Terugkoppeling Opbouw Tarieven EED
Werksessie:

20 juli 2017 om 16:00 uur.
Huis van de Stad Gouda

Aanwezigen:

Marian Ruitenberg, Driestar educatief
Dorothe Kappenburg, OnderwijsAdvies
Sanne Arts, RID
Jasper Clemen, O3 Schoolpsychologie
Anouska van der Heijden, Leestalent
Remco Reij, RID
Jannette Nieboer, Wethouder Waddinxveen
Marco van der Zwam, Bodegraven-Reeuwijk
Michel Bakelaar, NSDMH
Eric Roels, NSDMH
Niek Verberkmoes, NSDMH
Handan Yaguobi, NSDMH

Jannette Nieboer (Wethouder Waddinxveen) opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Jannette uit
haar grote dank voor de inspanning van de aanbieders in het voortraject. De voorzitter van de
bijeenkomst is Niek Verberkmoes (Contractmanager NSDMH).
De voorzitter start met een presentatie (Bijlage 1). Vandaag vindt er een terugkoppeling van de tarieven
plaats. De aanbieders kunnen hier digitaal t/m 4 augustus op reageren. Op 23 augustus’17 staat nu de
Fysieke overlegtafel (FO) gepland. Deze wordt verschoven naar woensdag 30 augustus’17. Tijdens de
FO worden de tarieven, zoals die worden voorgesteld aan de colleges, gepresenteerd. Deze tarieven zijn
vanaf 23 augustus als agenda stuk voor de FO terug te vinden op de website van het NSDMH.
Voor een second opinion t.a.v. de tarieven is een extern partij ingeschakeld: HHM. Om HHM voldoende
tijd te geven om alle informatie mee te nemen in hun advies, wordt aan de aanwezigen gevraagd z.s.m.
inhoudelijk te reageren op de tarieven. HHM heeft namelijk slechts 3 weken voor hun onderzoek en zijn
reeds gestart. De terugkoppeling hierover zal zijn op de FO van 30 augustus ’17. Op 12 september 2017
stellen de Colleges de tarieven vast.
Ter bescherming van de zorgaanbieders worden de aanbieders gewezen op de Mededingingswet. De
tariefopbouw van EED is gebaseerd op de richtlijn van de NKD. Het enige verschil uit zich in de
salariëring bij de diverse functies, deze zijn gelijk getrokken met die van SGGZ.
Een van de aanbieders geeft aan zich af te vragen waarom het tarief voor SGGZ hoger is. Terwijl bij
SGGZ de inzet van HBO‘ers groter is dan bij EED en bij EED is de inzet van WO’ers groter dan bij
SGGZ. De gemeenten geven aan dat in de functiemix van SGGZ er een Medisch Specialist is, waardoor
de kosten hoger zijn.
In afwijking van het voorstel van het NKD houden de gemeenten rekening met Sociale Lasten van
25,64%, inclusief een pensioenopslag van 9%. Deze percentages gelden GGZ breed. De gemeenten
wilden hier één lijn in trekken. De aanbieders zien het percentage van 25,64% voor sociale lasten als
onmogelijk voor hun bedrijfsvoering. Zij geven aan dat dit hoger zou moeten zijn. Hierop wordt
afgesproken dat de gemeenten inzicht geven in de hoogte van de sociale lasten en waarop het cijfer is
gebaseerd. De aanbieders kunnen inhoudelijk reageren waarom dit percentage anders zou moeten zijn,
en hoeveel. De gemeenten nemen deze reactie in overweging.
De kosten voor overhead zijn gebaseerd op het landelijke gemiddelde en rapporten van o.a. KPMG. De
overhead over brutoloonkosten is 43,77%. De aanbieders geven aan dat het percentage volgens het
NKD bedoeld is over de totale kosten. De gemeenten geven aan dat het NKD hierin onvoldoende
transparant is en, indien het percentage inderdaad over de totale kosten geldt, significant afwijkt van het

landelijk gemiddelde. De aanbieders menen dat hun overheadkosten hoger liggen dan die van andere
zorginstellingen. De aanbieders worden gevraagd t/m 4 augustus ’17, maar bij voorkeur binnen één week
hier individueel op te reageren (wat is de overhead van de EED-aanbieder en uit welke componenten
bestaat die) en niet gezamenlijk omdat ze anders in het geding komen met de Mededingingswet. Reactie
dient te worden verzonden aan het algemene mail adres van het NSDMH.
De aanbieders kunnen zich vinden in de beschrijving van declarabele uren. Dit geldt ook voor de
verdeling tussen directe- en indirecte uren voor zowel Diagnostiek als Behandeling.

Voor Diagnostiek is een uurtarief voorgesteld van € 71,18 en voor Behandeling is een uurtarief
voorgesteld van € 69,60. De functiemix is gebaseerd op het advies van NKD. De aanbieders wijzen erop
dat ze geen hoog rendement hebben en dat het tarief in de afgelopen 10 jaar € 95,- per uur bedroeg. Het
voorgestelde tarief ligt fors lager. Het NSDMH heeft de DBC’s teruggerekend om een vergelijking te
kunnen maken met het uurtarief dat nu is voorgelegd. Het NSDMH komt veel lager uit dan € 95,- en komt
dicht in de buurt van het voorgestelde tarief. Het NSDMH zal aangeven welk gemiddeld tarief op basis
van de DBC’s is betaald. Het voorgestelde uurtarief wordt door de alle aanwezige aanbieders
verbazingwekkend laag gevonden. De aanbieders geven aan geen bedrijfsvoering te kunnen voeren voor
dit uurtarief. De continuïteit en waarborging van kwaliteit is volgens hen niet te behouden voor dit
uurtarief. HHM zal dit ook meenemen als vraagstuk en zal hier een terugkoppeling over geven.
Afspraken:
 De aanbieders kunnen t/m 4 augustus digitaal reageren. Bij voorkeur eerder i.v.m. het onderzoek
van HHM.
 Op 23 augustus ’17 staat de Fysieke overlegtafel (FO) gepland. Deze is verschoven naar
woensdag 30 augustus ’17.
 Voor een second opinion t.a.v. de tarieven is een externe partij ingeschakeld, HHM. HHM zal alle
informatie krijgen om een goed advies uit te kunnen brengen. Ze hebben hier drie weken de tijd
voor gekregen. Alle informatie die nog wordt aangeleverd in deze drie weken kan meegenomen
worden door HHM.
 Nadere onderbouwing van de kostprijselementen zal 21 juli gemaild worden naar de aanbieders.
Hierin zal ook terug te zien zijn hoe de sociale lasten en overheadkosten zijn onderbouwd. De
aanbieders kunnen hier inhoudelijk op reageren.
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Bijlage 1: Presentatie Enkelvoudige Ernstige Dyslexie Inkoop 2018
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