Procesvoorstel voorbereiding en implementatie nieuwe bouwstenen
Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning in de
Oosterschelderegio.
Inleiding
Middels deze notitie informeren wij u over het proces om te komen tot aanpassing van de
Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning in de Oosterschelderegio.
Aanpassing van de Deelovereenkomst is nodig omdat we de bestaande bouwstenen voor de
individuele begeleiding en de huishoudelijke zorg aanpassen. In de loop van dit proces zullen we ook
met de bouwstenen voor de dagbesteding aan de slag gaan. Het voorstel voor de planning daarvan
zal te zijner tijd met u gedeeld worden.
Omdat gemeenten de Fysieke Overlegtafel van 15 maart hebben afgezegd, ontvangt u de informatie
op deze wijze. In deze notitie een korte uiteenzetting aan welke onderdelen door gemeenten wordt
gewerkt en daarbij een planning. Dit ter aanvulling op de notitie ‘toelichting op koerswijziging’ die op
25 januari in de Fysieke Overlegtafel is besproken. Zoals toegelicht in de overlegtafel 25 januari
worden zorgaanbieders betrokken bij het vormgeven van de nieuwe bouwstenen. De wijze waarop
en wie daarvoor benaderd worden hangt af van en verschilt per onderwerp.

Uitwerking activiteiten waar de gemeenten nu uitvoering aan geeft:
Nr. Wat?
1
Uitwerking bouwstenen BT/BTS
2

Uitwerking bouwsteen ‘begeleid leven’

3

Uitwerking bouwsteen HZib en
plusvariant HH

4

Check wat de nieuwe
tarieven/bouwstenen voor effect op
het budget hebben en de
consequenties voor individuele
zorgaanbieders
Evaluatie en inrichting regionaal
innovatiebudget

5

6

Voorstel overbruggingsindicatie eerste
3 zorgperioden (i.v.m. benodigde tijd
voor opstellen ondersteuningsplan)

Actie
Beschrijving bouwstenen, bepalen nieuwe
tarieven, uitwerken plusvariant, toelichting
Uitwerking, betrekken zorgaanbieders beschermd
wonen
Beschrijving bouwsteen HZib op basis van de pilot,
toelichting. Uitwerken plusvariant Hulp bij het
huishouden
Het huidige budget is samen met de AMvB leidend
in het komen tot een nieuwe indeling met nieuwe
tarieven. Een van de randvoorwaarden is dat een
nieuwe bouwstenensystematiek niet leidt tot
hogere uitgaven.
Wat is nodig om vernieuwing en innovatie m.b.t.
Wmo ondersteuning te realiseren? Het
innovatiebudget moet dit faciliteren.
Kan een overbruggingsindicatie helpen de kwaliteit
van het toegangsproces te vergroten? Hoe geven
we dit praktisch vorm? Randvoorwaarde is dat de
administratieve last wordt verkleind.

1

7

Rol klantmanagers in relatie tot
toetsen resultaat en voortgang
ondersteuningsplan

8

Sturen op en stimuleren van uitstroom

9

In de afgelopen 4 jaar zijn verschillende
pilots/projecten uitgevoerd om
inwoners op een andere wijze dan de
Maatwerkvoorziening te kunnen
helpen. De huidige aanpassing van de
bouwstenen willen we gebruiken om
deze pilots, indien relevant, een meer
definitieve plaats binnen de
Maatwerkvoorziening te geven.

Klantmanagers zijn straks betrokken bij de
evaluatie van het ondersteuningsplan en het
toetsen van het resultaat. Hoe creëren we een
situatie waarin dit gebeurt zonder dat
zorgprofessionals het gevoel hebben gecontroleerd
te worden? tekst hierover toevoegen aan contract
Bedenken en uitvoeren van mogelijke oplossingen,
zodat indicatie van cliënten eerder gestopt kan
worden.
Implementatie van nieuwe
producten/arrangementen binnen de
Maatwerkvoorziening.

Naast deze actiepunten die vooral een focus hebben op de individuele ondersteuning (begeleiding
thuis, hulp bij het huishouden), werken gemeenten ook aan de evaluatie en herijking van de
bouwstenen voor dagbesteding. Echter de nadruk ligt de komende maanden op de individuele
ondersteuning, zodat deze bouwstenen direct na de zomer tot besluitvorming leiden. De
bouwstenen dagbesteding volgen snel daarna.

Planning
De planning ziet er als volgt uit:
Wanneer?
Maart – mei
7 juni (FO)
Juni – juli (na 7 juni)
6 september (FO)
September (na 6 september)
1 januari 2020

Wat?
Uitwerken voorstellen
Voorleggen conceptvoorstellen en implementatieplan aan
fysieke overlegtafel
Individuele consultatieronde: Alle contractpartijen kunnen
(schriftelijk) reageren op de voorstellen.
Definitief voorstel en implementatieplan
Besluitvorming in bestuur SVWO en besturen zorgaanbieders
Start

Contact
Mocht u vragen of opmerkingen hebben of wilt u nog inhoudelijke punten aanleveren naar
aanleiding van dit procesvoorstel, neemt u dan contact op met Thijs Terlouw van SWVO via tel. (06)
27 97 89 20 of email t.terlouw@swvo.nl
Met vriendelijke groet,
Thijs Terlouw, beleidsadviseur
SWVO
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