Aanbesteding betreffende dagbesteding/ beschut werk en individuele ondersteuning

BIJLAGE 7 SYSTEMATIEK TARIEVEN
1. Maximum tarieven 2015 en 2016
Conform de Offerteaanvraag en het Programma van Eisen kiest de Opdrachtgever voor een indeling in de volgende
producten.


Perceel 1: Beschut werk en Arbeidsmatige dagbesteding



Perceel 2: Niet Arbeidsmatige dagbesteding
2a: Niet arbeidsmatige dagbesteding licht en middel
2b: Niet arbeidsmatige dagbesteding zwaar



Perceel 3: Individuele ondersteuning
3a: Individuele ondersteuning licht en middel
3b: Individuele ondersteuning zwaar

Voor zowel niet arbeidsmatige dagbesteding als individuele ondersteuning onderscheidt de Opdrachtgever drie
niveaus, namelijk licht, midden en zwaar. Voor beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding onderscheidt de
Opdrachtgever niet meerdere niveaus. De Opdrachtgever beoogt met deze indeling de bestaande systematiek (indeling
in NZa-codes) te vereenvoudigen. Voor alle (sub)percelen en voor vervoer als onderdeel van de arbeidsmatige en niet
arbeidsmatige dagbesteding, heeft de Opdrachtgever de onderstaande maximum tarieven vastgelegd. De wijze waarop
deze tarieven tot stand zijn gekomen wordt hieronder nader beschreven.
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MAXIMUM TARIEVEN
Nieuwe categorie

Huidige NZA codes (AWBZ 2013)

Aantal gedeclareerde
Waarde
uren/dagdelen 2013
gemeente Almere (indicatief)

NZA
tarief

MAXIMUM TARIEF
2015

MAXIMUM TARIEF
2016

PERCEEL 1: ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING EN BESCHUT WERK
Beschut werk

N.V.T.

N.V.T.

per client
per jaar

N.V.T.

€

8.000

€

7.600

Arbeidsmatige dagbesteding

In de huidige AWBZ geen separate
NZA code

N.V.T.

dagdeel

N.V.T.

€

35,18

€

33,42

H531 Dagactiviteit (begeleiding)
ouderen basis

9.776

dagdeel

€ 36,00

H811 Dagactiviteit (begeleiding) VG
LICHT

5.370

dagdeel

€ 39,00

€

35,18

€

33,42

F125 Dagactiviteit (begeleiding) LZA

18.802

dagdeel

€ 44,00

H800 Module cliëntkenmerk
(somondersteunend)

3.217

dagdeel

€ 67,00

H533 (Basis + module
cliëntkenmerk PG)

11.437

dagdeel

€ 67,00

H812 Dagactiviteit (begeleiding) VG
midden

5.177

dagdeel

€ 49,00

€

52,93

€

50,29

H833 Dagactiviteit (begeleiding) LG
zwaar

9.352

dagdeel

€ 60,00

70

dagdeel

€ 56,00

1.297

dagdeel

€ 75,00 €

64,50

€

61,28

47.357

uur

€ 55,00 €

47,30

€

44,94

801

uur

€ 59,00 €

50,74

€

48,20

H152 Begeleiding speciaal NAH

4.017

uur

€ 91,00

H153 Gespecialiseerde Begeleiding
psy

37.339

uur

€ 96,00

82,14

€

78,04

PERCEEL 2: NIET ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING
2a. Niet arbeidsmatige dagbesteding LICHT en MIDDEL

Dagbesteding licht

Dagbesteding middel

H 832 dagactiviteit LG midden
2b. Niet arbeidsmatige dagbesteding ZWAAR
Dagbesteding zwaar

H813 Dagactiviteit VG zwaar

PERCEEL 3: INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
3a. Individuele ondersteuning LICHT en MIDDEL
Individuele ondersteuning licht

H300 Begeleiding

Individuele ondersteuning middel

H150 Begeleiding extra

3b. Individuele ondersteuning ZWAAR

Individuele ondersteuning zwaar

€

Tabel 1. Tarief Arbeidsmatige dagbesteding en Beschut werk, Niet arbeidsmatige dagbesteding en Individuele ondersteuning1

1

Indien de korting hoger uitvalt dan 5% in 2016, op basis van het budget dat de gemeenten van het Rijk krijgen, zal de Opdrachtgever met de
Opdrachtnemer in overleg treden.
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Vervoer
Categorie
vervoer zonder rolstoel

vervoer zonder met rolstoel

Huidige NZA codes (AWBZ 2013)
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V
(H803)
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ
extramuraal (H894)
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ
rolstoel extramuraal (H895)
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling kind
extramuraal (H896)

Waarde

Voorstel maximum
NZA tarief tarief Vervoer 2015

per dag

€ 6,98

per dag

€ 8,24

per dag

€ 19,90

per dag

€ 19,90

€ 8,00

€ 20,00

Tabel 2. Tarief vervoer

2. Systematiek Tarieven

Perceel 1 Beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Voor de doelgroep voor beschut werk zijn er twee financieringscomponenten van belang: loonkostensubsidie en
begeleidings- /arbeidsontwikkelingskosten.
1. De cliënt wordt in dienst genomen en ontvangt loon van opdrachtnemer op basis van het WML. De gemeente
is verantwoordelijk voor loonwaardemeting volgens de methodiek zoals die per verordening wordt
beschreven. De gemeente financiert aan de opdrachtnemer het verschil tussen de gemeten loonwaarde van de
cliënt en het WML in de vorm van loonkostensubsidie, met een maximum van 70% van het WML. Conform
de Participatiewet wordt de loonwaarde periodiek gemeten. De loonkostensubsidie wordt daarop aangepast.
2. Voor begeleidings-/arbeidsontwikkelingskosten stelt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer per cliënt maximaal
8000,- euro per jaar beschikbaar. Dit is bedoeld voor werkinstructie, jobcoaching, en voor intake en
arbeidsontwikkeling. Hierop is een beperkte korting toegepast gezien de kortingen vanuit het Rijk.
Voor arbeidsmatige dagbesteding vergoedt Opdrachtgever een tarief per gerealiseerd dagdeel. Het tarief van
arbeidsmatige dagbesteding is conform het tarief van niet arbeidsmatige dagbesteding (zie Perceel 2).
Perceel 2 Niet arbeidsmatige dagbesteding en Perceel 2 Individuele ondersteuning

Om te komen tot de nieuwe maximum tarieven voor de Maatwerkvoorzieningen onder Perceel 2 en 3 heeft de
Opdrachtgever de volgende stappen doorlopen:
3. Ten behoeve van de nieuwe productindeling zijn, zoals zichtbaar wordt in de tabel hierboven, de meest
voorkomende NZa-codes binnen de gemeente Almere ingedeeld in een van de niveaus onder niet
arbeidsmatige dagbesteding, individuele ondersteuning en vervoer.
4. Per NZa code is door de NZa een maximum tarief vastgesteld. Om tot een maximumtarief per “nieuw
product” te komen is het gemiddelde van de NZa tarieven gewogen naar de door de gemeente Almere
gedeclareerde eenheden2 (uren of dagdelen in 2013) behorende bij deze categorieën. Op deze wijze is een
gewogen maximum ‘NZa” tarief per “nieuw product” voor 2015 bepaald.
5. De huidige tarieven bedragen doorgaans gemiddeld circa 86-95% van het maximum ‘NZA’ tarief. De
Opdrachtgever staat zoals bekend voor grote financiële uitdagingen. In 2015 is de korting op het budget voor
begeleiding 11% en dat zal oplopen in de jaren daarna tot mogelijk 23% in 2017. De gemeente Almere gaat
deze korting proberen te realiseren door zowel te sturen op het volume als door het toepassen van een korting

2

De aantallen zijn gebaseerd uitsluitend op de afgenomen zorg in natura
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op het tarief. Voor 2015 past de gemeente Almere daarom een korting toe van 14% op het gewogen maximum
NZA tarief. Voor 2016 zal vooralsnog een aanvullende korting van minimaal 5% worden toegepast op het
tarief van 2015. Voor een hogere korting dan 5%, afhankelijk van het budget dat de gemeenten van het Rijk
krijgen, zal de Opdrachtgever met de Opdrachtnemer in overleg treden.
Voor vervoer zijn enkele aanvullende aspecten van toepassing:

De Opdrachtgever kiest voor een indeling in twee categorieën, namelijk vervoer geschikt voor een Cliënt met
rolstoel en zonder rolstoel. Elke categorie heeft een eigen tarief.

Er is gekozen om geen aanvullende korting toe te passen, omdat aanbieders de afgelopen jaren al grote
bezuinigingsslagen hebben gemaakt in de tarieven voor het vervoer.
Het is niet het doel van de Opdrachtgever dat aanbieders in een ongezonde financiële situatie komen, als gevolg van
een onevenredig hoge tariefskorting. In de gevallen waarin het maximum tarief voor 2015 leidt tot een korting die
hoger ligt dan 20% van het huidige tarief van de Deelnemer, kan de Deelnemer een gesprek aanvragen bij de
Opdrachtgever. Dit gesprek kan alleen plaatsvinden indien de Deelnemer kan onderbouwen dat het huidige tarief meer
dan 20% afwijkt op basis van de NZa codes en de gedeclareerde eenheden in 2013 binnen de gemeente Almere.
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