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01. Welkom en mededelingen
Jan Holman opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
Binnenkort komt er een nieuwsbrief waarin aanbieders verder worden geïnformeerd over de pilot.
02. Verslag van 5 april 2018
Het verslag wordt vastgesteld.
03. Eerste acties naar aanleiding van de opbrengst sessie met aanbieders van 17/05/2018
Tijdens de bijeenkomst van vorige week is vooruitgekeken naar wat de belangrijkste veranderingen zijn die
de komende jaren gerealiseerd moeten worden. Momenteel wordt gewerkt aan een verslag (formeel
document) dat tevens gebruikt zal worden voor de inkoop. Aanbieders kunnen nog aanvullingen geven op
dit verslag.
Er
1.
2.
3.

zijn 3 trajecten :
‘Korte termijn’ : nieuwe afspraken over tarieven en budgetplafonds voor 2019.
‘Midden lange termijn’ : Aanpassing van de zorgzwaartepakketten in resultaten: gereed 1-1-2019.
‘Lange termijn’ : Inkoop Beschermd wonen en Beschermd thuis 2020: dit inkooptraject start begin 2019.

Toelichting ad. 1
- In 2015 is er voor gekozen om de ZZP’s en de NZA tarieven beschermd wonen over te nemen.
- Sinds 2015 is er een stijging van het aantal cliënten beschermd wonen die vanuit het macrobudget
-

gefinancierd moeten worden.
Uitgangspunt voor de bepaling van de tarieven is in eerste instantie het budget dat de
centrumgemeente van het Rijk ontvangt.
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Alkmaar heeft de laatste jaren wel steeds geld vanuit eigen middelen vrij moeten om alle geleverde zorg
te kunnen betalen.
De verwachting is dat de gemeenten de komende jaren minder budget van het Rijk zullen krijgen, mede
omdat een aantal cliënten overgeheveld gaan worden naar de Wlz (2020/2021).
Er moeten specifieke trajecten ontwikkeld worden voor jongeren die uit de jeugdhulp komen (staat ook
geagendeerd op de woonzorgagenda).

Naar verwachting kan in september een eerste beeld gegeven worden van het beschikbaar budget voor
2019. De onderhandelingen over de tarieven 2018 hebben relatief lang geduurd, dit hing o.a. samen met de
discussie over de huisvestingscomponent.
Reacties aanbieders:
• GGZ-NHN heeft in 2017 duidelijk aangegeven dat zij in 2018 weer willen spreken over het gedeelte van
het NHC/NIC dat aanbieders nog niet gecompenseerd hebben gekregen, dit is dus nog een
discussiepunt.
• Raphaelstichting : NHC is naast de kosten voor de zorg een belangrijk onderdeel van de totale kosten
beschermd wonen. Het heeft de voorkeur om wel naar een soort verdeling te gaan, zoals in de Wlz.
• Viva!Zorggroep : de ZZP’s zijn niet meer van deze tijd. Er is een onderzoek geweest voor het herijken
van de opbouw van ZZP tarieven en de uitkomst is dat sommige te laag zijn maar dat er ook een aantal
te hoog zijn. Het NZA komt in juni met een reactie op dit onderzoek.
De vraag is dus hoe de kostprijs wordt opgebouwd, welke elementen worden daarin meegenomen en
vervolgens moeten de indexeringsmogelijkheden voor de toekomst bepaald worden. Als de opbouw
bekend is kan er gezamenlijk bepaald worden welke tarieven voor deze onderdelen gelden en afspraken
maken voor de indexatie.
• Actiezorg : de prijs wordt heel zuiver als de componenten benoemd worden. Het is wel verstandig om
een onderzoek bij de aanbieders te doen want de kosten voor vastgoed kunnen onderling verschillen.
Jim Ligthart licht toe dat de budgetten van het Rijk voor de gemeente Alkmaar wel leidend zijn om de
onderhandelingen in te gaan. Uitgangspunt is om te komen tot reële kostprijzen en de vraag is of er dan
nog steeds gesproken moet worden over het NHC/NIC component.

Toelichting ad. 2
De kracht van een ZZP is dat het flexibiliteit biedt omdat binnen het budget tussen de onderdelen geschoven
kan worden. In de marktverkenning van 17 mei werd de behoefte aan flexibiliteit door veel partijen gedeeld.
De GGZ-NHN heeft aangegeven dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de transitie van intramuraal
naar resultaatsturing met allerlei (nieuwe) componenten en codes. De kunst is dus om de oude terminologie
meer resultaatgericht te omschrijven. De basis is een goede productomschrijving, als alle partijen zich daarin
kunnen vinden hoeft het niet al te moeilijk te zijn om hier een goed financieringsmodel bij te passen.
• Linda Waltmann zegt dat er mogelijkheden zijn om een (modulaire) opbouw te maken waarbij de
uitkomst is: één budget voor de cliënt en de nodige flexibiliteit voor de aanbieder.
• Marijn Korver zegt dat we qua inhoud doelen/resultaten willen vaststellen maar voor aanbieders moeten
de administratieve lasten zo laag mogelijk zijn.
• Actiezorg verzoekt om de landelijke standaarden aan te houden omdat alle automatiseringspakketten dit
volgen.
De vraag is of het op inhoud haalbaar is om 1 januari 2019 klaar te zijn. In 2019 moet er een hele grote
groep cliënten geherindiceerd worden, oude indicaties zijn wel geldig tot 2020.

04. Vervolgacties
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Actie Jan Holman/Jim Ligthart -> e.e.a. verder uitwerken en voor het volgende overleg een
stappenplan gereed hebben (landelijk onderzoek wordt hierin meegenomen).
Voor de nieuwe werkgroep wordt in ieder geval de GGZ-NHN uitgenodigd, ook andere aanbieders
worden uitgenodigd om mee te denken.
Volgend overleg : 21 juni 2018.
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