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PROCESVOORSTEL
Nr

Onderwerp

Planning

Resultaat

1.

Besluitvorming

Bestuur SWVO 2 oktober

Gemeente akkoord met nieuwe
Deelovereenkomst, tarieven en
startdatum

3 oktober mailing naar alle Deelnemers aan de
Deelovereenkomst met verzoek ondertekening
van nieuwe Deelovereenkomst

2.

Implementatie
nieuwe
bouwstenen

Deelnemers hebben tot 1 december 2019 de tijd
voor ondertekening van de nieuwe
Overeenkomst

Zorgorganisaties akkoord met
nieuwe Deelovereenkomst,
tarieven en startdatum.

3 oktober mailing naar alle Deelnemers aan de
Deelovereenkomst met definitieve iWmoproductcodes en tarieven.

Implementeren nieuwe
bouwstenen en aanpassen
tarieven

CAK codes vervallen voor zorgorganisatie m.i.v. 1
januari (vwb Wmo)
3.

HZib

Deelnemers aan de pilot HZib leveren voor 1
november lijst aan met deelnemers aan HZib
inclusief BSN1

Deelnemers HZib hebben m.i.v. 1
januari 2020 een indicatie HZib ipv
een indicatie HZ-R.

Wmo loket gemeente zorgt voor nieuwe
indicaties HZib voor deze cliënten voor 1 januari.
HZ-R indicatie wordt vervangen door HZib
indicatie.
Zorgaanbieders maken voor nieuwe cliënten HZR en HZib gebruik van nieuw format
ondersteuningsplan (bijlage 9 overeenkomst)

1

viermaal per jaar leveren de deelnemers aan de pilot een registratie aan tbv uitbetaling. Voor het aanleveren
van cliëntgegevens HZib kan gebruik worden gemaakt van dezelfde lijst als gebruikt wordt voor registratie van
zorgperiode 7 tot en met 9 mits voorzien van BSN nummers.
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PROCESVOORSTEL
4.

5.

6.

plusvariant

Periode
wijziging, van
4 weken naar
1 maand

Monitoring

Gemeente neemt contact op met
zorgorganisaties met cliënten in zorg die in
aanmerking komen voor plusvariant
Wmo loket gemeente zorgt voor nieuwe
indicaties plusvariant voor 1 januari
Dit moet worden aangepast in de
administratie/systemen van zowel
zorgorganisaties als die van gemeenten. Door
zowel de brancheorganisaties in de zorg, als de
VNG worden informatiebijeenkomsten
georganiseerd om de aangesloten organisaties
hierover te informeren. (4e kwartaal 2019)

Cliënten op wie dat van toepassing
is hebben op 1 januari 2020 een
indicatie voor toepassing
plusvariant.

Systemen/administratie werkt
vanaf 1 januari met maandelijkse
periodes ipv periodes van 4
weken.

Oplossing voor de 2 extra zorgdagen in 2019
(periode 13 2019 loopt tot en met 29 december,
periode 1 2020 start op 1 januari 2020)

SWVO wil zorgorganisaties
compenseren voor het bieden van
ondersteuning op 30 en 31
december

3 oktober mailing naar alle Deelnemers aan de
Deelovereenkomst met toelichting op werkwijze
aanleveren urenregistratie.

Implementeren werkwijze
aanleveren urenregistratie
rechtstreeks aan SWVO

Gemeente presenteert 0-meting aan voor wat
betreft gebruik Maatwerkvoorziening
Maatschappelijke ondersteuning (februari 2020)

Naast deze activiteiten hebben ook gemeenten verplichtingen als het gaat om aanpassingen van
verordeningen, beleidsregels, communicatie en instructie van medewerkers. Deze zijn niet
opgenomen in dit implementatieplan.
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