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Regionale aanbieders segmenten 1A Meervoudige / complexe 
ondersteuning en dagbesteding 

 

Korte verslaglegging per agendapunt  23 november 2021 
 
 

Aanwezig Regionaal strategisch aanbieders segmenten 1A (1A1 en 1A2) 
Peel en Maas, Sjoerd van de Laar 
Horst aan de Maas,  Lizet Verrijth  
MGR, Anne van den Munckhof 

  MGR, Karin Orval  
 

Locatie: Microsoft Teams 
Datum/tijd: Dinsdag 23 november, 12:30 – 14.00 uur. 
 

Nr. Onderwerp 
 

1. Opening 
 

2.  Kennismaking  
- Voorstelronde aanbieder (1 minuut per aanbieder, 23 aanbieder totaal) 
- Voorstellen gemeenten / MGR 

 

3. Trajecten 1A 

- Geen omzetting huidige, ambulante indicatie Wmo, instroom BT en dagbesteding 

BWLopende indicaties die over de jaargrens heen lopen worden aangehouden en uitgediend.  

Mocht een herindicatie, voor dezelfde of een alternatieve maatwerkvoorziening, noodzakelijk 

zijn dan kan dat moment benut worden om over te gaan naar het nieuwe segment. Lopen deze 

opdrachten ook nog in 2023 door dan wordt in een gesprek met de inwoner in de loop van 

2022 bekeken hoe er overgestapt gaat worden naar de nieuwe trajectsystematiek. 

Zoals bekend stopt BT per 1 januari aanstaande. Inwoners met een indicatie Beschermd thuis 

(nagenoeg alle BT indicaties eindigen uiterlijk 31-12-2021) en de Dagbesteding Beschermd 

wonen zijn aan de gemeentelijke toegangen overgedragen. Proces van herindicatie is in volle 

gang. Daar waar inwoners nu ondersteuning ontvangen van een latende partij zoekt de 

consulent met de inwoner naar een passende aanbieder in segment 1A1. 

Het signaal wordt afgegeven dat Venlo achterblijft met overdracht BT. Er zijn zorgen of dit  

gevolgen heeft voor de financiering in 2022 (wat als niet is omgezet?) . Dit signaal is 

doorgegeven aan Venlo.  

 

- Scheiden Wonen/Zorg 

Voor een aantal aanbieders blijkt het 100% scheiden van wonen en zorg per 1 januari niet 

mogelijk. Karin Orval doet de oproep om zich bij haar te melden en aan te geven hoeveel 

inwoners met trajecten 1A dit  betreft. We gaan geen inwoners op straat laten staan. Begin 
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volgend jaar ontvangen we graag een stapsgewijs afbouwplan. Dit plan wordt besproken in het 

eerste leveranciersgesprek (februari -  maart 2022) 

- Geen 24/7 en onplanbare zorg buiten tijdsvenster 

Een aanbieder laat weten dat zij op dit punt risico ziet op overlast door cliënten die voorheen 

een Beschermd Thuis indicatie hadden en geclusterd wonen.  

Daarnaast ziet men ten aanzien van ondersteuning buiten het tijdsvenster een taak voor de 

toegangsmedewerker weggelegd in het managen van de verwachtingen van de inwoner met 

een toewijzing voor een 1A traject. Toegang en aanbieders moeten dezelfde lijn uitstralen 

richting de cliënten.  

Aanbieders en voorliggende voorzieningen moeten een nauwe samenwerking aangaan om 

beoogde doelen te bereiken. Aanbieders verwachten van de gemeenten dat zij hierin de rol 

van kartrekker op zich nemen richting het informeren over de wijzingen vanaf 2022 voor deze 

voorzieningen. 

- Stand van zaken aanbieders 

Aanbieder verwacht dat de complexiteit van de casuïstiek toeneemt door instroom BT en pleit 

ervoor om de eerste tijd uit te gaan van een ingroeiperiode. Daarbij stelt hij voor om te kijken 

naar mogelijkheden voor het factureren van ‘meerzorg’ in deze periode.  Gemeenten erkennen 

dat er ingroei-periode zal zijn. Gemeenten gaan uit van de overeengekomen prijzen per traject 

en geven aan dat er geen mogelijkheden zijn tot factureren van ‘meerzorg’ t.b.v. de 

overgangsperiode.  Samen moeten we er voor waken dat de een goede casusverdeling over 

het geheel aanbod gaat ontstaan. Dus een evenwichtige verdeling in zwaarte van 

problematiek.  

 

4. Toegang  

Lizet Verrijth licht toe dat de Toegang is een aantal sessie getraind wordt over de nieuwe 

werkwijze. Alle 7 gemeenten gelijktijdig, een uniforme aanpak dus. Voor Wmo wordt een 

Handboek Toegang gemaakt. Dit handboek wordt vertaald in een aanbiedersversie. 

Aanbieders geven aan dat een uniforme werkwijzen (denk aan leefzorgplan) echt van belang 

evenals een goede kennis van de segmenten. Beiden (toegang in uitvoering aanbieders)  

moeten dezelfde kennis en inhoud meenemen richting de inwoner.  

5. Budgetplafond 

Hoe is dit opgebouwd, hoe gaan we hier op sturen in 2022 en latere jaren? 

In een apart, bijgevoegd document (Budgetplafonds Wmo 1A1B) treft u het besprokene aan. 

Deze tekst wordt straks onderdeel van de Werkafspraken.   

 

6. Contractmanagement 

Gesprekscyclus 2022 

Gesprekscyclus / leveranciers gesprekken voor regionale aanbieders in 2022: 
- Per aanbieder 3 individuele gesprekken (2 voor de zomer, 1 na de zomer). Alle 

contracten (segmenten) Maatwerkdiensten Wmo worden dan besproken; 
- 2 of 3 gezamenlijk bijeenkomsten per segment met de gecontracteerde aanbieders; 
- Contractmanagement verzorgt agendering en schuift met een regionaal 

vertegenwoordiger vanuit beleid aan bij de overleggen; 
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Gesprekken worden op korte termijn ingepland. 

 

7. Samenwerking 

Enkele aanbieders stellen voor om een gezamenlijke ontwikkelagenda op te stellen voor het 
komende jaar. Men zou denkt daarbij ook aan het betrekken van cliëntenraden van aanbieders 
en Wmo-raden van gemeenten. Daarnaast wordt er afgesproken dat de agenda voor het 
volgend overleg opgesteld wordt door de contractmanager, de beleidsadviseurs én een aantal 
afgevaardigden van regionaal gecontracteerde aanbieders. 

 

8. Samenvatting – en vervolg 
Er wordt door aanbieders aangegeven dat ze graag op korte termijn weer samen zitten, maar 
dit wordt ook door verschillende aanbieders niet als realistisch verwacht. De eerste 
gezamenlijke bijeenkomst zal in januari plaatsvinden.    

9.  Rondvraag & Sluiting  
 

  

  

 


