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MEMO Bevriezen tarieven begeleiding Wmo  
 

Van: 

 

NSDMH 

 

Aan: Fysieke Overlegtafel Wmo 

Datum: 1 juni 2016 

Onderwerp: Bevriezen tarieven begeleiding Wmo 

 

 

Inleiding 

Diverse Wmo zorgaanbieders hebben bij het NSDMH aandacht gevraagd voor de tarieven 

begeleiding 2017. De zorgaanbieders hebben aangegeven dat de beoogde transformatie in 2015 en 

2016 niet heeft plaatsgevonden, waardoor de tarieven begeleiding in 2017 te scherp zijn. 

 

Binnen de regio heeft er uitgebreid overleg plaatsgevonden over dit onderwerp. Ook met Gemiva is 

uitgebreid gesproken over deze situatie. De input die het NSDMH heeft gekregen heeft geleid tot een 

collegevoorstel, waarbij de colleges gevraagd is de tarieven 2016 te bevriezen.  

 

Regionaal besluit 

Alle colleges hebben besloten om aan de wens van de zorgaanbieders tegemoet te komen, Zij 

hebben ingestemd met het daadwerkelijk consolideren van de tarieven begeleiding 2016 voor het 

jaar 2017 voor alle bouwstenen, exclusief vervoer en kortdurend verblijf.  

 

De colleges hebben echter wel een tegenprestatie gekoppeld aan het bevriezen van de prijzen. Deze 

tegenprestatie is vooral gericht op het in de rest van 2016, maar vooral 2017 realiseren van de 

transformatie. De tegenprestatie luidt alsvolgt: 

  Het NSDMH doet een uitvraag bij alle zorgaanbieders.  

 De uitvraag is een visiedocument (max. 3A4) welke aanknopingspunten biedt voor het gesprek 

over de inhoudelijke en financiële transformatie. In een hoogwaardig visie document staan de 

volgende zaken opgenomen: 

o Welke effecten wil de zorgaanbieder (al dan niet met andere zorgaanbieders) bereiken 

met de transformatie in 2017? 

o Wat is de rol van de zorgaanbieder in dit transformatieproces en welke rol is daarvoor 

weggelegd voor andere partners, waaronder de gemeente?  

o Een voorstel voor monitoring van de voortgang van het bereiken van het benoemde 

transformatie resultaat.  

o Op welke wijze zien zij mogelijkheden om het voorveld in 2017 te versterken.  

o Welke samenwerkingsverbanden willen zij, op welke wijze verstevigen, om in 2017 

samenwerking te borgen? 

 Een visiedocument mag namens een zelfstandige organisatie worden ingediend. De regio is 

echter van mening dat de transformatie beter in samenwerking kan worden uitgevoerd. Daarom 

nodigt de regio de zorgaanbieders uit, om met meerdere zorgaanbieders een visiedocument in te 

leveren.  

 Het gesprek over de visies zal gevoerd worden bij het strategisch overleg aan de fysieke 

overlegtafel, de contractmanagementgesprekken en de transformatieprojecten.  

 Aan het wel of niet indienen van de uitvraag zijn geen financiële gevolgen verbonden. De keuze 

voor het wel of niet indienen van een visiedocument ligt bij de zorgaanbieders. Echter, de regio 



 

2 

 

bekijkt wel, op basis van ingediende visiedocumenten welke partijen aangemerkt worden in de 

toekomst als strategische partner tijdens o.a. het inkoopproces. 

 

Gevraagd besluit aan de Fysieke Overlegtafel 

 In te stemmen met het voorstel om de tarieven 2016 te bevriezen voor het jaar 2017 en daarbij 

een visiedocument in te dienen wat de transformatie beschrijft. 

 Het NSDMH de opdracht te geven de overeenkomst aan te passen en de wijzigingen voor te 

leggen aan een volgende Fysieke Overlegtafel.  

 


