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Zeven gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben hun krachten
november
gebundeld om begeleiding voor de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) gezamenlijk in te kopen. Sinds april 2019 is de
zorg bij aanbieders ingekocht en kunnen cliënten en
De deelnemende gemeenten willen hiermee bereiken dat inwoners die
professionals op www.zorginregiohartvanbrabant.nl
dat nodig hebben de beste zorg en ondersteuning krijgen, dichtbij en op
informatie inwinnen.
maat en gericht op het vergroten van zelfredzaamheid. Daarnaast
willen de gemeenten innovatie bevorderen en regeldruk verminderen.

2020

Van vierwekelijks naar maandelijks declareren
Vanaf 1 januari a.s. geldt de regel dat aanbieders per
maand declareren en niet meer per vier weken. Om
deze overgang soepel te laten verlopen, is het voor
aanbieders belangrijk dat ze rekening houden met
de volgende zaken.
Als gevolg van deze verandering moeten alle toewij
zingen worden aangepast. Die bestaan nu nog uit stuks
per 4 weken, dat wordt: stuks per maand. In de praktijk
betekent dit dat alle toewijzingen die doorlopen in 2021
gestopt worden per 31 december a.s. en dat er nieuwe
toewijzingen aangemaakt worden per 1 januari.
Regionaal is afgesproken dat deze omzetting in de
tweede helft van november wordt uitgevoerd.

Als aanbieder ontvangt u daarom in die periode een
berichtenstroom van de zeven gemeenten, waarop u
moet reageren.
In verband met de overgang naar maandelijks
declareren, loopt periode 13 door tot en met
31 december a.s. Hierdoor bevat deze periode vier
dagen meer dan de vier weken die een periode nu nog
telt. Om dit verschil op te heffen, verhogen we het tarief
voor periode 13 met vier dagen. Aanbieders kunnen
deze laatste vier dagen van 2020 dus declareren via
periode 13. Een overzicht met deze
aangepaste tarieven wordt per mail
naar de zorgaanbieders gestuurd.

Contractverlenging
Onlangs is de regionale overeenkomst Wmo begeleiding met één jaar verlengd tot en met 31 december 2021.
De gecontracteerde aanbieders zijn hier inmiddels over geïnformeerd. Ook is het bedrijfsvoeringprotocol gewijzigd.
Hiervan hebben aanbieders een nieuw exemplaar ontvangen. De gewijzigde versie wordt op de website gepubliceerd.
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Corona
Nu er sprake is van een tweede Coronagolf, merken we dat dit bij zorgaanbieders gevolgen kan hebben voor
hun cliënten en het personeel. Graag worden wij geïnformeerd als er een risico ontstaat in de continuïteit van
zorg en ondersteuning aan cliënten. Ook als er andere zaken spelen waar gemeenten van op de hoogte
moeten zijn, worden wij graag geïnformeerd. Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht dan kan er
contact worden opgenomen met inkoopwmo@tilburg.nl of met uw contractmanager.

Compensatieregeling ‘niet geleverde zorg’
Onlangs zijn aanbieders per brief geïnformeerd over de compensatieregeling voor ‘niet geleverde zorg’
tijdens de eerste Coronaperiode. In de brief staat aangegeven hoe aanbieders een verzoek voor compensatie
kunnen indienen. De uiterlijke datum voor het indienen van een verzoek is 15 november 2020.

Beheersmaatregelen
Diverse gemeenten in de regio staan voor een
aanzienlijke bezuinigingsopgave. Daarbij moeten
ze onder meer besparingen realiseren op de Wmouitgaven, met name op die voor Wmo Begeleiding.
De komende tijd gaan de gemeenten bepalen hoe
ze die besparingen willen realiseren. Mogelijk dat

hierdoor de werkwijze van de lokale toegangsteams
verandert. Het gemeentelijk management en de
regionale contractmanagers besteden hier aandacht
aan tijdens de gesprekken die ze met aanbieders
voeren. Heeft u hier vragen over? Neem contact op met
inkoopwmo@tilburg.nl of met uw contractmanager.

Aanhaakprocedure regionale inkoop Wmo begeleiding
De afgelopen tijd hebben nog niet gecontracteerde
aanbieders zich kunnen aanmelden om toe te treden
tot het regionale contract Wmo Begeleiding. Ook
aanbieders die al wel een contract hebben, maar dat
willen uitbreiden met aanvullende resultaatgebieden,

konden zich melden. Op dit moment zijn de
contractmanagers bezig met de beoordeling van de
aanvragen. De aangemelde aanbieders worden zo snel
mogelijk geïnformeerd of ze in aanmerking komen
voor een overeenkomst.

E

Indexering tarieven
Onlangs is besloten dat de tarieven voor 2021 met 2,5 procent worden geïndexeerd.
De tabellen met de resultaatgebieden en de nieuwe tarieven worden binnenkort op de website
www.zorginregiohartvanbrabant.nl gepubliceerd. De aanbieders ontvangen de overzichten ook per mail.
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Berichtenverkeer en CAK
Voor cliënten en aanbieders is het van belang dat bij mutaties tijdig een melding gedaan wordt via het
berichtenverkeer. Als de zorg aan een cliënt stopt, zonder dat de aanbieder een stop-zorg-bericht stuurt,
blijft het CAK de eigen bijdrage bij de cliënt innen. Cliënten worden hiermee geconfronteerd nu, na een
korte onderbreking vanwege corona, de inning van de eigen bijdrage weer is opgestart. Ze ontvangen
facturen over niet of later geleverde zorg en reclameren dat vervolgens bij de gemeente.
Dit levert veel extra werk op voor zowel aanbieders als gemeenten.

Nieuwe release iWmo 3.0
Het landelijk berichtenverkeer, waarlangs een groot
deel van de communicatie binnen Wmo Begeleiding
loopt, wordt vernieuwd. Vanaf 1 januari is – óók voor
onze regio – een nieuwe release (Release 3.0) van
kracht, die een grote impact heeft op systemen én
werkprocessen.
Op dit moment is nog niet bekend wat de nieuwe
release precies gaat betekenen voor de processen van
de gemeenten en van u als aanbieder. De regio is nu
bezig om het nieuwe landelijke berichtenverkeer te

vertalen naar onze eigen werkwijze en processen.
De voorgenomen keuzes hierin stemmen wij af met een
vertegenwoordiging van aanbieders van Jeugdhulp,
Wmo en Wmo Begeleiding. Uiterlijk 1 december is
helder hoe wij in onze regio gaan werken met de nieuwe
opties in het landelijke berichtenverkeer. Wij zorgen
ervoor dat u regelmatig wordt geïnformeerd over de
ontwikkelingen en dat u tijdig beschikt over alle
informatie die u nodig heeft. Half oktober zijn alle
aanbieders hierover per brief geïnformeerd.

Colofon
Deze nieuwsbrief informeert aanbieders en medewerkers van de deelnemende gemeenten
over de voortgang van het project regionale resultaatgerichte inkoop Wmo-begeleiding.
De nieuwsbrief verschijnt periodiek.
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Vragen over deze nieuwsbrief of heb je input? Neem contact op met Gert-jan van Zoggel,
Coördinator Communicatie, telefoon: 06-54977812, e-mail: gjvzoggel@heusden.nl

