
 

 

Aan de directeuren/bestuurders van koepelorganisaties Wmo- en Jeugdzorg. 

 

L.S. 

 

Afgelopen periode hebben wij elkaar op initiatief van VWS verschillende keren ontmoet. De 

laatste keer op 9 juli jl. De afgelopen twee overleggen hebben wij het onderzoek ‘inzicht in 

tarieven’ vervaardigd in opdracht van het Platform Directeuren Sociale Pijler (PDSP), 

toegelicht en besproken Met een aantal van de koepel/branchorganisaties is ook apart over 

het onderzoek gesproken. 

Omdat wij merken dat er discussie rondom het onderzoek is, geven wij graag aanvullend op 

wat al besproken is, een korte toelichting op het onderzoek. We maken meteen van de 

gelegenheid gebruik om u, directeuren/bestuurders van koepels van zorgaanbieders, uit te 

nodigen om met ons in deze drukke en spannende periode goed in gesprek te blijven. Het 

belang hiervan onderkenden we tijdens het overleg van 9 juli en we spraken af het gesprek 

met elkaar te blijven voeren.  

De gemeenten staan voor de opgave om, gegeven de kortingen zoals opgelegd door het rijk, 

op korte termijn de ondersteuning voor jeugdigen en volwassenen met een 

ondersteuningsbehoefte te organiseren en met een groot aantal aanbieders tot afspraken te 

komen voor 2015. Continuïteit van zorg, het inkopen van de juiste vormen van zorg en 

ondersteuning, het beheersen van het budget en het realiseren van innovatie en 

transformatie zijn belangrijke doelen van gemeenten, die in de juiste samenhang en met een 

effectief tempo gerealiseerd moeten worden.  

In het bereiken van deze doelen kunnen wij aan een aantal ‘knoppen’ draaien. Één van deze 

knoppen die gemeenten kunnen hanteren in het nieuwe stelsel is de hoogte van het tarief. 

Wij zullen het tarief echter steeds beschouwen in samenhang met andere knoppen waar wij 

aan kunnen draaien, zoals afspraken over het terugbrengen van het volume, nieuwe vormen 

van ondersteuning en het beperken van de doorverwijzing van 0e en 1e lijn naar 2e lijn.  

Om op een verantwoorde wijze aan de knoppen te kunnen draaien, vraagt inzicht. Ook 

inzicht in de tarieven. Het Platform Directeuren Sociale Pijler heeft KPMG daarom gevraagd 

de gemeenten te begeleiden in het verkrijgen van inzicht in de tarieven als ook in onze 

zoektocht naar redelijke en billijke tarieven. Daar is het rapport ‘inzicht in tarieven’ uit 

voortgekomen. Het rapport is gemaakt met gemeentelijke mensen, maar ook met 

medewerkers van de zorgaanbieders. Er is een beperkte steekproef gehanteerd. Het 

onderzoek kent dus zijn beperkingen en daar zijn wij ons terdege van bewust. .  



Uit het rapport “Inzicht in tarieven” is naar voren gekomen dat de “zero based” berekende 

kostprijzen voor bepaalde producten lager liggen dan de maximale Nza tarieven. Overigens 

is dit niet verrassend, omdat ook de zorgverzekeraars nu al beperkte kortingen bedingen, en 

aanbieders kortingen krijgen, op de maximale NZa tarieven. Daarbij geldt nog steeds dat 

ruimte op lokaal niveau gevonden moet worden in een betere samenwerking tussen de 

spelers, de zorgaanbieders en gemeenten.  

In het realiseren van de doelen zoals eerder aangegeven, kunnen wij ons voorstellen dat 

gemeenten ook het gesprek aangaan met zorgaanbieders over de tarieven. Het rapport biedt 

ons inziens hierbij niet meer dan een handreiking. Wij hebben als PDSP geadviseerd om het 

terugbrengen van tarieven een geleidelijk en verantwoord proces te laten zijn. Lagere 

tarieven lijken haalbaar, maar geleidelijk, op termijn! Aanbieders hebben immers tijd nodig 

om hun bedrijfsvoering aan te kunnen passen. Dit hebben wij consequent benadrukt. Bij 

sommige decentralisaties laten de Rijksbezuinigingen dit toe (jeugd), bij anderen 

(WMO/AWBZ) is dit een spannend proces. Ook het rijk heeft dit onderkend en mede daarom 

zijn de kortingen WMO voor 2015 naar beneden bijgesteld en zijn er aanvullende middelen 

beschikbaar gekomen. 

Naast het verkrijgen van inzicht in tarieven, hebben we steeds benadrukt het belang van 

investeren in het aangaan van een strategisch partnerschap met de zorgaanbieders en het 

aannemen van een open houding rond de inkoopprocessen in de regio’s.  

We hebben in het nu periodieke overleg met de directeuren/bestuurders van de koepels van 

aanbieders aangegeven goed de vinger aan de pols te kunnen en willen houden tijdens de 

processen van inkoop in de regio’s. We kunnen elkaar in dit overleg ook goed informeren 

over eventuele excessen in de vorm van extreme tariefeisen bij gemeenten of aanbieders. 

We hebben daar ook uitgesproken actief onze achterban te benaderen om signalen, beelden 

of onhandige processen vroegtijdig te duiden, en waar gebaseerd op “geruchten”, deze ook 

zo vlug als mogelijk recht te zetten. We hebben afgesproken snel en vroegtijdig met elkaar 

contact op te nemen, voordat zaken in de media of elders breed worden uitgemeten en een 

wending krijgen die niet in het belang is van de verantwoordelijkheden die we aan beide 

kanten moeten waarmaken. Alle directeuren/bestuurders van koepels van aanbieders zijn 

uitgenodigd voor dit overleg. 

Op het overleg van 9 juli jl. is het rapport ‘inzicht in tarieven’ opnieuw besproken. Ook hier is 

weer benadrukt dat we gemeenten adviseren het rapport als vertrekpunt te nemen voor het 

gesprek en ruimte voor maatwerk te nemen. We zijn graag bereid om met 

directeuren/bestuurders van koepels die afwezig waren, nog eens apart het inkoopproces 

door te nemen. 

De inkoop van de Wmo en jeugdzorg door gemeenten bij de zorgaanbieders is in volle gang. 

Het is een complex proces waarin gemeenten en zorgaanbieders een verantwoordelijkheid 

hebben om te zorgen voor burgers met een ondersteuningsbehoefte. We zijn er voorstander 

van met elkaar in gesprek te blijven om te zorgen dat we die verantwoordelijkheid aan beide 

kanten kunnen waarmaken.  

 

Met vriendelijke groet, 



 

Duco Stuurman 

Voorzitter Pdsp 
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