
 

 

 

 

 

 

 

AANWEZIG 

 

MoleMann Mental Health Corrie de Vries 

Zozijn Mariëlle Linthorst 

Lindenhout Petra Baars 

Ambiq Gerdie Grooters 

Zorggroep Achterhoek Cindy Rougoor 

Jarabee Suzanne Schmid 

Trias Nick Elshof 

’s Heeren Loo René Bomhof 

Riwis Silvia van der Pas 

Het Zorgcollectief/Zorgmanege de 

Vrijbuiters 

Patricia Harmsen 

De Passerel Alice Bijsterbosch 

Gemeente Apeldoorn Rob Walgemoed 

Gemeente Brummen Hans Wehrmeijer 

Gemeente Zutphen en regioteam Melanie Hagen 

Regioteam  Jordy Nahamury 

 

AFWEZIG MET MELDING 

 

Pactum Rudy Ahrenss 

Regioteam Nick Timmerman 

 

 

EERDERE ERVARINGEN MET KLANKBORDGROEPEN 

 Wlz-klankbordgroep: zelfde opzet met een select groepje aanbieders, waarbij de 

andere aanbieders worden geïnformeerd via verschillende kanalen; 

 Andere ervaringen leren vooral dat een groep al snel te groot wordt, waardoor het ten 

koste gaat van de discussie. Dat is in de optiek van de aanwezigen in deze 

klankbordgroep gelukkig niet het geval; 

 Klankbordgroep Regio IJsselland - inkoop: het belang van heldere nieuwsberichten 

en verslagen zodat andere aanbieders op de hoogte blijven en over eenzelfde 

informatie beschikken. 

 

FREQUENTIE BIJEENKOMSTEN KLANKBORDGROEP EN LOCATIE 

Een frequentie van 6-8 weken is prima. Er is altijd een mogelijkheid om bij te sturen als er 

meer nodig is. Locatie houden op het stadhuis in Apeldoorn, dat is voor alle deelnemers het 

meest centraal. Mocht één van de aanbieders zich willen aanmelden om de locatie voor een 

volgende bijeenkomst te verzorgen dan kunnen die zich melden. 

 

NOTULEN KLANKBORDGROEP IMPLEMENTATIE 

Datum: 

17 april 2018 (stadhuis Apeldoorn) 



  

HARD AFSLUITEN 

Op 1-1-2019 gaat de nieuwe raamovereenkomst in voor Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen 

& Maatschappelijke Opvang. De SGGZ-producten zijn vorig jaar omgezet naar een nieuwe 

productenstructuur en vallen buiten de conversie. De BGGZ wordt voor 2019 wel omgezet 

omdat de bekostigingsmethodiek verandert. 

 

Regionaal is besloten de huidige productenstructuur hard af te sluiten. Dit sluit aan bij de 

wens aanbieders die aanwezig waren bij de marktconsultatie van 5 februari 2018. Alle 

Jeugd-toewijzingen worden ingetrokken en krijgen een einddatum mee van 31-12-2018. Alle 

WMO-toewijzingen krijgen een einddatum mee van 30-12-2018 i.v.m. de 4 wekelijkse 

periodesystematiek. Dit lijkt de meest praktische oplossing, anders zouden aanbieders en 

gemeenten en extra declaratiemoment hebben over 31-12-2018. Aansluitend op de 

ingetrokken toewijzing volgt een toewijzing op de nieuwe productenstructuur. De meeste 

producten zijn 1-op-1 over te zetten van de oude naar de nieuwe productenstructuur. De 

gemeenten kunnen aan de hand van conversietabel het nieuwe product bepalen.  

 

V: Gaan jullie nu al toewijzingen versturen met einddatum 31-12, dat vermindert 

administratieve lasten? 

A: Nee, dat gaat helaas niet. Gemeenten registeren welke indicatie een cliënt krijgt. Vanuit 

deze registratie volgt zowel de beschikking als de toewijzing. Gemeenten gaan niet 

beschikken tot 31-12. Wat we wel gaan doen is één moment kiezen voor conversie en dan 

wordt de oude producten structuur omgeklapt naar de nieuwe productenstructuur. Dan volgt 

het einde van het jaar een periode waarin er twee toewijzingen worden verstuurd voor één 

traject, één over voor de oude productenstructuur tot einde 2019 en één voor de nieuwe 

productenstructuur onder de nieuwe raamovereenkomst. 

 

V: Is er een bepaalde visie op kwaliteitseisen waardoor kleinere aanbieders grotere kans 

hebben om niet door de gunning te komen? Dat is wat we zien in andere regio’s. 

Kwaliteitseisen zorgen er vaak voor dat kleinere aanbieders de dupe worden, bijvoorbeeld 

door HKZ-eisen. 

A: In de Inkoopnota 2019 regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe zijn de uitgangspunten 

vastgelegd die gelden voor de gezamenlijke inkoop van de jeugdhulp, Wmo en MO/BW voor 

2019. Dit document is door alle college en gemeenteraden van de 8 deelnemende 

gemeenten vastgesteld.  In de inkoopnota is met betrekking tot kwaliteit van zorg 

opgenomen dat de gemeenten in de regio die aanbieders willen contracteren die kwaliteit 

van zorg leveren in combinatie met kwaliteit van bedrijfsvoering. Dit zijn voorwaarden 

voor het kunnen aangaan van een contract. Daarbij hoort ook wettelijk vereiste 

certificering en de aansluiting bij een beroepsvereniging of branchevereniging. In de 

Algemene Voorwaarden Sociaal Domein is vastgelegd aan welke specifieke 

kwaliteitseisen moet worden voldaan. Op 17 mei worden deze Algemene Voorwaarden 

samen met de andere stukken gepubliceerd. Eventuele vragen over deze stukken 

kunnen schriftelijk worden ingediend tot 22 juni 2018.  
 

CONVERSIEREGELS 

De conversieregels zijn regionaal nog niet vastgesteld. Graag ontvangen we van de 

klankbordgroep een reactie op de volgende werkwijze. 

 

Verreweg de meeste producten kunnen 1-op-1 worden overgezet. De einddatum van de 

huidige toewijzing wordt overgenomen in de nieuwe toewijzing over 2019. Het zorgvolume 

blijft behouden bij de toewijzingen die zijn toegewezen in de maand- of 4 weken systematiek.  



  

Alleen voor de toewijzingen die zijn beschikt met de frequentie ‘totaal binnen de 

geldigheidsduur van de beschikking’ verandert het zorgvolume. Het zorgvolume over 2018 

wordt niet teruggerekend. Het nieuwe zorgvolume wordt berekend op basis van 

evenredigheid over de looptijd. Er staat een voorbeeld in de presentatie. 

 

De gedachte achter het niet terugrekenen van zorgvolume over 2018 en het evenredig 

terugrekenen van het zorgvolume in de nieuwe toewijzing over 2019 is het idee dat de 

zorgzwaarte over het algemeen in eerste deel traject valt. Door op deze wijze met het 

zorgvolume om te gaan wordt uitval zoveel als mogelijk voorkomen bij de facturatie en dat 

vermindert de administratieve lasten. Wel lopen gemeenten een bedrijfsrisico want 

totaalvolume is hoger dan in eerste instantie toegewezen. Dit wordt gemonitord door 

gemeenten vanuit het financiële risico dat gemeenten ‘technisch’ lopen met deze werkwijze. 

Als regio stellen we het vertrouwen in aanbieders dat niet meer wordt gedeclareerd dan in 

eerste instantie toegewezen.   

 

V: Eens dat de zorgzwaarte in de meeste gevallen in begin van het traject ligt, maar wat als 

dat voor enkele trajecten niet zo is en er dus toch kans bestaat op uitval?  

A: Dan is verzoek aan gemeente hier praktisch mee om te gaan, want de cliënt mag hier niks 

van merken. Contacteer in deze gevallen de gemeente.  

 

V: Wordt er gebruik gemaakt van een conversietabel? 

A: Ja, er is op basis van de tariefuitvraag een voorlopige conversietabel gemaakt, die online 

beschikbaar is. De basis voor deze tabel is het nieuwe productenboek. Op 26 april zijn de 

zorg- en ondersteuningsproducten en de bijbehorende tarieven gepresenteerd aan de 

zorgaanbieders. De bijbehorende stukken, inclusief een conversietabel staan gepubliceerd 

op de site zorgregiomijov.nl: 

 http://www.zorgregiomijov.nl/images/Overlegtafels/Conversietabel_met_tarieven_definitief.pdf 

Deze stukken moeten nog worden vastgesteld door de afzonderlijke colleges van de 8 

deelnemende gemeenten. Naar verwachting gebeurt dit uiterlijk 15 mei 2018. Op dat 

moment zijn de stukken definitief. Vanaf 17 mei kunnen aanbieders zich inschrijven voor de 

raamovereenkomst. 

 

Er wordt geopperd om de definitieve conversietabel in de klankbordgroep te bespreken om 

te kijken hoe het zit voor iedere aanbieder, zodat er geen verrassing is en men weet wat ze 

kunnen verwachten. 

 

V: In relatie tot het zorgvolume en in het kader afschaffen administratieve lasten wordt 

gepleit om soepeler met volume om te gaan zoals het geval is bij Regio Food Valley, zodat 

er geen extra werk komt vanwege een grotere kans op uitval. Vertrouw de aanbieder met de 

zorg die die levert. Scheelt veel werk aan kant van gemeente en aanbieder.  

Vanaf 1 januari 2019 werken alle regiogemeenten met dezelfde productcodetabel. Hierbij is 

opgenomen dat de toewijzing plaatsvindt voor de totale duur van de beschikking. Tevens 

houdt dit in dat alle gemeenten voor elk zorg- en ondersteuningsproduct met dezelfde 

eenheden (zie productcodetabel) gaan werken. Ook bij conversiecliënten waarvan de zorg- 

en ondersteuningsproducten niet zijn toegewezen voor de totale duur van de beschikking 

maar per 4 weken, wordt indien nodig een omzetting gedaan. Hiervoor zal dus een 

omrekening plaats moeten vinden naar een toewijzing voor de totale duur  beschikking.  

 
 
 

http://www.zorgregiomijov.nl/images/Overlegtafels/Conversietabel_met_tarieven_definitief.pdf


  

REGIEBERICHTEN 

In het nieuwe raamcontract wordt het werken met de start- (305) en stopberichten (307) 

verplicht gesteld. Voor cliënten die meegaan in de conversie naar 2019 is het echter niet 

verplicht om start- en stopberichten te sturen. Het mag natuurlijk wel en gemeenten 

ontvangen deze berichten graag .  

 

Als je nu reeds de start- en stopberichten aanlevert dan zal jullie systeem dat mogelijk 

automatisch doen wanneer de gemeenten de nieuwe toewijzingen stuurt naar aanleiding van 

de conversie. Voor deze zorgaanbieders geldt dat naar aanleiding van de nieuwe toewijzing 

automatisch  ook een nieuw startbericht gestuurd wordt. Dit startbericht levert feitelijk geen 

informatie op maar moet worden verstuurd omdat start- en stopbericht aan elkaar gekoppeld 

zijn, wat betekent dat er zonder het versturen van een startbericht geen stopbericht verstuurd 

kan worden. Bepaalde aanbieders geven aan binnen hun systeem ervoor te kunnen kiezen 

om de startberichten niet te versturen. Dat heeft de voorkeur omdat de gemeenten niets aan 

een startbericht naar aanleiding van de conversie hebben. Een startbericht is voor 

aanbieders niet noodzakelijk om te versturen, een stopbericht wel.  

 

Sommige aanbieders geven aan wanneer de toewijzing niet beëindigd is op basis van een 

stopbericht, ze geen nieuwe toewijzing hoeven te ontvangen. Rob Walgemoed gaat voor de 

zorgregio uitzoeken wat wel- en niet mogelijk en wenselijk is met betrekking tot de start- en 

stopzorgberichten n.a.v. de conversie en komt hier tijdens de volgende 

klankbordbijeenkomst op terug.  

 

TIJDPAD EN PLANNING 

De inschrijving wordt geopend op 17 mei. Voor gemeenten is het belangrijk dat aanbieders 

zich tijdig inschrijven voor de juiste producten en gemeenten. Hoe sneller een aanbieder zich 

inschrijft op volledige en juiste wijze, hoe eerder de gemeenten aan de slag kunnen om hun 

systemen op orde te brengen voor de conversie. Het meeste bijkomende werk voor 

gemeenten komt als aanbieders niet door gunning heenkomen of als het aanbod van een 

aanbieder verandert, e.g. wanneer een aanbieder zich niet voor bepaalde producten 

inschrijven die ze daarvoor wel leverden. In deze gevallen moete cliënten worden herplaatst 

en dat vergt handmatige omzettingen en kost dus meer tijd. Vanaf 1 oktober gaan 

gemeenten intrekkingen en nieuwe toewijzingen versturen en hebben de aanbieders tot en 

met januari om klaar te zijn voor de declaratie in februari. 

 

V: Als er iets misgaat met inschrijving is er dan meteen een check met feedback? 

A: Ja, er wordt nu een team samengesteld vanuit gemeenten voor een kwaliteitscommissie 

om een check uit te voeren bij inschrijvingen die binnen komen. Is alles aanwezig qua 

documenten, is ingeschreven op de juiste producten en gemeenten? In het geval er iets 

hersteld moet worden dan is daar tot september de tijd voor. De eerste inschrijvingsperiode 

start op 17 mei 2018 en sluit op 13 juli 2018 Vanaf 1 november 2018 bestaat de mogelijkheid 

om maandelijks in te tekenen op de raamovereenkomst. 

 

Op 31 mei 2018 is er een instructieavond in CODA in Apeldoorn over hoe je je als aanbieder 

kunt intekenen op de raamovereenkomst via Negometrix . Er komt tevens een schriftelijke 

instructie beschikbaar. Het verzoek vanuit de aanbieders is om ervoor te zorgen dat er snel 

na inschrijving een terugkoppeling plaatsvindt m.b.t. de juistheid en volledigheid van de 

inschrijving, zodat de aanbieder weet waar die aan toe is. Ook is het wenselijk dat 

gemeenten en regio zorgen voor contactpersonen die bij vragen rondom inschrijving kunnen 

ondersteuning kunnen bieden. 



  

 

GUNNING, INRICHTEN SYSTEMEN DOOR DE AANBIEDER EN PRODUCTCODES 

De gunning vindt plaats op 1 oktober, maar als aanbieder moet je daarvoor al anticiperen 

met inrichten van je systemen, zodat die vanaf 1 oktober klaar is om nieuwe toewijzingen te 

ontvangen. De aanbieder neemt hier een klein risico, omdat die ervan uitgaat dat ze door de 

gunning komen, maar dan zijn de systemen wel gereed op het moment dat de nieuwe 

toewijzingen binnenkomen. 

 

De productcodes worden in mei bekend en zijn zeker gepubliceerd op het moment dat de 

inschrijving opent.  

 

AANGEDRAGEN ONDERWERPEN VOOR VOLGENDE KEER 

 De was/wordt lijst, liefst met productcodes; 

 Administratieprotocol bespreken; 

 Hoe gaan andere zorgaanbieders dit praktisch doen, als je al voor 1 januari al nieuwe 

toewijzingen krijgt, hoe met controles, hoe weet je dat iedereen is omgezet. Dus 

praktische zaken m.b.t. conversie bespreken. Software bij kleinere aanbieders. Tips 

en trucs. 

 Een introductie met het nieuwe contractbeheersysteem. 

 

Volgende bijeenkomst klankbordgroep: 12 juni 2018, 13:00-14:30, Gemeentehuis Apeldoorn, 

ruimte S01 (souterrain) 

 

 

 

 

 

 


