Regionale aanbieders segmenten 1B (kortdurend /
enkelvoudig) en 2A (langdurig)
Korte verslaglegging per agendapunt / 23 november 2021
Aanwezig

Regionaal strategisch aanbieders segmenten 1B & 2A
Venray, Mariska Boon
Venlo, Emmy van Brakel
MGR, Anne van den Munckhof
MGR, Karin Orval

Locatie:
Datum/tijd:

Microsoft Teams
Dinsdag 23 november, 14.30-16.00 uur.

Nr.
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1.

Opening

2.

Kennismaking
- Voorstelronde aanbieder (1 minuut per aanbieder, 18 aanbieder totaal)
- Voorstellen gemeenten / MGR

3.

Overgangsfase naar 2022 / Stand van zaken bij gemeenten
Segment 1B:
Voor dit segment is bekend dat lopende indicaties die over de jaargrens lopen worden
aangehouden en uitgediend. Mocht een herindicatie, voor dezelfde of een alternatieve
maatwerkvoorziening, noodzakelijk zijn dan kan dat moment benut worden om
over te gaan naar het nieuwe segment 1B.

Segment 2A (en ook 2B)
Dilemma binnen diverse gemeenten: uitfaseren/ overzetten?
Aanbieders geven de voorkeur aan een eenduidige werkwijze voor alle gemeenten. De
voorkeur van de aanbieders gaat uit naar het uitfaseren van indicaties die de jaargrens
passeren en overgaan op de nieuwe trajectsystematiek wanneer herindicatie aan de orde is.
Zowel de gemeentelijke Toegang als de aanbieder kunnen inwoners uitleg geven over de
nieuwe werkwijze per 2022. De bal ligt dan bij beiden. Er is toegezegd hier as. maandag 29
november uitsluitsel over te geven.
Daar waar inwoners nu twee indicaties hebben bijv. individuele begeleiding én dagbesteding bij
verschillende aanbieders is nu ook de bedoeling dat deze opdrachten door beide aanbieders
uitgediend worden. Wanneer herindicatie aan de orde is moet dan door de Toegang en
inwoner bekeken worden bij welke aanbieder hij/zij de gestelde vervolgdoelen gaat behalen. Er
moet bepaald worden welke aanbieder hoofdaanbieder wordt. Indien van toepassing voor het
behalen van deze doelen: aanbieders hebben de mogelijkheid om ‘de andere partij’ als
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onderaannemer te contracteren maar dit kan hen niet verplicht worden (het ‘hoe’ is immers aan
de aanbieder).
Aanbieders willen graag de cliënten per gemeenten in zicht hebben. Ook daar waar dubbele
indicaties voorkomen. Gemeenten komen hierop terug.

4.

Toegang
-

Hoe en het Wat, Plan van aanpak en het Leefzorgplan , Matchingsgesprek, regierol
Training gemeentelijke toegang

Mariska Boon licht toe hoe de Toegang gaat werken middels een praatplaat. Deze praatplaat
wordt meegestuurd naar de aanbieders met dit verslag.
De volgende vraagpunten leggen aanbieders voor.
-

Het matchingsgesprek? Wat zijn de verwachtingen van gemeenten ten aanzien dit
gesprek? Aangezien dit gesprek geen onderdeel is van het tarief de vraag ook:
standaard bij elke nieuwe casus? Mag het telefonisch / digitaal? Ja, dit mag.

Het matchingsgesprek richt zich op de eerste inschatting van de hulpvraag, de beoordeling
of de gevraagde ondersteuning passend is voor de aanbieder (is er een match?). Tevens
geeft de aanbieder een inschatting van het te volgen traject (denk aan wanneer kan gestart
worden). Als er een match is dan committeert de aanbieder zich ook aan het behalen van
de gemaakte afspraken over het resultaat en daarbij behorende doelen. Alleen bij segment
3A (traject hulp bij het huishouden) hoeft geen matchingsgesprek plaats te vinden.
-

-

Komt Positieve gezondheid terug in het Leefzorgplan? Veel aanbieders werken
immers volgens deze benadering/ kijk. Ja, dit is 1 van de uitgangspunten tijdens het
gesprek. Wat kun je nog zelf oplossen?
De wens voor één uniforme werkproces voor alle toegangen achten aanbieders
gewenst. Naast een uniform proces is ook de wens (eigenlijk de eis) uitgesproken dat
in deze fase van overgang de Toegang en uitvoering op één lijn zitten om de resultaat
gerichte werkwijze, het “hoe en wat“, op gelijke wijze uit te dragen. Samen optrekken.

Gemeenten noemt bij dit agendapunt dat er (nog steeds) een juridisch risico schuilt in het
resultaatgericht werken. Dit is niet nieuw. In gevallen waar inwoners juridische stappen
overwegen met reden dat zij een indicatie in uren eisen, kan een gemeente overwegen uren in
de indicatie op te nemen. Dit zijn hoge uitzonderingen. Volledigheidshalve de aanvulling dat
gemeenten volledig achter de gemaakte keuze voor resultaat gericht werken staan. Het
uitgaanspunt moet zijn dat je de ondersteuningsvraag van de inwoner samen oplost. Het aantal
uren ondersteuning zou voor de inwoner dan niet belangrijk moeten zijn. Op deze manier moet
ook het keukentafelgesprek gevoerd worden.
5.

Communicatie naar inwoner (over nieuwe werkwijze)
Communicatie aan inwoners met een lopende indicatie wordt gekoppeld aan de einddatum van
deze indicatie. Mocht een herindicatie, voor dezelfde of een alternatieve maatwerkvoorziening,
noodzakelijk zijn dan kan dat moment benut worden om over te gaan naar het nieuwe
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segment. Er wordt dus geen algemeen bericht gestuurd dat er iets gaat veranderen. Dit om
onrust en onnodige vragen te voorkomen.
Ook in deze de oproep van de aanbieders aan gemeenten om uniform op te trekken.

6.

Segment 1B / Budgetplafond
-

Hoe is dit opgebouwd, hoe gaan we hier op sturen in 2022 en latere jaren

In een apart, bijgevoegd document (Budgetplafonds Wmo 1A-1B) treft u het besprokene
aan. Deze tekst wordt straks onderdeel van de werkafspraken.
7.

Segment 2a
-

Trajecten met begeleiding en dagbesteding
Maaltijden → komt in het volgende gezamenlijke overleg aan de orde
Volledig pallet invulling ondersteuningsvragen

Gecontracteerde aanbieders binnen één segment (dus zowel regionaal als lokaal) moeten alle
ondersteuningsvragen kunnen oppakken. Vaak kennen aanbieders een specialisme. Door
nieuwe contractering vallen aanbieders met een specialisme weg en zullen cliënten
overstappen naar een nieuwe aanbieder. Dat kan om grotere aantallen cliënten gaan.
Aanbieders geven aan zeker mee te werken, maar wel te willen weten welk specifieke
ondersteuningsvragen dit betreft, de omvang klantengroep en verwacht startmoment.
8.

Samenwerking
Enkele aanbieders stellen voor om een gezamenlijke ontwikkelagenda op te stellen voor het
komende jaar. Daarnaast wordt er afgesproken dat de agenda voor het volgend overleg
opgesteld wordt door de contractmanager, de beleidsadviseurs én een aantal afgevaardigden
van regionaal gecontracteerde aanbieders. Contractmanagement pakt dit op.

9.

10.

11.

Contractmanagement
Gesprekscyclus / leveranciers gesprekken in 2022:
- Per aanbieder 3 individuele gesprekken (2 voor de zomer, 1 na de zomer). Alle
contracten (segmenten) Maatwerkdiensten Wmo worden dan besproken;
- 2 of 3 gezamenlijk bijeenkomsten per segment met de gecontracteerd aanbieders;
- Contractmanagement verzorgt agendering en schuift met een regionaal
vertegenwoordiger Beleid aan bij de overleggen;
- Gesprekken worden dit jaar nog ingepland.
Samenvatting – en vervolg
De bijeenkomst was goed en intensief. Aanbieders wensen meer betrokken te worden en te
blijven bij de implementatie. Als voorbeeld: neem aanbieders mee in de dilemma’s rondom wel
of niet uitfaseren 2a meteen mee.
Vervolg: gezamenlijke sessie begin 2022, waarin we het genoemde onder punt 8 meenemen.
Rondvraag & Sluiting

❕ Wij waren voornemens een video-opname van de bijeenkomst is te verspreiden onder de
deelnemers. Dit is blijkt achteraf helaas niet mogelijk. Excuses hiervoor.
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