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Onderwerp

Beste aanbieder maatwerkdiensten Wmo,
De implementatie is in volle gang. Regionale projectgroepen, gemeenten en MGR zijn flink aan de
slag om de start op 1 januari 2022 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook aan jullie zijde, de
aanbieders, wordt hard gewerkt aan de overgang.
We hebben een aantal vragen direct van jullie en naar aanleiding van de aanbiederssessie 23
september jl. ontvangen. Middels deze nieuwsbrief Wmo willen we duidelijkheid geven over een
aantal punten die van belang zijn in deze implementatiefase.
Daarnaast komen we kort terug op een aantal uitgangspunten die belangrijk zijn in de nieuwe
overeenkomsten. In gesprekken met aanbieders merken we dat deze uitgangspunten niet bij een
ieder duidelijk zijn.
Uiteraard blijven bij u en ons vragen bestaan. Dat hoort ook in deze fase.
Raamovereenkomsten en Nadere Overeenkomsten
Beide overeenkomsten zijn aan u ter ondertekening gestuurd via Negometrix. De bijlage
Werkafspraken zal in de 2e helft van november met u gedeeld worden. De insteek van de
werkafspraken is voor alle domeinen (Wmo, Jeugd, Participatie) gelijk en waar nodig wordt het
toegespitst op de Maatwerkdiensten Wmo.
De inhoud van een traject in de segmenten 2a en 2b
Binnen deze segmenten wordt van een aanbieder verwacht dat de aanbieder zowel begeleiding op
individueel niveau, als groepsgerichte ondersteuning (dagbesteding) biedt. Binnen een toegekend
traject zet u in wat nodig is, kijkende naar de hulpvraag en de doelen van de inwoner. De inzet kan
dus begeleiding, dagbesteding of een combinatie van beiden zijn. Net wat de inwoner nodig heeft.
Zie voor de uitgebreide toelichting bijlage H van de Selectieleidraad Wmo Maatwerkdiensten 2022.

Trajecten - uren
De bekostiging van uw inzet vindt plaats via een trajectprijs (met een vaste prijs). Deze trajectprijs
is gebaseerd op een gemiddelde ondersteuning die nodig is voor de doelgroep, horende bij een
segment. We stappen dus af van bekostiging op basis van een vast aantal uren (p * q ofwel prijs *
hoeveelheid). U als aanbieder kunt zelf bepalen wat ingezet wordt aan ondersteuning, passend bij
de hulpvraag en de gestelde doelen. Voor de ene inwoner zal dat een meer dan gemiddelde inzet
betekenen, bij de andere minder dan gemiddeld. Binnen een traject kunt u per inwoner ook
wisselend inzetten. Bijvoorbeeld, in de beginfase meer-, later in het traject of in de afsluitende
periode minder inzet, of omgekeerd. Deze inzet op maat, is immers aan u, de professional.
Dit betekent ook dat de gemeentelijke toegang in de af te geven indicaties geen uren meer afgeeft.
We willen deze insteek graag nogmaals benadrukken omdat we vernemen dat aanbieders in enkele
gevallen de nieuwe trajectprijs omrekenen in een gemiddeld aantal uren of dagdelen (bijvoorbeeld
per week). En dat vervolgens als maximum ondersteuning willen hanteren. Dat is niet de bedoelde
werkwijze van een traject. Ook richting inwoners is het niet de bedoeling om over een vast aantal
uren of dagdelen te spreken. Dit is immers op maat en kan per inwoner verschillen.
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Overgang van de huidige producten naar de nieuwe segmenten

Volwassenen met een

Lopende opdrachten voor beschermd thuis, individuele begeleiding en

complexe en

dagbesteding voor cliënten met een complexe en meervoudige

meervoudige

ondersteuningsvraag bij opnieuw gecontracteerde aanbieders

ondersteuningsvraag

De lopende indicaties die over de jaargrens lopen worden aangehouden en

begeleiding &

uitgediend. Mocht een herindicatie, voor dezelfde of een alternatieve

dagbesteding-

maatwerkvoorziening, noodzakelijk zijn dan kan dat moment benut worden om

segment 1A1 en 1A2

over te gaan naar het nieuwe segment.
Deze indicaties vergoeden we in 2022 tot einde indicatie op basis van p x q, op
basis van het geïndiceerde aantal uren. Deze overgangsfase duurt tot uiterlijk
31-12-2022.

Volwassenen met een

Lopende opdrachten voor individuele begeleiding aan cliënten met een

kortdurende en

kortdurende, enkelvoudige ondersteuningsvraag bij opnieuw gecontracteerde

enkelvoudige

aanbieders

ondersteuningsvraag-

De lopende indicaties die over de jaargrens lopen worden aangehouden en

segment 1B

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.
Deze indicaties vergoeden we in 2022 tot einde indicatie op basis van p x q, op
basis van het geïndiceerde aantal uren. Deze overgangsfase duurt tot uiterlijk
31-12-2022.

Volwassenen met een

Lopende opdrachten voor individueel begeleiding en dagbesteding aan cliënten

langdurige

met een langdurige ondersteuningsvraag bij opnieuw gecontracteerde

ondersteuningsvraag-

aanbieders

segment 2A

Op dit moment is nog niet duidelijk of de lopende indicaties worden
aangehouden of uitgediend of indicaties bij de opnieuw gecontracteerde
aanbieders die over de jaargrens lopen administratief om te zetten op 1 januari
aanstaande.
We kunnen hier na 3 november duidelijkheid over geven.

Volwassenen met

Lopende indicaties voor individueel begeleiding, dagbesteding en persoonlijke

ouderdom

verzorging aan cliënten met ouderdom gerelateerde beperkingen bij opnieuw

gerelateerde

gecontracteerde aanbieders

beperkingen-

Op dit moment is nog niet duidelijk of de lopende indicaties worden

segment 2B

aangehouden en uitgediend in 2022 of dat indicaties bij de opnieuw
gecontracteerde aanbieders die over de jaargrens lopen administratief worden
omgezet op 1 januari aanstaande.
We kunnen hier na 3 november duidelijkheid over geven.

Hulp bij huishouden-

Lopende indicaties hulp in het huishouden bij opnieuw gecontracteerde

segment 3A

aanbieders
Deze ondersteuning wordt in de nieuwe aanbesteding op trajectbasis met
maandelijkse afrekening bekostigd. Indicaties bij de opnieuw gecontracteerde
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aanbieders die over de jaargrens lopen worden administratief omgezet per 1
januari aanstaande. Insteek is dat dit eind dit jaar geregeld is, maar indien
nodig hanteren we hier ook een overgangsperiode. We kunnen hier na 3
november duidelijkheid over geven.
Logeren

Lopende opdrachten voor logeren bij opnieuw gecontracteerde aanbieders
Logeren wordt in de nieuwe aanbesteding per etmaal bekostigd. De opdrachten
bij de gegunde aanbieders die over de jaargrens lopen, worden administratief
omgezet.

Informatie richting inwoners
Hoe informeren we de inwoner over een omzetting indicatie naar een nieuw segment?
Gemeenten informeren hun inwoners schriftelijk wat gaat veranderen. Uitgangspunt is regionaal,
uniforme berichtgeving. Zodra deze berichtgeving definitief is, delen we de inhoud en verwacht
moment van verzending met u.
Backoffice
Via een mailing op 20 oktober heeft u informatie ontvangen over de backoffice-processen, gericht
op de Wmo.
Bijeenkomsten segmenten (regionaal)
In de tweede helft van november zijn we voornemens sessies te organiseren voor het regionale
perceel. Voor 1A, 1B en 2A vragen we u 23 november tussen 13-15 uur te reserveren. Segment 2b
volgt en 3a is gepland. Via Manon van Erp (MGR) ontvangt u een uitnodiging. Naast een
contractmanager MGR sluiten een of meerdere collega’s uit gemeenten aan, die de regio op inhoud
vertegenwoordigd. Wij stellen een agenda op voor deze sessie. Ons idee over deze agenda is als
volgt:

-

-

Korte voorstelronde per aanbieder (1 minuut per aanbieder).
De focus van dit overleg willen op de korte termijn leggen, dus wat speelt nu in de
implementatiefase. Gedacht kan worden aan onderwerpen als de overgangsfase, hoe krijgen de
accountgesprekken vorm, de bijlage Werkafspraken en Budgetplafonds (1A en 1B).
Samenwerking. Hoe vorm te geven? Dit onderwerp is blijvend van aard, voor de lange termijn.
Omdat dit het eerste gezamenlijke contactmoment is de vraag aan jullie: wat breng je als
aanbieder, en wat vraag je als aanbieder, hoe geven jullie / we vorm en inhoud aan
samenwerking.

Graag horen we jullie ideeën en wensen voor een goede, eerste sessie!
Infomeren voorliggende voorzieningen
In oktober wordt door gemeenten gestart met het (schriftelijk) informeren van het voorliggend
veld (denk aan dorpsondersteuners, open inloop, welzijnsorganisaties en Hulp bij dementie). De
nieuwe overeenkomsten en daarmee samenhangende werkwijze worden toegelicht aan de partners
in het voorliggend veld.
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Voor dit moment is dit de informatie die we met u willen delen. Vanaf nu houden we u maandelijks
via een nieuwsbrief op de hoogte in deze implementatiefase.

Met vriendelijke groet, ook namens de collega’s Wmo in de regio,
Karin Orval (karin.orval@sdln.nl)
Anne van den Munckhof (anne.van.den.munckhof@sdln.nl)
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