst de onderscheidende elementen aan te 
geven. 

  
 Dit voorstel wordt positief ontvangen. 
  
 De voorzitter stelt vast dat de werkgroep dus niet op zoek gaat naar uniformiteit, maar vanuit de 

huidige NZA-tarieven kijkt naar een kostprijsopbouw gekoppeld aan de productdefinities en 
gekoppeld aan een vereenvoudiging voor de vier onderdelen. 

 Mevrouw Van Horck wel de productdefinities zodanig maken dat men de producten kan 
combineren. 

 
 Dit voorstel wordt door de aanwezigen onderschreven. Aldus wordt afgesproken. 
 
 De voorzitter stelt vast dat de volgende stap na de vereenvoudiging (kan niet parallel lopen) een 

prijsopbouw zal zijn. De voorzitter denkt dat het voor dit jaar een onmogelijke klus wordt om 
uniforme prijzen te definiëren. De voorzitter vraagt om een reactie. 

 Mevrouw Wijnhoven vraagt hoe dit in Zeeland is geregeld. 
 Mevrouw Roetering antwoordt dat men in Zeeland werkt met profielen. 
 De heer Starremans vindt dat alles staat of valt met de nauwkeurigheid waarmee men het wil 

aankleden. Men kan echter ook met een gemiddelde werken. 
 De heer Borjans vraagt wat er gebeurt als een aanbieder alleen het duurste product aanbiedt. 
 De heer Starremans vindt dat men dan ook kan vragen waarom deze aanbieder duurder is. 
 De voorzitter merkt op dat als een productdefinitie goed is, het tarief ook reëel is. 
 Mevrouw De Jager vindt niet dat men één uitzondering op voorhand moet regelen. Dan moet 

men in overleg gaan. 
 Mevrouw Roetering wil afspreken om te komen tot een tarievenstelsel en om bij problemen bij 

bijzondere producten inderdaad in overleg te gaan. 
 
 De voorzitter vraagt of men ook een parallelspoor voor de komende tijd kan bedenken. Anders 

verliest men immers tijd. De rekenmeesters kunnen bijvoorbeeld de opbouw van de tarieven 
alvast bekijken terwijl de andere werkgroep bezig is met de vereenvoudiging. De voorzitter vraagt 
om een reactie. 

 De heer Van der Ham vindt dit een goed idee. Dat levert ook al de tool voor het bepalen van de 
uiteindelijke prijs voor bijvoorbeeld 80% van de producten. De uitzonderingssituaties moet men 
daarna bekijken. 

 Mevrouw Theunissen is huiverig om energie te stoppen in zaken die wellicht door de definiëring 
kunnen veranderen. 

 Mevrouw Dijs denkt ook dat de werkgroep die bezig is met de productdefiniëring veel tijd nodig 
zal hebben. Deze mensen zullen intern echter ook bekijken welke tarieven daarbij horen. 
Spreekster wil dit daarom samenvatten. 

 De heer Hulskotte stelt voor om een analyse te maken van de opbouw van de NZA-tarieven. 
 Mevrouw Dijs antwoordt dat de aanbieders hierop geen zicht hebben. 
 Mevrouw Roetering deelt mee dat onder de NZA- en DBC-tarieven modellen liggen. Het is goed 

als de aanbieders en de gemeenten samen vanuit de bestaande modellen de prijsopbouw 
bekijken, alleen al om de borrelpraat te ontzenuwen. 
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 De heer Hulskotte wil de analyse graag maken. 
 Mevrouw Dijs is bang dat de materie enorm ingewikkeld zal zijn. 
 De heer Starremans denkt ook dat men dan de integrale tarieven voor 2016 kan vergeten. 

Spreker vraagt zich te richten op de vereenvoudig samen met een gemiddeld tarief voor de 
eenvoudige producten. 

 Mevrouw Dijs deelt de opvatting van de heer Starremans. 
 Mevrouw Van Herten stelt voor om contact op te nemen met de gemeente Kerkrade. Daar is 

men bezig met het indikken van de NZA-codes samen met een tariefvoorstel. Spreekster vindt 
dat men niet alles zelf moet doen, maar moet bekijken wat er al ligt. 

 Mevrouw Theunissen voegt toe dat men in Brabant ook al ver is. 
  
 De voorzitter vraagt of het haalbaar is om na de zomer met concrete voorstellen te komen voor 

de colleges. 
 Mevrouw Wijnhoven stelt voor om voor 2016 een kleine productgroep te kiezen voor 

standaardisatie. 
 Mevrouw Roetering steunt het voorstel van de heer Starremans om gedurende de zomer te 

komen tot een vereenvoudiging van de productdefinities en te bezien hoe men met de 80-20 
regel kan komen tot ingedikte codes. En om dan ook te bezien of men tot prijzen kan komen. De 
vier werkgroepen die zijn gedefinieerd kunnen hiernaar kijken. 

  
 Dit voorstel wordt door de aanwezigen onderschreven. Aldus wordt afgesproken. 
 
 De heer Starremans stelt voor dat men per werkgroep vier à vijf mensen benadert. 
 Mevrouw Roetering merkt op de gemeenten te maken hebben met 300 aanbieders. Een breed 

draagvlak is dan ook erg belangrijk. De werkgroep moet echter niet groot zijn. 
 De voorzitter wijst op de belasting voor dit selecte gezelschap als deze groep de vier 

werkgroepen moet gaan bemannen. De suggestie van de heer Starremans moet echter zeker 
worden meegenomen. 

 Mevrouw Dijs stelt voor dat misschien ook wat voorwerk vanuit de gemeenten kan worden 
gedaan, zoals in Kerkrade is gebeurd. 

 De voorzitter deelt mee dat al veel stukken voorhanden zijn. 
 Mevrouw Van Herten verwijst voor Kerkrade naar de website. 
 
 De voorzitter vraagt vervolgens naar transparantie. Dit heeft ook met de borrelpraat te maken. 

Hoe krijgt men voldoende transparantie over de verschillen? Een vereenvoudiging levert immers 
niet per definitie meer transparantie op. 

 De heer Starremans denkt van wel. Het hanteren van standaardtarieven levert transparantie van 
de tarieven op. 

 Mevrouw De Jager voegt toe dat de eisen ook transparantie opleveren. 
 Mevrouw Dijs vindt transparantie over het resultaat belangrijk.  
 Mevrouw Theunissen vindt dat een nivellering van de prijs de transparantie ten goede komt. 
 
 De voorzitter vraagt hoe men daarin een stap verder komt. 
 Mevrouw Dijs vindt dat bij het afspreken van de producten ook het resultaat moet worden 

gedefinieerd. Resultaat is immers objectiever dan kwaliteit. Aan de poort bij de aanbesteding 
moet men de kwaliteit regelen en bij de monitoring moet men bekijken of men inderdaad hieraan 
voldoet. 

 Mevrouw Roetering antwoordt dat men in toekomst inderdaad naar resultaat toe wil. 
 De voorzitter merkt op dat de eerste stap die zojuist is afgesproken al wat duidelijkheid over 

transparantie geeft. 
 Mevrouw Roetering voegt toe dat de prijsbepalende elementen in de producten inderdaad ook 

een stuk transparantie geven. Dat is nu niet het geval. Het wordt interessant als de verschillen 10 
tot 12 euro worden. 

  
 De heer Van der Ham vraagt welk doel men met transparantie wil bereiken. 
 Mevrouw Dijs vindt transparantie ook heel belangrijk om een goede afweging te kunnen maken. 
 Mevrouw Roetering deelt de opvatting van mevrouw Dijs. Transparantie is echter geen doel op 

zich. De gemeenten willen weten waarvoor men betaalt om een goede afweging te kunnen 
maken. 
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 De voorzitter vraagt welk beeld de aanbieders bij transparantie hebben. Wat willen de 
aanbieders bij de eigen processen bewerkstelligen? Wat zijn de aandachtspunten voor de 
contractering bij prijs-prestatie en transparantie? 

 Mevrouw Dijs antwoordt dat voor de aanbieders dezelfde zaken belangrijk zijn. Het zal voor de 
aanbieders ook nog een uitdaging zijn om de transparantie goed te borgen. Vincent van Gogh is 
nu al bezig met anticiperen. 

 De voorzitter vraagt of het gaat lukken om 'de keukens' voldoende open te krijgen. De voorzitter 
ziet knikkende gezichten. 

 
 De aanwezigen beantwoorden deze vraag bevestigend. 
 
 Mevrouw Theunissen stelt vast dat iedereen last heeft van de bureaucratie. Het belang is 

namelijk voor iedereen gelijk. Men wil een vereenvoudiging zodat men de tijd aan zorg kan 
besteden. 

 Mevrouw Van Herten vindt vertrouwen in elkaar de basis. Dat is belangrijk. 
 Mevrouw Roetering merkt op dat het vertrouwen op sommige plaatsen wel onder druk staat. Het 

is in het belang van iedereen dat de aanbieders meewerken. 
 De heer Van der Ham vraagt ook transparantie van de gemeenten en de regio over waar men 

naartoe werkt. Wat is de stip aan de horizon? 
 Spreker geeft als voorbeeld het verschil tussen Noord- en Midden-Limburg. In Midden-Limburg 

heeft men duidelijk toegewerkt naar het alleen contracteren van grote zorgaanbieders. Dat is een 
angstscenario voor de kleine aanbieders. Spreker moet opkomen voor het belang van zijn eigen 
bedrijf en hij wil over tien jaar ook nog bestaan. 

 De voorzitter antwoordt dat in deze regio sprake is van heel veel aanbieders. Dat maakt het 
lastig. Bestuurlijk is in deze regio nadrukkelijk afgesproken dat geen 'deurklem' wordt 
aangebracht zodat de toegang voor nieuwe, kleine aanbieders moeilijker wordt. Het moet echter 
wel hanteerbaar zijn. 

 Mevrouw Wijnhoven voegt toe dat de keuzevrijheid voor de burger voorop staat. 
 Mevrouw Roetering deelt mee dat de regio ook duidelijk een meerwaarde ziet in het werken met 

grote en kleine aanbieders. Daarbij wordt wel kritisch gekeken naar de (kleine) aanbieders. 
 Mevrouw Wijnhoven vindt dat de stip aan de horizon in de ontwikkeltafels wordt besproken. 
 De voorzitter deelt mee dat het wel nadrukkelijk de bedoeling is om wat hier wordt besproken te 

laten landen in de contractering. Het is immers bestuurlijk aanbesteden en geen transformatie- of 
innovatietafel. 

 
 De voorzitter vraagt vervolgens welke punten nog niet zijn besproken. 
 De heer Van Deuzen geeft nog de suggestie om een werkgroep voor domein 1 en 2 (toegang en 

consultatie) in te richten. 
 Mevrouw Roetering deelt mee dat dit voor Venlo heel belangrijk is. In domein 1 zitten namelijk 

ook de uitvoeringteams van Venlo. Daar worstelt men met de vergelijkbaarheid van de tarieven 
die door de aanbieders worden aangeboden. 

 De heer Hulskotte vindt dit vooral een tarievendiscussie. 
 Mevrouw Roetering antwoordt dat dit wel met elkaar samenhangt. In de gesprekken met de 

aanbieders ziet men bij het vergelijken van de tarieven dat men appels en peren vergelijkt. Men 
wil graag meer inzicht hebben in de opbouw van de tarieven. Dat geldt ook voor de 
toegangsteams. Men wil graag weten waar de prijsverschillen zitten. 

 Mevrouw De Jager ziet bij domein 1 (toegang) een heel grote parallel met de productdefinitie. 
Men kan dezelfde exercitie gebruiken voor de andere domeinen. 

 Mevrouw Roetering wil dit eerst graag verkennen in een aparte werkgroep. Als dat niet hier 
gebeurt, zal spreekster dit vanuit Venlo initiëren. 

 Mevrouw Wijnhoven stelt vast dat men het eigenlijk eens is. Spreekster vindt vooral de 
verschillen bij domein 2 interessant.  

 
 De voorzitter deelt mee dat mevrouw Dijs vanochtend ten aanzien van consultatie en de 

ondersteuning van het wijkteam ook vragen heeft gesteld. De voorzitter stelt voor om dit te 
benoemen en te bezien of men daarbij ook tot een vereenvoudiging kan komen. 

 Mevrouw Dijs heeft het gevoel dat weeffoutjes zitten in de aanbesteding voor 2015 die de 
tariefverschillen kunnen verklaren. 
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6. Samenvatting en vervolgafspraken 
 De voorzitter stelt vast dat dus vijf werkgroepen worden ingesteld. De voorzitter vindt dit een 

prettige en open manier van werken. Het uitgebreide verslag en de managementsamenvatting 
worden nu gemaakt en op de website gepubliceerd. Daarna volgt ook nog een virtuele discussie 
met alle partijen in de regio die nu niet aan tafel zitten. De voorzitter zal ook op korte termijn 
uitnodigen voor de deelname aan de werkgroepen. 

 
 Mevrouw Wijnhoven heeft niet scherp wat over de prijzen is afgesproken. Worden wel of geen 

parallelle groepen gestart? 
 Mevrouw Roetering antwoordt ontkennend. Er wordt wel gekeken naar een standaardisatie van 

de prijzen. 
  
 Mevrouw Van Herten vraagt de toewijzing van de personen die in de werkgroep zitten met de 

groep te delen. 
 De voorzitter antwoordt bevestigend. 
  
 De heer Reehuis vraagt om aan te geven wie voor welke werkgroep interesse heeft. Opgeven 

kan bij de heer Reehuis: Guido.Reehuis@mgrsdln.nl. 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze ontwikkeltafel en sluit om 11.55 

uur de bijeenkomst. 
 
 
 
 
Venray, 11 juni 2015 


