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Agenda overlegtafel 2

 Opening en verslag

 Productstructuur en productdefiniëring:

 Aanzet bespreking overlegtafel 3 d.d. 11 juli 2017: 
toegangsproces, sturen op resultaten en monitoring

 Aanzet werkgroep Producten & Tarieven d.d. 27 juni 2017

 Aanzet werkgroep Profielen & Tarieven

 Afsluiting



Bespreking huidige situatie (zie bijlagen bij 
Bespreekmemo producten Wmo)

Koers 2018: zo veel mogelijk  aansluiten bij 
bestaande producten,  tenzij verbetering 
op:
- inhoud en/of 
- beperking administratieve lasten

Productindeling en productbeschrijving



Te bespreken:

1. BGI en ADL

2. BGI Zintuiglijk Auditief en BGI Zintuiglijk Visueel

3. BGG en Vervoer

4. Kortdurend verblijf

5. Wat verder ter tafel komt



Landelijke standaarden productcodes 
I-sociaal Domein 

 Huidige codes > landelijke standaarden

 Analyse:

 Geen match huidige indeling en standaard

 Wel match te maken indien elke aanbieder per product 
BI, BG, ADL, KDV één tarief hanteert, ongeacht 
grondslag

 Bepalen: welke landelijke codes voor welke producten



 Conclusies/adviezen inzake gewenste 
aanpassingen

 Bepalen gevolgen voor:

 Productindeling en productbeschrijving 
(aanpassing bijlagen)

 Kader werkgroep Tarieven

 Uitvoeringsovereenkomst (aanpassing artikelen)

Conclusies en aanpassingen



Koers: sturen op resultaten:

 Toegangsproces

 Sturen op resultaten

 Monitoren van resultaten

Aanzet Overlegtafel 3





 Initiële koers: 1 tarief per product/grondslag

 Analyse:

 ‘makkelijke’ producten: weinig aanbieders, weinig volume, weinig 
tariefdifferentiatie, weinig omzet

 ‘moeilijke’ producten: veel aanbieders, veel differentiatie in volumes, 
omzet en tarieven

 Inzicht: minder differentiatie tarieven > meer differentiatie producten

Aanzet Werkgroep Producten & 
Tarieven Oost en West (1) 



 Nieuwe koers = agenda werkgroep Tarieven:

 Behouden van weinig differentiatie in producten, accepteren van 
differentiatie tarieven per product per aanbieder

 Focus op meer inzicht in opbouw kostprijs:

 Bepalende elementen

 Definiëring elementen

 Analyse: ijkpunten/beoordelingscriteria

 Focus op ‘moeilijke’ producten (BGI VG,BGI PSY en alle BGG), 
vervoer en KDV

 Werkgroep 27 juni, vervolg 18 juli, advisering OT 4 op 1 augustus

 Wie schuift aan?

Aanzet werkgroep Producten & 
Tarieven Oost en West (2)



Werkgroep voorzien voor 4 juli en 25 juli

Werkgroep 4 juli: mogelijk verschuiving naar 
andere datum

Aanzet werkgroep Profielen & 
Tarieven (West)



Planning overige overlegtafels

Overlegtafel 2 20 juni 2017 • Produktdefiniëring
• Aanzet toegang
• Aanzet tarieven

Werkgroepen 27 juni 2017
4 juli 2017

Werkgroep tarieven
Werkgroep profielen

Overlegtafel 3 11 juli 2017 • Toegangsproces
• Sturen op resultaten
• Monitoring 

Werkgroepen 18 juli 2017
25 juli 2017

Werkgroep tarieven
Werkgroep profielen

Overlegtafel 4 1 augustus 2017 • Tarieven
• Social Return on 

Investment
Overlegtafel 5 22 augustus 2017 • Conclusies en adviezen 



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

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

Vindplaats informatie aanbieders



Afsluiting


