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Bezoekadres
Gebouw Z           
Zaailand 106
8911 BN Leeuwarden

Postadres
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

(058) 233 83 88
secretariaat@sdfryslan.nl

Marktconsultatie bekostiging BW 2022 (vervolg) 

Datum : 25 februari 2021, 10:00-12:00 uur 
Locatie : digitaal - via Microsoft Teams 
______________________________________________________________________ 

Introductie 
Wietse de Boer opent het overleg op 10:02 uur en heet iedereen welkom namens SDF en de Friese 
gemeenten. Vandaag presenteert HHM het kostprijsmodel en de parameterwaarden. Benadrukt wordt  
dat het concept stukken zijn die vandaag ter consultatie worden voorgelegd.  

De presentatie wordt toegestuurd aan de vergaderdeelnemers, inclusief een uitgebreide notitie met 
uitleg over de parameters (interpretatie en bronnen). Oproep aan aanbieders: reageer vóór 
maandagmorgen 1 maart om 10:00 uur op de concept productbeschrijvingen. 

Betreffende producten 
• Intramuraal Beschermd Wonen 
• JongThuis 
• ThuisBasis 
• Nazorg 

Kenmerken/ elementen productstructuur 
Er zijn eerder al vragen gesteld over de bandbreedte van ureninzet. Daarover zijn zaken opgenomen 
in het model. Deze normen zijn nodig voor de kostprijsberekening. De genoemde normen moeten 
echter niet worden verward met kwaliteitseisen. Die worden elders specifiek vastgelegd. 

Kostprijsmodel 
Bij de berekening van de kostprijs per uur wordt teruggerekend naar netto uren. Belangrijke aspecten 
bij verblijf/wonen zijn de intensiteit/ ureninzet en de norm voor de groepsgrootte. 

Basis parameterwaarden 
Verzoek aan aanbieders om te reageren als gebruikte waarden afwijken van de praktijk. 

Functiemix 
HHM verwacht veel reacties op dit punt (verdisconteerd in kostprijsopbouw). Er is gekozen voor een 
niet complexe berekening voor alle producten in de functiemix. Er wordt uitgegaan van 80% MBO 
geschoold personeel en 20% HBO geschoolde personeel als gemiddelde. Goed om te weten: een 
kleine afwijking in percentages geeft geen grote wijziging in de uiteindelijke kostprijs.  

Wat een veel grotere impact heeft op de kostprijs zijn de intensiteitsschalen en de wijze waarop ORT 
en nachtelijk toezicht worden bekostigd. 

Intensiteit 
In de opzet wordt als ureninzet per week het volgende aangehouden: 

 Intramuraal, intensiteit A: 2 uur individueel, 8 uur groep 
 Intramuraal, intensiteit B: 4 uur individueel, 12 uur groep 
 ThuisBasis A: 6 uur individueel 
 ThuisBasis B: 10 uur individueel 

Als deze uren niet matchen met de praktijk, dan graag per e-mail reageren. SDF wil komen tot een 
reële kostprijs die past bij de gevraagde ondersteuning. 

Overhead 
Een opslag van 35% ligt voor en wordt onderbouwd in de notitie. Aanbieders wordt gevraagd te 
reageren als dit percentage niet overeenkomt met de praktijk.  
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Productiviteit 
Berekening van indirect cliëntgebonden uren, reistijd, overleg, opleiding enz.  

 Intramuraal en dagbesteding: 1.360 declarabele uren 
 ThuisBasis en JongThuis: 1.200 declarabele uren. 

Overige kosten 
Opslag huisvesting, inventaris (intramuraal) en toezicht (slaapwacht).  

Vervolgproces 
→ Reflectie aanbieders op parameterwaarden 
→ Reacties verwerken (HHM) 
→ Uitkomst bespreken met regio (HHM) 
→ Definitieve rapportage adviestarieven 
→ Gemeenten besluiten 

Planning 
→ 11 maart deadline reactie aanbieders (opbouw kostprijsmodel + parameterwaarden) 
→ 18 maart terugkoppeling verwerking reacties 
→ 25 maart opleveren advies reële kostprijs aan gemeenten 

Vragen en opmerkingen n.a.v. presentatie: 

• Vraag: verdeling A en B; hoe wordt dit bepaald?  
• Antwoord: zie de productbeschrijvingen met onderscheid in cliëntgroepen. Als dit onderscheid 

onvoldoende helder is, graag feedback om dit scherper te formuleren. 
• Vraag: geldt dit ook voor dagbesteding?  
• SDF komt op deze vraag van Gerard terug. 
• Vraag: schrikt van laag aantal uren individuele begeleiding ThuisWonen. Er zijn diverse 

contactmomenten per dag. Hoe gaan we daar mee om? 
• Antwoord: praktijk varieert, maar totaal aantal uren moet wel passen. Reageer a.u.b. en doe 

een voorstel + onderbouwing.  
• Vraag: ureninzet klopt niet met praktijk. Bijv. 12 cliënten op afdeling met B pakket. Dan 

zouden we drie mensen in dienst moeten hebben voor vroege dienst en drie voor een late 
dienst. Hoe wordt dat bekostigd?  

• Antwoord: je hoeft niet uit te gaan van 1 op 4 in een groep van 12 zoals je schetst. 1 op 6 of 
1 op 8 kan ook werken. Kwaliteit en veiligheid moeten we garanderen. 

• Opmerking: 1 op 4 is overdreven en financieel niet haalbaar. In praktijk zitten cliënten A en B 
bij elkaar en we hebben 1 slaapdienst en 1 nachtwaker. 

• Antwoord: deze reflecties zijn belangrijk voor het bepalen van de kostprijs. Belangrijk 
aandachtspunt: parameterwaarde is geen eis of norm voor zorgaanbieder voor zorglevering. 
Aan zorg kun je ook lichtere eisen of randvoorwaarden stellen voor het bepalen van een tarief.  

• Vraag: we hebben ThuisPlus uren doorgegeven, die sluiten niet aan op de presentatie. 
Moeten die cliënten dan weer intramuraal gaan wonen? 

• Antwoord: als aantal uren ThuisBasis onvoldoende is, dan moeten we kijken naar een 
passende intensiteit. Graag reactie en argumentatie aanleveren. 
HHM zal extra aandacht besteden (in notitie) aan de schaalgrootte waarop dit is gebaseerd. 

• Vraag: komt er een herzien productenboek? Hierop wordt bevestigend geantwoord. 
• Vraag: gaat het bij ThuisBasis en JongThuis om het gemiddeld aantal uren over de gehele 

begeleidingsperiode?  
• Antwoord: bij alle producten zijn intensiteitsschalen altijd een weekgemiddelde. Kun je met de 

gemiddelde intensiteit over de gehele periode uit de voeten, werkend richting herstel? 
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Nachtelijk toezicht 
Hoe is de inzet in de praktijk van een slaapwacht qua uren en toezicht op aantal cliënten? 

• Opmerking: Eén locatie: 16 cliënten appartementen (nu 6 à 7 bezet) 1 beveiliger/ wakende 
wacht (23:00-7:30 uur). Andere locatie: 5 appartementen, een slaapdienst van coach (15:00 – 
8:30 uur). Begonnen met slaapdienst, nu kijken hoe het loopt met een wakende wacht. Vanuit 
kostenbesparing/ klein team is een pilot gestart. 

• Opmerking: 24 bewoners met 1 wakende nachtportier. Hebben veel mensen met B en C 
pakket met multiproblematiek. Wakkere portier zorgt voor orde. Slaapwacht werkt niet voor 
ons.  

• Antwoord: je moet een bepaalde norm hanteren. Als wakende wacht nodig is voor het 
grootste deel van aanbieders, dan moeten we wakende wacht toevoegen aan de producten.  

• Opmerking: slaapwacht werkt niet voor ons. Daarom gekozen voor wakende wacht. 
Daarnaast ook 24-uurs bereikbaarheidsdienst inschakelen voor extra support. Is belangrijk in 
de nacht. 

• SDF: we horen dat aanbieders hun eigen weg hebben gevonden. Roept op om werkwijzen te 
delen. SDF neemt die informatie graag mee voor de aanscherping. 

Doelgroep (houd rekening met cliënten die straks uitstromen naar de WLZ) 
Wordt er rekening gehouden met dat deel van de cliënten dat straks uitstroomt naar de WLZ (dus niet 
alleen kijken naar huidige cliëntenbestand)? 

• Reactie Zorgaanbieder: deel zal uitstromen naar WLZ omdat 24-uurs zorg nodig is. Wat 
gebeurt er met groep die langer dan 3 jaar nodig heeft om uit te stromen? 

• Antwoord: deze vraag zullen we passend beantwoorden. Sommige cliënten zijn te licht voor 
WLZ maar te zwaar voor zelfstandig wonen. Ook voor hen moet een passende plek zijn. 

• SDF: ondersteuningsbehoefte staat centraal. Sommige mensen hebben meer tijd nodig om 
zaken aan te leren. 

Wonen 
Wat is jullie meningen over uitgangspunt bij BasisThuis (blijven wonen in de woning na beëindiging 
ondersteuning) en toepassen gebruikersovereenkomsten.  

• Reactie Zorgaanbieder: cliënten kunnen met huurovereenkomsten blijven wonen (particulier). 
Sociale huurwoningen blijven knelpunt komende jaren, er is geen oplossing in zicht. 

• Reactie Zorgaanbieder: je raakt zo intramurale bedden kwijt. Geeft problemen met intramurale 
instroom, inclusief inzet personeel. Zo verplaats je het woonprobleem naar zorgaanbieders. 
We moeten kritisch kijken naar blijven wonen op locatie. Veel haken en ogen, op korte en 
lange termijn. Als je een pand hebt dat je als geheel intramuraal gebruikt, wat betekent dat 
voor de huisvesting in de toekomst? Zorgaanbieders zijn geen verhuurders. Lastig om dit als 
verplichting opgelegd te krijgen. 

• SDF: woningnood wordt ook door gemeenten met woningcorporaties besproken. Toewerken 
naar meer ambulante plekken. Juist om te voorkomen dat zorgpartijen in de rol van 
verhuurder komen. 

Het voornemen is medio april over te gaan tot publicatie om voor het zomerreces te gunnen. 

Sluiting 
Wietse de Boer dankt iedereen voor de deelname en input en sluit de bijeenkomst om 11:37 uur. 

Vragen n.a.v. deze marktconsultatie graag stellen via aanbesteding@sdfryslan.nl
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