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Update rondom productieverwachting

Geachte zorgaanbieder,
Bij dezen berichten wij u mede namens de andere gemeenten binnen NSDMH als volgt.
De regio Midden-Holland heeft te maken met oplopende zorgkosten. Om ook op lange termijn voor alle
inwoners die dat nodig hebben zorg beschikbaar te houden, zijn we genoodzaakt steviger te sturen op het
gebruik van zorg en het verdelen van de schaarste. Dit kunnen we als gemeenten alleen in samenwerking
met u en de andere zorgaanbieders.
De regio heeft ervoor gekozen om bij meer productsoorten budgetplafonds te willen hanteren. De invoering
hiervan is echter complex. Er zijn ook vragen gesteld en zorgen geuit door zorgaanbieders en verwijzers,
daarom is besloten om pas in 2022 breder te gaan werken met formele budgetplafonds.
In de tussenliggende periode (juli 2021 tot en met december 2021) wordt gewerkt met niet-vrijblijvende en
reguliere productieverwachtingen. Deze productieverwachtingen bieden ruimte voor het gesprek en staan
daarmee ook in het teken van gezamenlijk leren en ervaring opdoen met de nieuwe systematiek.
De essentie van de invoering van deze systematiek is dat het invulling geeft aan het partnerschap. We willen
de samenwerking intensiveren, zodat we met elkaar de juiste beweging in gang zetten. Een beweging van
dialoog, waarin meer grip ontstaat op de instroom, de doorstroom en uitstroom van cliënten en waarin het
dynamische zorglandschap meer tot rust komt. Niet alleen vanuit het oogpunt van kosten, maar ook om
kwalitatieve goede zorg en ondersteuning te kunnen (blijven) bieden.
Wat heeft u als zorgaanbieder aan een productieverwachting? Opbouwen van een echt partnerschap met de
regio, hebben van een constructieve dialoog over uw eigen bedrijfsvoering, oefenen in delen van de
verantwoordelijkheid voor het verdelen van de schaarste, kunnen werken aan een stabiele (of beperkt
groeiende) omzet in de regio MH.

U heeft voor 2021 een reguliere productieverwachting ontvangen. Dit betekent het volgende:




Van de zorgaanbieder wordt verwacht te sturen op het binnen de verwachting blijven of het beperken van
de overschrijding.
De zorgaanbieder kan zonder toestemming de reguliere productieverwachting overschrijden; het is niet
nodig om ophoging aan te vragen.
De mate van meedenken en handelen rondom kostenbeheersing wordt van alle aanbieders gevraagd en
kan worden meegewogen bij eventuele budgetplafonds in 2022.

Om helderheid te creëren is een bijlage met veel gestelde vragen opgesteld. We gaan er vanuit dat hiermee
mogelijke onduidelijkheid wordt weggenomen. Als u nog vragen of zorgen heeft kunt u contact opnemen met
uw contractmanager. Ook hebben we een inspiratiedocument toegevoegd met suggesties om uw plannen de
komende jaren door te ontwikkelen.
We kijken uit naar de verdere samenwerking en hechten belang aan uw input voor het optimaliseren van het
verdelen van de zorg. We willen samen met u de zorg voor de meest kwetsbare jongeren, gezinnen en
volwassenen duurzaam verbeteren en duurzaam beschikbaar houden.
Met vriendelijke groet,

Hans Ruiter
Coördinator Contractmanagement a.i.
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