Nieuwsbrief zorgaanbieders Open House
november 2021
Wmo en lokale Jeugdhulp
Beste zorgaanbieders
Het is weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief!
Accountbeheer
Nieuw is de functie accountbeheerder.
Wij, Arja Warbout en Edith van Ginneke beheren de hieronder genoemde e-mailbox en verwerken nieuwe
aanvragen en wijzigingen voor de accountmanagers en de zorgaanbieders.
Wij gaan u waarschijnlijk zien bij voorkomende overlegvormen. Tot binnenkort!
Vragen kunt u mailen naar: contractbeheer@nissewaard.nl
Themabijeenkomst 4 november 2021 - ‘Hoe houden we de zorg betaalbaar?’
Wij waren tevreden met de opkomst en actieve deelname tijdens de themabijeenkomst.
Na het tonen van de presentatie is een discussie gevoerd over de stellingen ‘hoe de zorg betaalbaar te
houden’. Enkele voorbeelden als het uitbreiden van de mogelijkheden in het voorveld en het kritisch
onder de loep nemen van de 5 gezinnen waar de hoogste zorguitgaven naar toe gaan zijn als concrete
ideeën uit de sessie naar voren gekomen. We danken iedereen voor de positieve bijdrage en input.
Het verslag en de PowerPoint presentatie vindt u in de bijlagen.
De eerstvolgende Fysieke overlegtafel vindt plaats op donderdag 2 december 2021.
Save the Date - dinsdag 25 januari 2022 – Pitch
Zowel vanuit onze uitvoering Wmo en Jeugd als bij de nieuwe zorgaanbieders leeft de behoefte om
elkaar beter te leren kennen. Om deze reden organiseert de gemeente Nissewaard een pitchmoment
voor nieuwe aanbieders. In deze pitch geven wij u graag de gelegenheid zich voor te stellen aan de
klantmanagers Wmo en Jeugd en gezinscoaches. Hier kunt u aangeven welke diensten en/of
specialiteiten u kunt leveren en vooral hoe u elkaar kunt vinden om zo tot een mooie en nuttige
samenwerking te komen.
Ontvangst zal plaatsvinden of in ‘de Stoep’ te Spijkenisse of via Teams (afhankelijk van de regelgeving
RIVM die op dat moment geldend is). De uitnodiging hiervoor wordt nog verzonden.
Vergaderdata 2022
 Themabijeenkomst dinsdag, 1 maart 2022 van 10.00 – 12.00 uur
 Fysiek overlegtafel dinsdag, 31 mei 2022 van 10.00 – 12.00 uur
 Themabijeenkomst dinsdag, 6 september 2022 van 10.00 – 12.00 uur
 Fysiek overlegtafel dinsdag, 6 december 2022 van 10.00 – 12.00 uur

Zorgkeuzemodule is live
Op 16 november 2021 is de zorgkeuzemodule live gegaan!!
Voor wie is de zorgkeuzemodule? De module is bedoeld voor inwoners die vanuit de Jeugdwet of de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning zorg en ondersteuning nodig hebben en hiervoor een
indicatie/beschikking van de gemeente Nissewaard hebben gekregen. Met behulp van deze module
worden inwoners en verwijzers in de gelegenheid gesteld om een zorgaanbieder te vinden die het beste
past bij de zorgbehoefte. Door middel van het tonen van uw informatie als zorgaanbieder en de
beschikbaarheid per dienst wordt het maken van een keuze voor een zorgaanbieder een stuk
makkelijker.
Voor de nieuwe zorgaanbieders maakt de accountbeheerder van de gemeente Nissewaard een loginaccount
voor u aan en koppelt deze terug (inclusief de handleiding) naar de door u aangewezen beheerder.
Beheer uw eigen gegevens, houdt ze up-to-date zodat uw organisatie altijd goed zichtbaar is voor inwoners
en verwijzers.
Corona 2021 en addendum
Omdat ook in 2021 is gebleken dat in sommige situaties ondersteuning niet geheel volgens de richtlijnen
uit de overeenkomst uitgevoerd kon worden, is ook voor het jaar 2021 een addendum voorbereid. Dit
addendum draagt bij aan de rechtmatigheid wanneer zorgaanbieders door de coronamaatregelen op
alternatieve wijze ondersteuning hebben geboden. U wordt hier binnenkort nader over geïnformeerd.
Indexering tarieven 2022
Hierbij informeren wij u alvast dat onze tarieven volgend jaar met 4,16% worden geïndexeerd. In dit
percentage zit een opslag om rijksmiddelen bedoeld voor zorgsalarissen via gemeenten bij de
zorgaanbieders te krijgen. Over de indexering krijgt u separaat een brief met uitleg en aangepaste
tarieven.
Pilot indiceren bij begeleiding
Vanuit een uitspraak van de centrale raad van beroep is gesteld dat resultaatgerichte financiering niet
meer kan en een cliënt het recht heeft om te weten hoeveel uur begeleiding hij/zij krijgt. In het licht
hiervan starten wij in december met een pilot om een nieuwe wijze van indicering te testen. In deze
nieuwe wijze wordt gewerkt met arrangementen waar het aantal uur begeleiding van tevoren vast ligt.
Aan de bekostigingssystematiek verandert niets. Wij zullen met enkele casussen beginnen tijdens de
pilot, dus dit zal niet direct voor alle begeleidingsindicaties gelden. Mochten er vragen zijn, neem gerust
contact op met jullie aangewezen accountmanager.

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET)
Graag maken wij u attent op de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET). Deze subsidie op het gebied
van innovatie en digitalisering kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO). Dit kan tot en met 31 december 2021.
Voor meer informatie kijkt u op:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set
Webinar Berichtenverkeer, vrijdag 10 december 2021 van 10.00 – 12.00 uur
Eind vorig jaar hebben wij een webinar laten geven door het Ketenbureau I-Sociaal Domein over het
berichtenverkeer. Ook dit jaar is het Ketenbureau gevraagd om een webinar te organiseren.
Onderstaand meer informatie over deze webinar.
Na een jaar werken met iWmo en iJw 3.0 is het goed om samen even stil te staan bij de vraag wat
er goed gaat en wat (nog) beter kan. Daarnaast zijn er in de loop van 2021 nog wat kleinere
verbeteringen in het berichtenverkeer aangebracht en staan er voor 2022 opnieuw enkele
aanpassingen op het programma. Denk o.a. aan het uitfaseren van het 303/304-bericht en de
inning Eigen Bijdrage Beschermd Wonen.
Jaap Sikkenk van het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Peter Paul Doodkorte, Regioadviseur van
het regioteam Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap neemt u, op verzoek en in aanwezigheid
van de gemeente Nissewaard, mee in de actuele stand van zaken rond het berichtenverkeer en
geven een doorkijkje naar de toekomst. Tegelijkertijd kunnen wij dan samen stilstaan bij de
vragen die spelen rond de uitvoering en toepassing van het berichtenverkeer.
U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit webinar.
Vragen kunnen vooraf al worden doorgegeven. Aanmelding en vragen graag mailen naar
peterpaul.doodkorte@i-sociaaldomein.nl
Berichtenverkeer
Begin juni 2021 heeft u van Bas Treuren een e-mail ontvangen over het op tijd verzenden van de 305
berichten. Wij willen dit nogmaals bij u onder de aandacht brengen.
Het is belangrijk de 305 berichten bij aanvang van de zorg aan te leveren. Deze zijn gekoppeld aan het
401 bericht waarmee de eigen bijdrage start. Te lang wachten met het aanleveren van de 305 berichten
veroorzaakt bij de cliënten een stapelfactuur van de eigen bijdrage. Deze werkwijze is voor onze cliënten
uiteraard onwenselijk.
Tot nu toe is de gemeente Nissewaard coulant geweest met het niet aanleveren van de 305 berichten en
het kunnen declareren. Met de nieuwe versie van het berichtenverkeer 3.1 per januari 2022 is dit niet
meer mogelijk. Dan kan pas gedeclareerd worden nadat het 305 bericht is aangeleverd.
Het is dus van belang zorg te dragen dat de komende maanden de 305 berichten op tijd worden
verwerkt en ook die tot nu toe niet op tijd zijn aangeleverd dit alsnog te doen. In de praktijk komt het
voor dat een 305 bericht pas een half jaar na start van de zorg wordt aangeleverd.

Berichtenverkeer coderingen
Het komt nu voor dat een aanbieder in het berichtenverkeer een 307 bericht stuurt met code 23
(voortijdig afgesloten in overeenstemming).
Echter, in de praktijk blijkt het dan om een tijdelijke stop te gaan. Hiervoor dient u code 20 in plaats van
code 23 te gebruiken. Bij code 23 sluiten wij alles af, bij code 20 blijft alles ‘open’ staan.
Het scheelt ons veel werk als de juiste code wordt gebruikt, dus graag code 20 gebruiken bij een tijdelijke
stop. Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunnen deze worden gemaild aan
mo@nissewaard.nl
Bijlagen:
 Verslag themabijeenkomst 4 november 2021
 PowerPoint presentatie 4 november 2021
 Verslag Fysiek overlegtafel (FOT) 2 september 2021
Tot slot
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met uw accountmanager Sociaal Domein.
Michel Vargas Flores
Willemien Gerth
Bas Treuren

mdf.vargasflores@nissewaard.nl
w.gerth@nissewaard.nl
b.treuren@nissewaard.nl

