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Memo Implementatie van Wmo Individuele Ondersteuning 
Informatiememo voor de consultatie in oktober 2021 
 
Samendoen en leren 
We doorlopen een zorgvuldig traject met een gedegen aanpak. Het traject wordt uitgevoerd in behapbare 
stappen samen in de regio (uitvoering, beleid, RBL en zorgaanbieders). Ook in het vervolgtraject blijven we 
dit samendoen. De nieuwe werkwijze vraagt om anders te denken en anders te werken. De nieuwe 
werkwijze heeft tijd nodig om te leren en eigen te maken, vertrouwen tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer en begrip voor elkaars situatie. In de eerste helft van 2022 willen we samen met de 
aanbieders en de sociaal teams de nieuwe systematiek gaan oefenen en trainen. Zodat we elkaar goed 
weten te vinden vanaf de ingangsdatum van het nieuwe contract. 
 
We werken met een projectgroep inkoop en een projectgroep implementatie. De lijntjes zijn kort zodat we 
goed op de hoogte zijn van elkaars keuzes, ontwikkelingen en belangen. De projectgroep implementatie is 
onder ander met onderstaande thema’s bezig. Er zijn nog geen volledige conceptdocumenten beschikbaar 
voor consultatie of informatie. Maar om aanbieders goed mee te nemen in de eerste voorbereidingen van de 
implementatie hebben we dit beknopte memo opgesteld. Onderstaande informatie is gebaseerd op eerste 
uitwerkingen, definitieve uitwerkingen kunnen hiervan afwijken. 
 
Stappenplan 
In het stappenplan Wmo Individuele Ondersteuning 2022 lees je hoe de inwoner individuele begeleiding 
moet aanvragen. Maar ook hoe de aanvraag door de het sociaal team in de regio Lekstroom wordt verwerkt 
en bij welke stappen de aanbieder betrokken is. Het stappenplan wordt een openbaar document.  
 
De volgende stappen zijn uitgewerkt in het stappenplan Wmo Individuele Ondersteuning. 
 
Stap 1 – Integraal ondersteuningsplan 

a) Wat is er aan de hand- wat is de ondersteuningsvraag? 
b) Plan van aanpak / doelenplan 

• Bepalen van de resultaatgebieden 

• Bepalen van het type ondersteuning 

• Bepalen intensiteit adv verzwarende omstandigheden 

• Duur van de ondersteuning 
c) Informeren over eigen bijdrage 
d) Keuze zorgaanbieder  

Stap 2 – Ondertekening van het ondersteuningsplan 
Stap 3 – Informatie naar aanbieder 
Stap 4 – Opstellen zorgplan 
Stap 5 – Start zorg 
Stap 6 – Declaratie 
Stap 7 – Evaluatie en vervolg 
Stap 8 – Stop zorg 
 
 
Overgangsregeling 
Ter voorbereiding van de inkoop en daarbij de overgang van het huidige contract naar het nieuwe contract, 
zijn we de overgangsperiode aan het voorbereiden. Aanbieders die al een contract hebben in de regio 
Lekstroom zijn geïnformeerd met een Addendum over deze overgangsregeling.  
 
Om tot een zorgvuldige overgang te komen van de op en na 1 juli 2022 nog (door)lopende beschikkingen en 
de daaraan richting aanbieders gekoppelde dienstverleningsopdracht, moeten we afspraken maken over de 
nieuwe wijze waarop inwoners in samenspraak met het sociaal team overstappen naar het zij een voor hen 
nieuwe aanbieder, hetzij dat zij hun zelfde aanbieder blijven maar dan op enig moment naar het nieuwe 
model en de nieuwe overeenkomst worden overgezet. 
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Daarbij streven we naar zorgcontinuïteit voor onze inwoners en de administratieve druk zowel bij de sociaal 
teams in de regio Lekstroom als bij de aanbieders te beperken. Door gebruik te maken van een 
overgangsperiode spreiden we de her-indicaties. 
Een van de acties die nu al worden opgepakt is het afgeven van indicaties van max 1 jaar voor OZR. 
Hiermee voorkomen we dat we er aan het einde van het contact en/of overgangsregeling een stuwmeer van 
her-indicaties ontstaat. Daarbij richten we ons op het een natuurlijk afloop van de indicaties 
(sterfhuisconstructie). 
 
Beschikking 
Met de in juli 2021 vastgestelde inkoopstrategie is inhoudelijk richting gegeven aan de inkoop Wmo 
individuele begeleiding 2022; de Lekstroomgemeenten willen het transformatieproces binnen het sociaal 
domein stimuleren en op een meer resultaatgerichte manier werken. 
 
Door te beschikken en verantwoorden in resultaten ontwikkelen het sociaal team (opdrachtgever) en 
zorgaanbieder (opdrachtnemer) de taal om te sturen op resultaten. De beoogde bekostiging is (vooralsnog) 
inspanningsgericht, in de vorm van maandtarieven. Op dit moment hebben we 18 verschillende 
arrangementen voor ogen, met ieder een vast maandbudget. De aanbieder dient met dit budget de 
afgesproken doelen/resultaten te behalen. Met een inspanningsgerichte bekostiging voorkomen we 
vooralsnog een complexe discussie over hoe de bijdrage van de aanbieder aan het wel of niet behalen van 
het resultaat kan worden gemeten. De aanbieder heeft hiermee in de praktijk, binnen de randvoorwaarden 
van het traject, wel de vrijheid om qua inzet te kunnen meebewegen met de situatie van de inwoner. De 
maandbudgetten kunnen verspreid over de duur van de totale indicatie worden ingezet.  
 
 


