Beste aanbieder maatwerkdiensten Wmo,
Hierbij een derde nieuwsbericht toegespitst op de overgang 2022.
Overgang van de huidige producten naar de nieuwe segmenten
Voor de segmenten 1A (Volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag Begeleiding & Dagbesteding) en 1B (Volwassenen met een kortdurende, en enkelvoudige
ondersteuningsvraag) is er helderheid.
Voor de segmenten 2A (Volwassenen met een langdurige ondersteuningsvraag), 2B (Volwassenen
met ouderdom gerelateerde beperkingen) en 3A (Hulp bij huishouden) heeft overleg plaatsgevonden
met de strategisch regionale aanbieders. Aanbieders hebben de oproep gedaan te kiezen voor
uniformiteit. Deze oproep is meegenomen en in onderstaande tabel treft u de geactualiseerde
informatie per segment aan.
Wat betekent dit concreet per segment?
Onderstaande tabel kent u uit een eerdere nieuwsbrief. In blauw zijn de toevoegingen aangegeven.
Daar waar gekozen wordt voor uitfasering, is het de bedoeling alle indicaties die aflopen na
01-01-2023, deze in 2022 om te zetten naar het nieuwe passende segment.

Volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag
begeleiding & dagbesteding- segment 1A1 en 1A2

Volwassenen met een kortdurende en enkelvoudige
ondersteuningsvraag- segment 1B

Volwassenen met een langdurige ondersteuningsvraag- segment 2A

Lopende opdrachten voor beschermd thuis,
individuele begeleiding en dagbesteding voor
cliënten met een complexe en meervoudige
ondersteuningsvraag bij opnieuw gecontracteerde
aanbieders
De 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.
Deze indicaties vergoeden we in 2022 tot einde
indicatie op basis van p x q, op basis van het
geïndiceerde aantal uren. Gemeente Venlo heeft de
vergoeding apart met u gedeeld daar waar het gaat
om Begeleiding individueel (prestatiegerichte
contracten, bericht Negometrix d.d. 29 oktober
2021). Deze overgangsfase duurt tot uiterlijk 31-122022.

Lopende opdrachten voor individuele begeleiding
aan cliënten met een kortdurende, enkelvoudige
ondersteuningsvraag bij opnieuw gecontracteerde
aanbieders
De 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.
Deze indicaties vergoeden we in 2022 tot einde
indicatie op basis van p x q, op basis van het
geïndiceerde aantal uren. Gemeente Venlo heeft de
vergoeding apart met u gedeeld (prestatiegerichte
contracten, bericht Negometrix d.d. 29 oktober
2021). Deze overgangsfase duurt tot uiterlijk 31-122022.
Lopende opdrachten voor individueel begeleiding en
dagbesteding aan cliënten met een langdurige
ondersteuningsvraag bij opnieuw gecontracteerde
aanbieders
Aanpak Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Peel en
Maas, Venlo en Venray:

De 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.
Deze indicaties vergoeden we in 2022 tot einde
indicatie op basis van p x q, op basis van het
geïndiceerde aantal uren. Gemeente Venlo heeft de
vergoeding apart met u gedeeld daar waar het om
Begeleiding Individueel (prestatiegerichte
contracten, bericht Negometrix d.d. 29 oktober
2021). Deze overgangsfase duurt tot uiterlijk 31-122022.
Aanpak Gemeente Gennep:
Deze ondersteuning wordt in de nieuwe contracten
op trajectbasis met maandelijkse afrekening
bekostigd. De bedoeling is indicaties bij de opnieuw
gecontracteerde aanbieders die over de jaargrens
lopen administratief om te zetten op 1 januari
aanstaande. Gemeente deelt de aanpak met de
desbetreffende, gecontracteerde aanbieders.
Volwassenen met ouderdom gerelateerde beperkingen- segment 2B

Lopende indicaties voor individueel begeleiding,
dagbesteding en persoonlijke verzorging aan cliënten
met ouderdom gerelateerde beperkingen bij
opnieuw gecontracteerde aanbieders
Aanpak Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Peel en
Maas, Venlo en Venray:
De 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.
Deze indicaties vergoeden we in 2022 tot einde
indicatie op basis van p x q, op basis van het
geïndiceerde aantal uren. Gemeente Venlo heeft de
vergoeding apart met u gedeeld daar waar het om
Begeleiding Individueel (prestatiegerichte
contracten, bericht Negometrix d.d. 29 oktober
2021). Deze overgangsfase duurt tot uiterlijk 31-122022.
Aanpak Gemeente Gennep:
Deze ondersteuning wordt in de nieuwe contracten
op trajectbasis met maandelijkse afrekening
bekostigd. De bedoeling is indicaties bij de opnieuw
gecontracteerde aanbieders die over de jaargrens
lopen administratief om te zetten op 1 januari
aanstaande. Gemeente deelt de aanpak met de
desbetreffende, gecontracteerde aanbieders.

Hulp bij huishouden- segment 3A

Logeren

Lopende indicaties hulp in het huishouden bij
opnieuw gecontracteerde aanbieders
Aanpak gemeenten Beesel, Gennep, Horst aan de
Maas, Venray, Venlo, Peel en Maas
Deze ondersteuning wordt in de nieuwe
aanbesteding op trajectbasis met maandelijkse
afrekening bekostigd. Indicaties bij de opnieuw
gecontracteerde aanbieders die over de jaargrens
lopen worden administratief omgezet per 1 januari
aanstaande. Over de praktische uitwerking is overleg
tussen alle betrokken partijen
Gemeente Bergen wenst uit te faseren, maar
heroverweegt. Bericht hierover volgt.
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.

Bijeenkomsten segmenten (regionaal)
Op 23 november hebben implementatiebijeenkomsten voor de regionale aanbieders voor de
segmenten 1A, 1B en 2A plaatsgevonden. Wij danken u voor de constructieve deelname, het verslag
wordt eind deze week / uiterlijk begin volgende week verstuurd aan de deelnemers aan de
bijeenkomsten.
Rest ons u hartstikke veel sterkte te wensen in deze pittige coronagolf. Wij steunen en helpen u
graag waar kan!
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)

