
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATIE 

In deze laatste bijeenkomst evalueren de deelnemers aan de klankbord de implementatie 

van de nieuwe raamovereenkomst 2019. Zowel de opmerkingen in het overleg, als de 

opmerkingen via mail, zijn verwerkt in dit laatste verslag.  

 

VERLOOP COMMUNICATIE TIJDENS IMPLEMENTATIE 

De aanwezige aanbieders gaven aan dat zij goed op hoogte werden gehouden van de 
ontwikkelingen rond de implementatie. Ook de berichtgeving via de regionale website gaf 
tijdig en voldoende informatie. Hierbij geven zij wel aan dat zij als deelnemers aan de 
klankbordgroep al de nodige achtergrondinformatie hadden. Deze vraag kan daarom beter 
gesteld worden aan aanbieders die niet deelnamen aan de klankbordgroep. 
 
Aanbieders geven aan dat er onderling weinig kennisuitwisseling is geweest. Dit kan in 
eventuele volgende klankbordgroepen meer gestimuleerd worden. Eén aanbieder geeft de 
tip dat goed contact tussen softwareleverancier, functioneel beheer en cliëntadministratie 
heel belangrijk is. Je krijgt op deze manier op tijd je beperkingen van je systeem inzichtelijk, 
zodat je deze kan oplossen. Ook blijkt dat de technici niet altijd de wensen en verwachtingen 
van de gebruikers goed genoeg kennen.  
 

IMPLEMENTATIEFASE 

De technische uitvoering van de conversie verliep grotendeels goed. Zowel aan de kant van 

de gemeente als aan de kant van de aanbieders werd er wel aangelopen tegen onverwachte 

beperkingen van het IT-systeem. Geplande updates of een overstap naar een ander 

systeem maakte de verwerking van nieuwe toewijzing lastiger. 

 

Nogmaals uitten de aanwezige aanbieders hun teleurstelling dat niet alle gemeenten zich 

aan de technische afspraken in het implementatieplan hielden. Hierbij werden expliciet de 

gemeente Epe en Voorst genoemd inzake het gelijktijdig toewijzen van verschillende 

producten op één beschikkingsnummer. Eén aanbieder meldt ook nog veel toewijzingen van 

Lochem te missen. Als reden wordt hier systeemproblemen aan de kant van de gemeente 

genoemd. Eén aanbieder meldt dat er bij beschermd wonen Apeldoorn relatief veel 

administratieve fouten zijn gemaakt, zoals verkeerde start-/einddatum, verkeerde 

productcode of meerdere producten onbedoeld op één nieuwe beschikking. 

 

De communicatie tussen gemeenten en aanbieders tijdens de conversie en bovengenoemde 

problemen liep goed. Er werd over het algemeen snel gereageerd bij vragen en herstelacties 

werden snel ingezet. 

 

Aanbieders met grote volumes zouden bij een volgende conversie willen onderzoeken in 

hoeverre bulk-aanlevering van toewijzingen het proces kan versnellen. Dit vraagt dat 

systemen van aanbieders deze aanlevering ook in bulk kunnen verwerken. De vraag is of dit 

voor elke aanbieder een optie is. 
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DECLARATIEBERICHTEN EN REGIEBERICHTEN 

Over het algemeen is de declaratieronde goed verlopen. Enkele aanbieders melden dat 

meerdere regels uitvallen, maar dat het niet tot acute problemen leidt. Als voornaamste 

reden wordt de route bepaling jeugdhulp of een inhoudelijke discussie over de juiste 

productcode genoemd. Daarbij betreft het ook discussies uit 2018, die doorlopen in 2019. 

Gemeenten blijven hierover in gesprek met de betreffende aanbieders en de gecertificeerde 

instelling. 

 

Vanaf 2019 zijn ook regieberichten verplicht om te sturen. Aanbieders geven aan dat dit nog 

niet 100% het geval is. Gemeenten geven aan dat zij deze berichten z.s.m. willen ontvangen. 

Met name voor Wmo worden deze berichten steeds belangrijker, om in de toekomst te 

bepalen of een eigen bijdrage moet worden geïnd.  

De i-standaard bepaalt dat een stopbericht vooraf moet worden gegaan door een 

startbericht. Gemeenten geven aan dat indien zij een startbericht missen, met name voor 

langdurende toewijzingen, zij contact op zullen nemen met de betreffende aanbieder om dit 

bericht nogmaals te ontvangen. De aanwezige aanbieders geven aan dat dit relatief 

eenvoudig is te herstellen. 

 

NAZORG 

Met het afsluiten van de implementatie-fase schakelen gemeenten en aanbieders weer naar 

de reguliere uitvoering. Er zijn nog enkele (ontbrekende) toewijzingen die extra aandacht 

vragen, maar de deelnemers aan het overleg schatten in dat dit via de gebruikelijke, lokale 

lijnen is op te lossen. Zowel gemeenten als aanbieders besluiten de bijeenkomst met de 

conclusie dat deze vorm van afstemming goed heeft gewerkt. Ze adviseren bij toekomstige 

projecten met een vergelijkbare omvang, deze vorm van een klankbordgroep weer te 

gebruiken. 

 




