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 Doorkijk vervolgproces en laatste overlegtafel 22 augustus

 Sluiting



Presentatie Ingrid Willems

Social return on investment



 Geen budgetplafonds

 Indexeren bij verlengen UO

 In 2018 regionale coderingen handhaven behoudens 
codes voor vervoer

 Meer flexibiliteit in inzet binnen indicatie

 Verschillen tussen subregio’s beperken

Adviezen algemeen



Midden-Limburg Oost
 100% van alle ondersteuning producten

 Producten zijn onderscheiden naar grondslagen

Midden-Limburg West
 95% van alle ondersteuning in leveringsprofielen

 5% buitencategorie in producten, identiek aan Oost

 Grondslag speelt geen rol

 Gezamenlijk
 KDV

 Vervoer

 Declaratie/facturatieperiode

Overeenkomsten en verschillen 
tussen Oost en West



 Toekenning in resultaten met bijbehorende 
producten, frequentie, volume en looptijd

 BGI en BGG voor 7 grondslagen, dus 14 producten

 ADL ondersteuning samenvoegen met BGI

 Aparte producten en tarieven voor BGG en vervoer, 
wel aan elkaar gekoppeld

 Uitvraag cliënten met vervoer in verband met 
overgang

Producten en tarieven 1



 Voor een deel van de producten (wordt per product 
en per grondslag beoordeeld) worden op basis van 
bandbreedte in de tarieven vaste tarieven per 
eenheid vastgesteld

 Overige producten worden uitgevraagd op 
offertebasis en individueel beoordeeld, hierbij kan om 
een kostprijsberekening worden gevraagd

Producten en tarieven 2



Profielen en tarieven 1



 95% van alle ondersteuning past in de profielen

 Profielprijs is grondslag onafhankelijk

 Profielprijs is gebaseerd op gemiddelde omvang 
ondersteuning in 2016 met bandbreedtes

 (Tijdelijke) toeslagen voor aanbieders met 
aantoonbaar hogere kosten gerelateerd aan 
profielprijs

 Discussiepunt is nog aantal profielen en de 
bandbreedtes

Profielen en tarieven 2



Kortdurend verblijf
 1 Kostprijsopbouw ontvangen, 1 of meer verwacht
 Apart tarief voor verblijfsfunctie inclusief 

bewassing/maaltijdvoorziening
 Indicatie aangevuld met noodzakelijke uren begeleiding
Vervoer
 Analyse en benchmark van tarieven voor zittend en rolstoel 

gebonden vervoer
 Vervoer alleen op indicatie
 Uitvraag bestaande cliënten
Declaratie/facturatieperiode
 Voorkeur jeugd/wmo aanbieders voor maand 

periodiciteit, wordt gecheckt op haalbaarheid bij CAK

Gezamenlijk



Tarieven algemeen

Proces:

1. Tarief per product of profiel bepalen en opnemen in 
tarievenlijst als bijlage bij inschrijving (publicatie UO 
en tarieven 3 okt)

2. Inschrijving aanbieders

3. Beoordelen inschrijvingen

4. Eventueel individueel gesprek

5. Wel/ geen overeenstemming over tarieven



Implementatie 

Proces t.a.v. berichtenverkeer:

1. Medio september oefenconversie met enkele 
aanbieders op cliëntniveau

2. Begin oktober: alle aanbieders ontvangen 
conversietabel op cliëntniveau

3. Evt. aanpassen 

4. Streven: per 15-12 alle IW301 berichten van lopende 
cliënten bij aanbieders



Planning overige overlegtafels en 
werkgroepen

Overlegtafel 5 22 augustus 2017 • Bespreken bevindingen en adviezen uit
voorgaande overlegtafels

• Vervolgproces contractering 2018
• Vervolgproces overlegtafels: implementatie en 

vooruitblik 2019
• Reflectie op overlegtafels tot nu toe



 Informatie, vragen en reacties over inkoopprocedure 
en dialoog, ga naar: 

 www.leudal.nl, onderdeel: info voor aanbieders Wmo en 
jeugdhulp M-Limburg,

 https://www.leudal.nl/inwoner/informatie-voor-
aanbieders-jeugdhulp-wmo-midden-limburg

Vindplaats informatie aanbieders



Afsluiting


