Nieuwsbrief zorgaanbieders Open House
Juni 2022

Wmo en lokale Jeugdhulp
Beste Zorgaanbieder,
Hierbij treft u de nieuwsbrief aan voor het tweede kwartaal 2022.

Eigen bijdrage Wmo
Volgens de uitvoeringsregeling Wmo 2015 is de gemeente verplicht om uiterlijk binnen één maand na
de dag waarop de voorziening is verstrekt, de gegevens voor de inning van de eigen bijdrage aan het CAK
te verstrekken. Nu blijkt helaas dat 37% van de aangeleverde startberichten hier niet aan voldoet.
Niet alleen gemeenten, maar ook aanbieders in de Wmo hebben hierin een belangrijke taak. De
zorgaanbieders moeten op tijd de start/stop zorg berichten naar de gemeenten versturen. Alleen
wanneer de gemeente op tijd deze berichten ontvangt, kan de gemeente haar informatieplicht naar het
CAK goed uitvoeren.
Wij verzoeken alle zorgaanbieders nogmaals alert te zijn op het tijdig sturen van start- en stopberichten
via het berichtenverkeer. Alleen zo kunnen we voorkomen dat de cliënt de dupe wordt van stapel- en of
correctiefacturen ende daarmee nadelige consequenties voor de cliënt.

Overzicht wijzigingen Open House
Op dinsdag 31 mei 2022 heeft er een Fysieke Overlegtafel (FO) plaatsgevonden. Hier is een toelichting
gegeven op het proces dat wordt doorlopen om per 1 januari 2023 wijzigingen door te voeren in de
overeenkomsten van de lokaal ingekochte zorg (Wmo en Jeugd). Tijdens deze bijeenkomst is het
conceptvoorstel met aanpassingen voor de basisovereenkomst (BO) en de uitvoeringsovereenkomst
(UVOK) besproken. De grootste wijzigingen worden aangebracht in de bijbehorende bijlagen, dit geldt
vooral voor de bijlagen van de UVOK. Het conceptvoorstel voor deze bijlagen komt aan bod op de
volgende Fysieke Overlegtafel. Deze staat gepland op dinsdag 12 juli 2022.
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Om de zorgaanbieders alvast op hoofdlijnen te informeren in de voorgenomen wijzigingen, kunnen alle
zorgaanbieders het onderstaande overzicht raadplegen. Per bijlage staat aangegeven welke
aanpassingen jullie kunnen verwachten in het conceptvoorstel.

Tabel 1: Voorgenomen wijzigingen per bijlage
Bijlagen
Aanpassing
1 Maatwerkvoorziening
- Tekstuele wijzigingen
2 Dienstencatalogus
- verandering Lay-out, gebruik van nieuw
format
- Aanscherping van de formulering
- Toevoegen van
afschalingsmogelijkheden, verplichting
om alle begeleidingsvormen te bieden
- Schrappen van
ontwikkelarrangementen per 01-012023
- Schrappen van jeugdproducten per 0107-2023 (KDC, groepsbehandeling en
dagbesteding)
- Toevoegen van nieuwe producten per
01-01-2023 (waakvlam, strippenkaart,
laagcomplexe ambulante SGGZ en
medicatiecontrole)
3 Ontwikkelagenda
- Nieuwe onderwerpen, jaarplanning
4a Tabbladen Tarifering
- Toelichting op totstandkoming van de
tarieven van nieuwe toegevoegde
producten
4b/c Rekentool
Geen
5 Kwaliteitskader
- Schrappen van de prestatiemonitor
6 Administratieprotocol
- Tekstuele wijzigingen
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Werkwijze voor vragen, aanvullingen en/of opmerkingen
Naast het delen van een conceptvoorstel op de Fysieke Overlegtafel van 12 juli 2022 met alle
voorgenomen wijzigingen, zijn wij benieuwd hoe alle zorgaanbieders dit ontvangen. De wijzigingen
worden op hoofdlijnen tijdens een presentatie op de Fysieke Overlegtafel van 12 juli 2022 toegelicht.
Doordat niet alle gecontracteerde zorgaanbieders aanwezig zijn bij dit overleg, worden alle
zorgaanbieders in de gelegenheid gesteld om tot 1 augustus 2022 vragen, aanvullingen en/of
opmerkingen aan te leveren bij onze contractbeheerders.
Een overzicht voorzien van alle aangeleverde punten, zal worden gedeeld met alle zorgaanbieders.

Zorgkeuzemodule
Met de zomer voor de deur willen wij alle zorgaanbieders met klem verzoeken om de zorgkeuzemodule
zo goed mogelijk in te vullen en bij te houden als het gaat om de wachttijd. Het is voor de klantmanager
en cliënt een belangrijke leidraad om te beoordelen of een zorgaanbieder wachttijden heeft of dat er
uitgeweken moet worden naar een zorgaanbieder die wel ruimte heeft.
Mocht je problemen ondervinden met het invullen van de zorgkeuze module, kun je ondersteuning
vragen bij onze contractbeheerders.
Wij wensen u alvast een prettige zomervakantie toe!
Contact
Heeft u nog inhoudelijke vragen? Neem gerust contact op met uw accountmanager Sociaal Domein.
Michel Vargas Flores
Willemien Gerth
Bas Treuren
Daphne van Brenkelen

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

Overige vragen kunt u mailen naar de contractbeheerders: contractbeheer@nissewaard.nl
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