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4 april 2017 Bijeenkomst met aanbieders Wmo ambulant IJmond en Zuid-kennemerland 

Onderzoek naar tarieven 2018 Wmo ambulant 

Aanwezigen: zie de lijst aanwezigen in de bijlage. 

 

1. Welkom 

Angelique Nijman heet namens de gemeenten de aanbieders welkom op de tweede 

marktconsultatie Wmo.  

 

Twee weken geleden heeft de eerste marktconsultatie Wmo plaatsgevonden. Deze bijeenkomst 

voldeed helaas niet aan ieders verwachtingen. In deze bijeenkomst was aanvankelijk extra tijd 

gereserveerd om te spreken over een andere bekostigingssystematiek. Echter omdat de bestuurlijke 

besluitvorming nog niet gereed was op dat moment, was de extra gereserveerde tijd niet nodig. Onze 

excuses hiervoor.  

Vanwege de veelheid aan producten worden de marktconsultaties voor Wmo en Jeugd apart 

georganiseerd. Voor Wmo ambulante begeleiding en huishoudelijke ondersteuning is gekozen voor 

P*Q financiering, Bloemendaal en Heemstede blijven werken met een periodetarief voor 

huishoudelijke ondersteuning. De IJmondgemeenten zullen huishoudelijke ondersteuning nu niet 

aanbesteden.  

 

2. Inleiding – Angelique Nijman en Marjon Tijl 

Vandaag  verzorgt Berenschot een sessie over normtarieven voor de verschillende producten. 

Berenschot  begeleidt het proces op basis van de productbeschrijvingen die vorige week zijn 

toegestuurd. De vragen en opmerkingen van aanbieders hierbij die vóór maandag 3 april 2017 12.00 

uur zijn gemaild, zijn opgenomen in het document productbeschrijvingen en voorzien van een reactie 

van de gemeenten (zie bijlage bij dit verslag). 

 

Eventuele aanpassingen zijn terug te lezen in het uiteindelijke aanbestedingsdocument. Naar 

aanleiding van de reacties is besloten om een aanpassing te doen op kortdurend verblijf. De wijziging 

houdt in dat nu voor dit product meerdere intensiteitstreden worden opgenomen. In de 

productbeschrijvingen komen verder geen grote aanpassingen voor, alleen tekstuele aanpassingen. 

 

Een aantal vragen en opmerkingen kon niet worden verwerkt in het document. Deze worden hier 

mondeling beantwoord: 

 

Het perceel met producten van Jeugd en Wmo wordt besproken tijdens de marktconsultatie Jeugd. 

Gezinsbegeleiding valt bijvoorbeeld onder dit perceel. De ontschotting zit hem hierin dat de 

aanbieders Jeugdhulp kunnen inschrijven op Wmo-producten zodat een doorlopend aanbod kan 

worden gerealiseerd, m.n. voor de groep van 18 tot ca. 23 jaar. De uitvraag Wmo en Jeugdwet wordt 

opgenomen in een gezamenlijk inkoopdocument, waarin verschillende percelen/producten worden 

onderscheiden. Aanbieders kunnen op verschillende percelen en daarbinnen op verschillende 

producten inschrijven. 

Met betrekking tot de kanteling van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen zijn ook 

vragen gesteld over de afbakening van de segmenten A en B (zoals beschreven in de 

Verwervingsstrategie) en de eventuele gevolgen daarvan voor de inhoud van de ondersteuning. De 

komende aanbesteding betreft de maatwerkvoorzieningen in het kader van de Jeugdwet en de Wmo 

(segment B). Segment A betreft de lokale infrastructuur (algemene voorzieningen).  De manier 

waarop en de mate waarin wordt gekanteld verschilt per gemeente. Wat in de ene gemeente als 
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voorziening al is gekanteld naar de basisinfrastructuur kan in de andere gemeente nog 

maatwerkvoorziening zijn, in het aanbestedingsdocument wordt dit duidelijk. Het gaat dan in beide 

segmenten om vergelijkbare ondersteuning. 

 

In de beschrijving van huishoudelijke ondersteuning met begeleiding wordt door aanbieders het 

onderdeel ‘regie’ gemist. Dit wordt nog aangepast.  

Er  wordt  gesproken over “dagelijkse was”: dit is terminologie, dit kan ook wekelijks worden gedaan.  

Bij de toekenning van ondersteuning wordt altijd gekeken naar voorliggende voorzieningen: welke 

ondersteuning kan (deels) ook worden geboden door mantelzorgers, vrijwilligers, algemene 

voorzieningen en dergelijke: dit geldt nadrukkelijk ook voor wasvoorziening, maaltijdservices e.d. 

HO met intensieve begeleiding:  de vraag is gesteld of deze begeleiding  wel voldoende dekkend is in 

deze situaties? Deze kan inderdaad ontoereikend zijn: in sommige gevallen zal er ook nog individuele 

begeleiding ingezet worden in verband met de zwaarte van de problematiek . 

 

Ten aanzien van middelzware individuele  begeleiding  is gevraagd of voor de inzet daarvan sprake 

moet zijn van alle drie genoemde kenmerken: een meer complex ziektebeeld, meer complexe 

activiteiten én meer ontwikkelmogelijkheden. Dat is niet het geval: het gaat om óf-óf: het gaat om 

situaties die worden gekenmerkt door één of meerdere van deze kenmerken.  

Kortdurend verblijf is nu omschreven als respijtzorg, ter ontlasting van de mantelzorg. Het verzoek is 

binnengekomen om dit product ook in te kunnen zetten  als time out, ter voorkoming van escalatie 

van een situatie. Dit nemen we in overweging. 

 

Vervoer wordt apart uitgevraagd in het programma van eisen en vormt geen vaste component van 

dagbesteding.  

 

Vragen RIBW:  

1. Wat is de definitie van “herstel”? Is dit functioneel of psychisch?  

Reactie gemeenten: Lees het als functioneel herstel, zodat je weer je zelfstandig kunt functioneren in 

het dagelijks leven. 

2. Bij Intensieve ondersteuning staat: “net als bij lichte en middelzware ondersteuning wordt 

geoefend”, maar dit staat niet bij de lichte ondersteuning.   

Reactie gemeenten: Terechte opmerking: dit wordt aangepast. 

3. Berenschot - Wine te Meerman 

De doelstelling van het onderzoek van Berenschot is te komen tot een advies over tarieven die 

aansluiten bij een reëel te verwachten kostprijs van de aanbieders. Vandaag wil Berenschot ophalen 

hoe de aanbieders werken zodat Berenschot dit kan meenemen in de berekening van een reëel 

tarief. Berenschot zal hier een advies over geven aan gemeenten. 

 

Kostprijs bestaat uit de volgende elementen: 

1. Inschaling en periodiek van personeel die de aanbieder denkt te gaan inzetten 

2. Opslag vakantiedagen, ORT en eindejaarsuitering 

3. Opslag sociale lasten en overige personeelskosten 

4. Correctie productiviteit 

5. Opslag overhead en overige kosten 
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Vraag aanbieder: Wordt er een onderscheid gemaakt in de uitvraag licht, middel en zwaar? Dit 

omdat in sommige gevallen de overhead hoger zal zijn. 

Reactie Berenschot: Nee, de overhead wordt niet meegenomen in deze uitvraag aan de aanbieders. 

Teamleiders worden zodra zij meer dan 50% betrokken zijn als overhead meegerekend. 

Gedragsdeskundigen worden meegerekend in de kosten personeel: de nodige inzet hiervan is wel 

onderdeel van deze uitvraag. 

Volgende week koppelt Berenschot de bevindingen op basis van de input van aanbieders terug en 

presenteert Berenschot de voorlopige parameters.  

Sheet: Van inzet medewerkers naar kostprijs. 

Vraag aanbieder: Formats: bij alle verschillende producten vraag je de taken uit, maar dit staat al in 

de opdracht. Is dat niet dubbel?  

Reactie Berenschot: Het gaat om de functiemix, welke functie(s) zet je naar verhouding in voor welk 

deel van de activiteit. 

 

Vraag aanbieder: Wordt bij H.O. ook gewerkt met een uurtarief? 

Reactie Berenschot: Uitzondering: de gemeenten Heemstede en Bloemendaal blijven met een 

periodetarief werken. Het tarief wordt wel berekend op basis van uurtarief, maar wordt 

teruggerekend naar een periode. Factor is nog niet bepaald. 

 

Vraag aanbieder: Wordt een dagdeel in uren uitgesplitst?  

Reactie Berenschot: De tarieven worden per uur berekend. Hoe dit in de markt wordt gezet, is nog 

niet bekend. 

 

Vraag aanbieder: Waarom wordt niet uitgegaan van de Nza-tarieven? 

Reactie Berenschot: De reden hiervan is dat in iedere gemeente/regio net weer andere eisen en 

omschrijvingen worden gehanteerd. Om deze reden kunnen niet standaard Nza-tarieven of VNG-

tarieven worden overgenomen. 

 

Vraag  Thuiszorg InHolland: Door de Algemene maatregel van Bestuur is de kans reëel dat er  per 1 

januari 2018 een nieuwe loonschaal van toepassing is. Hoe moeten we daar rekening mee houden? 

De tarieven zouden op de realiteit van dan ingevuld moeten worden.  

Reactie Berenschot: Dit is nu niet de vraag, vul in wat u nu inzet om de genoemde resultaten te 

behalen. Berenschot zal dit aspect meenemen in het advies naar de gemeenten.  

 

Vraag SHDH: Jullie vragen om marktgevoelige informatie, waarom openheid geven?  

Reactie Berenschot: De input wordt verzameld en geanalyseerd door Berenschot en de bevindingen 

worden geabstraheerd en anoniem teruggekoppeld naar aanbieders en naar de opdrachtgever. 

Individuele input wordt niet gedeeld met de andere aanbieders of gemeenten. Zij moeten dan ook 

niet inhoudelijk met elkaar in gesprek over de in te vullen formats.  

 

Vraag Tzorg: Wij hebben de formats al ingevuld voor de gemeente Den Haag. Dit is dezelfde 

informatie, kunt u deze informatie gebruiken? 

Reactie Berenschot: Mogelijk is er een verschil in de formatie in deze regio. In elke regio is er een 

andere personeelssamenstelling. 

Tzorg: Als de formatie hetzelfde is als in Den Haag dan kunnen we de input van Den Haag gebruiken? 

Reactie Berenschot: Als personele samenstelling identiek is, kan ook uit Den Haag opgehaald worden, 

geef dat alstublieft aan. 
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Vraag aanbieder: Het format voor arbeidsmatige en recreatieve dagbesteding ontbreekt? 

Reactie gemeenten: Wij maken een  onderscheid  in intensiteit: ‘basis’ en ‘plus’.  Voor de tarieven 

wordt geen onderscheid gemaakt in het type dagbesteding. 

 

Vraag Stichting De Linde: We doen als aanbieder wat nodig is, vanuit dossierhouderschap. Hoe om te 

gaan met het format?  

Reactie Berendschot: Vul het dan in op een bepaald type cliënt, welke verhouding van inzet je 

normaal hanteert. 

 

Vraag aanbieder: Wat verstaat u onder overhead? 

Reactie Berenschot: het geheel van aansturende en ondersteunende diensten. Ook wel afgekort: 

PIOFA : personeel, ict, ondersteuning, facilitair en administratie. 

 

Vraag aanbieder over groepsgrootte: hoe ga je ermee als er in de groepen ook Wlz cliënten zijn? 

Reactie Berenschot: Het gaat om de verhouding van één begeleider op een groep cliënten. De 

aanbieder wordt in het geval dat in de groep ook Wlz cliënten zijn gevraagd in te schatten hoe groot 

de groep zou zijn als alleen een Wmo groep zou betreffen.  

 

Vraag aanbieder: In de huishoudelijke hulp zit een groot verschil tussen FWG 10 en 15.  

Reactie Berenschot: Verzoek is om dit op de formats te noteren.  

 

4. Afsluiting 

Berenschot verzamelt en analyseert de gegevens van de aanbieders. Deze analyse wordt uitsluitend 

geabstraheerd en daarmee anoniem door Berenschot teruggekoppeld aan opdrachtgever. 

Berenschot gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het advies aan opdrachtgever over de tarieven. 

 

De formats/informatie kunnen tot uiterlijk donderdag 6 april 2017 worden toegestuurd aan: 

r.vanscherrenburg@berenschot.nl.  

Dinsdag 11 april koppelt Berenschot haar bevindingen op basis van de input terug. 

Berenschot presenteert dan de voorlopige parameters. Deze vormen de basis voor de  

kostprijsberekeningen en het advies ten aanzien van de door de gemeenten te hanteren tarieven. 

Op 11 april worden dus geen berekeningen (tarieven) gepresenteerd. 

 

Bijlagen: 

- Lijst aanwezigen 

- Productbeschrijvingen 
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