Beste aanbieder maatwerkdiensten Wmo,
Hierbij ontvangt u de 4e nieuwsbrief maatwerkdiensten Wmo.
Om de hoeveelheid berichten aan u enigszins te beperken, hebben we in deze nieuwsbrief naast
informatie die voor eenieder van toepassing is, specifieke informatie per segment gebundeld.
Pik er dus uit wat van u van toepassing is.
Algemeen
Onderaanneming
De MGR heeft een uitvraag gedaan naar onderaanneming. Dank voor uw aanlevering! We maken
er een overzicht van dat voor de gemeentelijke Toegangen beschikbaar komt. Volledigheidshalve
nog enkele aandachtspunten:

-

een nieuwe onderaanneming altijd melden via het format dat u heeft ontvangen bij
info@sdln.nl;
het berichtenverkeer loopt via u als gecontracteerde aanbieder en dus nooit rechtstreeks via een
onderaannemer;
voor volledige informatie: zie de Selectieleidraad / paragraaf 2.9, pagina 21.

Voor combinaties / samenwerkende partijen geldt ook dat het berichtenverkeer via één punt
verloopt, namelijk via de penvoerder.
Basisdocument Werkafspraken
Het Basisdocument Werkafspraken volgt nog deze maand. Het document is uniform voor alle
domeinen (Jeugd, Wmo, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg &
Preventie). Wel komen er duidelijk aangegeven accenten per domein voor.
Gemeentelijke toegang / Handboek Toegang
Collega’s van gemeentelijk beleid hebben een ‘Handboek Toegang Wmo Noord-Limburg’ gemaakt.
Dit handboek wordt vertaald naar een aanbiedersversie. Deze versie ontvangt u in januari.
Alle collega’s van de gemeentelijke toegangen zijn inmiddels gezamenlijk getraind. Volgend jaar
volgen nieuwe trainingssessies. Het idee is hierbij een aantal aanbieders (uitvoering) uit te
nodigen. U hoort hier meer over.
Van de gemeentelijke toegangen horen we dat medewerkers van enkele aanbieders niet bekend
zijn met de aanstaande wijzigingen. Graag uw aandacht hiervoor. Indien nodig schakelt de
contractmanager rechtstreeks met de betreffende aanbieder.
Scheiden Wonen / Wmo-ondersteuning
Gemeenten en MGR ontvingen enkele vragen over het scheiden van wonen en Wmoondersteuning.
Deze splitsing is in lijn met de regionale visie. De aanbieder ondersteunt de inwoner bij het
verkrijgen van een geschikte woonruimte. Dit kan inhouden dat de aanbieder hierin ondersteunt,
maar vanuit het principe dat wonen en ondersteuning gescheiden zijn. De aanbieder is daarbij
uitdrukkelijk niet zelf ook de verhuurder van de woning/kamer. Maakt een aanbieder deel uit van

een groep, beschouwen we de groep als een geheel. Een BV-structuur met bijvoorbeeld een
vastgoed BV die aan de inwoner verhuurd en een verbonden BV die die de ondersteuning verleend,
beschouwen we als één geheel. Van splitsing wonen en ondersteuning is dan geen sprake.
Het is voorstelbaar dat een splitsing niet per 1 januari 2022 is geregeld. Verzoek aan u is aan
Contractmanagement aan te geven als dit speelt, hoeveel inwoners dit betreft en wat uw aanpak
wordt om te komen tot de bedoelde splitsing. Voor Strategische regionale aanbieders agenderen
we dit vervolgens tijdens het eerste gesprek. Lokale aanbieders worden door Anne van den
Munckhof benaderd.
Basis Lokale aanbieders
In januari wordt per segment een informatiebijeenkomst gehouden voor aanbieders met een
raamovereenkomst Basis Lokaal. Meer informatie volgt.
Informatie per segment
Segment 1A Meervoudige / complexe ondersteuning en dagbesteding

-

Het verslag van de sessie met Strategisch regionale aanbieders (23 november 2021) treft u
bijgevoegd aan als Bijlage 1.
Strategisch regionale aanbieders:
o In bijlage 2 treft u de toegezegde werkwijzen Budgetplafonds Wmo aan. Dit document
maakt ook deel uit van de werkafspraken.
o 27 Januari willen wij een gezamenlijke sessie in de middag plannen (14-15 uur, digitaal).
Graag een bericht wie van de aanbieders mee de voorbereiding oppakt (opgave via
karin.orval@sdln.nl).

Segment 1B Kortdurende / enkelvoudige ondersteuning

-

Het verslag van de sessie met Strategisch regionale aanbieders (23 november 2021) treft u
bijgevoegd aan als bijlage 3 evenals bijbehorende bijlage 4.
Strategisch regionale aanbieders:
o In bijlage 2 treft u de toegezegde werkwijze Budgetplafonds Wmo aan. Dit document
maakt ook deel uit van de Werkafspraken.

Segment 2A Langdurige ondersteuning

-

Het verslag van de sessie met strategisch regionale aanbieders (23 november 2021) treft u
bijgevoegd aan als Bijlage 3 evenals bijbehorende bijlage 4.

Segmenten 2A en 2B
Gennep
In nieuwsbrief 3 bent u geïnformeerd over de administratieve omzetting of uitfasering voor de
segmenten. Inmiddels heeft de gemeente Gennep besloten ook voor uitfasering te kiezen voor de
segmenten 2a en 2b. Alle 7 gemeenten zitten nu op dezelfde lijn, namelijk uitfaseren.
Dubbele indicatie bij 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.
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Op dit moment zijn er inwoners met meerdere indicaties begeleiding individueel en/of
dagbesteding. Hoe worden die omgezet naar de nieuwe segmenten waarbij we met trajecten
werken?
Voor de gemeentelijke toegangen is hiervoor een werkinstructie gemaakt die is bijgevoegd als
bijlage 5. Graag ontvangen wij uw feedback op deze instructie. Ons voorstel daartoe is als volgt:

-

dinsdag 11 januari tussen 14 uur en 15 uur plannen we een MS Teams overleg over dit
onderwerp;
vooraf kunt u per e-mail uw feedback geven of een vraag stellen. Deze bespreken we tijdens
bovengenoemde sessie (info@sdln.nl);
aanmelden kan via Info@sdln.nl.

Dit was de informatie die we wilden delen. Rest ons u fijne feestdagen toe te wensen en graag tot
in 2022!
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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