
Beste aanbieder maatwerkdiensten Wmo, 

Hierbij een kort nieuwsbericht waarbij we een update geven over een aantal punten die in het 1e 

bericht van 22 oktober 2021 aan de orde kwamen.  

Overgang van de huidige producten naar de nieuwe segmenten 

De eerste lijn over hoe om te gaan met de huidige indicaties, die in 2022 doorlopen, is toegelicht bij 

de ‘nu en straks opnieuw gecontracteerde aanbieders’ (zie het bericht van 22 oktober). Streven was 

dat alle gemeenten, per segment, dezelfde lijn aanhouden in de overgangsfase.  

Voor de segmenten 1A en 1B is dat ook gelukt. Voor de segmenten 2A, 2B en 3A is het voor een 

aantal gemeenten niet haalbaar op 1 januari 2022 de lopende indicaties om te zetten. De indicaties 

zullen dus uitfaseren. Deze overgangsfase duurt tot uiterlijk 31 december 2022.  

De omzetting geschiedt dus niet voor alle gemeenten op gelijke wijze. We begrijpen dat dit voor u 

lastig kan zijn. Met een aantal aanbieders is hierover gesproken. Aanbieders gaven aan dat 

uniformiteit beter was maar tonen begrip en voorzien geen grote problemen. Geeft dit voor u wel 

problemen, meldt dit dan bij ons dan zoeken we met elkaar naar een oplossing. 

Op dit moment zijn gemeenten bezig met de laatste punten over de omzetting van de huidige 

producten naar de nieuwe segmenten. Het duurt dus iets langer dan voorzien totdat we exacte 

duidelijkheid kunnen geven. Volgende week verwachten we de informatie wel te kunnen 

verstrekken. Alvast dank voor uw begrip!  

Bijeenkomsten segmenten (regionaal) 

Op 23 november aanstaande zijn de volgende implementatiebijeenkomsten voor de regionale 

aanbieders gepland: 

12:30 – 14:00 uur: segmenten 1A1 en 1A2 

14:30 – 16:00 uur: segmenten 1B en 2A  

 

Via Manon van Erp (MGR) ontvangt uiterlijk 17 november de agenda. Of het live kan, of dat we een 

MS Teams meeting plannen, hoort u dan ook.  

Graag horen we jullie ideeën en wensen voor een goede, eerste sessie!  

Op 17 november staat een aanbiederssessie gepland met de aanbieders 3A (hulp in het huishouden) 

van 09:00 – 10:30 uur.  

Voor dit moment is dit de informatie die we met u willen delen.  

 

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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