
 

 

 

 

 

Verslag segment 1a Wmo, aanbiedersessie 24-08-2020   
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Inleiding: 
In juni is een eerste aanbiederssessie geweest, vanwege de doordecentralisatie van beschermd thuis 
(BT) naar de lokale Wmo per 1 januari 2022. In Noord-Limburg wordt dit segment 1a. De sessies 
worden gezamenlijk gehouden door de regio’s Noord- en Midden-Limburg, voor aanbieders uit ook 
beide regio’s. In deze tweede aanbiedersessie is er verder ingegaan op 24 uursbereikbaarheid en        
-beschikbaarheid en de planbare en onplanbare zorg.  
 
Aanwezig:  
Care Plus  Confidence Twende Redoz 
Moveoo  Incluzio   Vincent van Gogh 
B-there   MET ggz  Zorgverlening PGZ 
Buro Andersom  PSW 
 
Planbare en onplanbare zorg 
In de eerste aanbiedersessie werd planbare zorg door aanbieders beschreven als een vooraf 
ingeplande tijdsinvestering tussen cliënt en aanbieder. Het gaat hierbij om ingeplande, structurele tijd. 
Onplanbare zorg heeft bij aanbieders verschillende kanten, zoals bijvoorbeeld het ad hoc reageren op 
een hulpvraag die niet kan worden uitgesteld of onverwacht bij een cliënt langsgaan. 
Aanbieders geven in deze aanbiedersessie aan dat men ervan uit kan gaan dat veel zorg planbaar is 
en in samenwerking met de cliënt wordt ingepland. Veel onplanbare zorg kan planbaar worden. Door 
meerdere keren per week overdag ondersteuning in te zetten, voorkom je bijvoorbeeld inplanbare 
zorg. Eén aanbieder geeft aan dat aan dat ze onplanbare zorg voorkomen door ook in de avonden en 
zaterdagmorgen gepland contact, waardoor onplanbare zorg wordt voorkomen. Enkele andere 
aanbieders geven aan ook in de avonden of zaterdagmorgen planbare zorg in te zetten, tot het 
moment dat er ORT betaald moet worden (op werkdagen tot 20:00 uur en zaterdagmorgen).  
 
Eén aanbieder geeft een belangrijk signaal af dat er een populatie is van cliënten die een BW-indicatie 
hebben of hadden, maar door complexe problematiek niet binnen het bestaande aanbod passen. Dit 
signaal wordt door de gemeenten herkent. Dit moet opgelost worden binnen de inkoop van BW en niet 
in segment 1a. Hiervoor wordt de pilot BW-plus gestart, waarvan aanbieders op de hoogte worden 
gehouden.  
 
24-uurs bereikbaarheid 
De groep die 24-uurs bereikbaarheid nodig heeft in de avonden en weekenden is beperkt geven de 
meeste aanbieders aan. Sommige aanbieders die ook BW bieden, geven aan dat ze de 
bereikbaarheid voor cliënten met een BGI indicatie hebben neergelegd bij hun BW-locatie, maar dat 
dit geen structurele oplossing is. Het zou goed zijn om de bereikbaarheid gezamenlijk te organiseren. 
Het is nu zo dat een relatief dure beschikbaarheid per zorgaanbieder is ingeregeld. Dit kan slimmer 
door samen te werken, echter is dit ook lastig omdat men geen dossierkennis heeft van cliënten van 
andere aanbieder. Het inrichten van iets nieuws zien aanbieders niet zitten. Er wordt geopperd dat 
een bereikbaarheidsdienst wellicht helemaal los zou kunnen staan van de reguliere afspraken en in de 
regio op een andere manier wordt ingekocht. Een andere aanbieder vult hierop aan dat er in Noord 
Limburg al het meldpunt signaal is rond verwarde personen. Daarnaast geeft een aanbieder aan dat 
het bij de Zorgverzekeringswet zo is georganiseerd dat één of twee aanbieders verantwoordelijk zijn 
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voor de 24-uurs bereikbaarheid. Andere aanbieder reageert hierop door te zeggen dat er kaders 
hiervoor nodig zijn. Dit blijft een zoektocht. 
 
Een aantal aanbieders geven aan dat het belangrijkste is om cliënten op te voeden dat een hulpvraag 
uitgesteld kan worden. Normaliseren is hierin belangrijk, evenals het gebruik maken van de reguliere 
telefoondiensten die voor alle inwoners beschikbaar zijn. Één aanbieder geeft aan dat bijvoorbeeld de 
landelijke luistertelefoons ingezet kan worden. Er wordt meerdere keren aangeven dat er moet worden 
aangesloten bij wat er is en er geen nieuwe zaken moet worden opgetogen.  
Wel is het belangrijk om helder te hebben wat er verwacht wordt te bereiken met een 24-uurs 
bereikbaarheid en voor wie dit beschikbaar moet zijn. Gaat het om een luisterfunctie of een orgaan dat 
ook gaat schakelen met de eerste hulp of crisisdienst ggz?  
Aanbod van 24-uursbereikbaarheid creëert ook vraag geven meerdere aanbieders aan. Één 
aanbieder herkent dit niet. Deze aanbieder geeft aan dat ze 24/7 bereikbaar zijn, maar dat hiervan 
nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Zij geven aan dat het meespeelt hoe de boodschap over het 
gebruik van de 24-uursbereikbaarhied wordt gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een lijstje op 
de koelkast met nummers die gebeld kunnen worden (waarbij gebruik gemaakt wordt van de vijf fasen 
van de Kindertelefoon). Dit werkt goed. Één andere aanbieder geeft aan dat ze het de 
verantwoordelijkheid van de aanbieder vinden om situaties ook in de avonden en weekenden op te 
lossen.  
 
Overige punten die werden benoemd t.a.v. inkoop 2022 

 Één aanbieder gaf aan dat het belangrijk is dat gemeenten duidelijk beschrijven wat er precies 
in de tarieven zit.  

 Er wordt door een aanbieder benoemd dat het belangrijk is dat er sneller kan worden op- en 
afgeschaald tussen BW en Bgi als er meer zorg nodig is.  

 Een andere aanbieder geeft aan dat ze de voorkeur hebben voor contracten voor meerdere 
jaren en gelijkheid in tarieven tussen aanbieders (uitgaande van reële tarieven). Op die 
manier kan er een gecontinueerde samenwerking tot stand kan komen. Één van de gemeente 
licht toe dat de inkoop van 2022 uitgaat van contracten voor drie jaar, met twee keer een 
verlengingsoptie van een jaar. 

 
 


