Nieuwsbrief zorgaanbieders Open House
maart 2022

Wmo en lokale Jeugdhulp
Beste Zorgaanbieders
Het is weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief!
Productieverantwoording over 2021
Wij vragen u de definitieve productieverantwoording over 2021 uiterlijk op 31 maart 2022 in te leveren
via productieverantwoording@nissewaard.nl. Mocht het niet lukken om op deze datum een definitieve
verantwoording aan te leveren, dan vragen wij u dit zo snel als mogelijk te melden via hetzelfde emailadres met daarbij de reden van vertraging en de beoogde opleverdatum. Alle stukken voor de
productieverantwoording kunt u weer vinden op de website van het Ketenbureau i-Sociaal domein.
Heeft u onze mail niet ontvangen met informatie hierover? Wanneer u een seintje geeft aan onze
contractbeheerders (contractbeheer@nissewaard.nl), sturen zij u de betreffende mail toe.
Themabijeenkomst ‘arbeidsmarktproblematiek binnen de zorg’
Dinsdag 1 maart was het eindelijk weer zover: Een themabijeenkomst werd georganiseerd voor onze
gecontracteerde zorgaanbieders vanuit de Wmo en Jeugdwet. Eindelijk was het weer mogelijk om deze
fysiek te laten plaatsvinden. Zo’n 30 aanbieders kwamen naar de Boekenberg.
Het thema was: Arbeidsmarktproblematiek binnen de zorg.
Arjan Zwaan (bestuursadviseur gemeente Nissewaard) hield een presentatie over de Zorg Campus in
Nissewaard. Het onderwerp sprak de aanwezigen bijzonder aan en leidde tot interessante gesprekken en
discussies.
De krapte op de arbeidsmarkt is een grote zorg voor u als aanbieder. Deze krapte is nog niet op alle
zorgfuncties merkbaar, echter dit zal de komende jaren door de stijgende zorgbehoefte en vergrijzing
steeds meer impact krijgen op de uitvoering.
Daarnaast vond iedereen het fijn elkaar weer te ontmoeten, spreken, bijpraten, netwerken…!
Indien u deze themabijeenkomst hebt gemist, maar u zou graag willen praten over de problemen die u
ondervindt op de arbeidsmarkt, schroom niet en neem contact op met uw accountmanager.
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Berichtenverkeer
305 berichten verlenging
Er is geconstateerd dat er aanbieders zijn die nog steeds niet consequent de 305 berichten sturen.
Het betreft vooral de 305 berichten op de verlenging van een indicatie.
Dit is bij veel gemeentes niet nodig, maar bij de gemeente Nissewaard wel omdat er een nieuw
toewijzingsbericht gestuurd wordt bij een verlenging.
Indien u als aanbieder geen startbericht stuurt op de verlengde indicatie, dan zet het systeem een stop
bericht naar het CAK klaar en krijgt de cliënt bij correctie, facturen van een aantal maanden, of helemaal
geen rekening en dit is niet echt wenselijk. Hierdoor moet onze administratie veel handmatige controles
uitvoeren op het berichtenverkeer naar het CAK.
Stopbericht 307
Aanbieders dienen na het beëindigen van de zorg zo snel mogelijk een 307 bericht (stop bericht) in te
sturen, zoals ook in het administratieprotocol is opgenomen.
Dit geldt ook als de zorg voor de betreffende cliënt wordt door geleverd maar onder een andere noemer
zoals de Wlz.
Zorgkeuzemodule
Afgelopen maanden is er door de accountbeheerders hard gewerkt om de zorgkeuzemodule op te
bouwen en onder de aandacht te brengen van de zorgaanbieders gecontracteerd binnen de Open
House. Velen van u hebben inmiddels het eerdere verzoek uit de nieuwsbrief van november 2021
opgevolgd en uw gegevens up-to-date gemaakt.
Het is van groot belang dat uw gegevens binnen de Zorgkeuzemodule door u gecontroleerd wordt. De
Zorgkeuzemodule is namelijk het middel om uw organisatie onder de aandacht te brengen van de
klantmanagers Wmo, Jeugd- en Gezinscoaches.
Indien u nog geen loginaccount heeft ontvangen of het lukt u niet om in te loggen dan verzoeken wij u
dringend contact op te nemen met de accountbeheerders. Dat kan via het e-mailadres
contractbeheer@nissewaard.nl
Tot slot
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

U mag ons ook ongevraagd van advies dienen, mogelijk op basis van ervaringen in andere gemeentes.
Vragen kunt u mailen naar: contractbeheer@nissewaard.nl
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