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Inleiding 

Ten aanzien van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders  (mbt 

opdrachtverlening, facturering/declaratie) zoals die in globale termen is afgesproken in de 

deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding is een nadere uitwerking noodzakelijk 

richting de invoeringsdatum van 1 januari 2015 en de periode hierna. In dit 

implementatieplan zijn hiervoor door de werkgroep gegevensuitwisseling concrete 

voorstellen gedaan tbv definitieve vaststelling door de fysieke overlegtafel (eerstvolgende 

overleg hiervoor staat gepland voor 15 januari a.s. van 13:00 – 17:00 uur). 

Uitgangspunten: 

 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding, dd. 18 september 2014 

(ondertekend op 2 oktober 2014) en de hierin gemaakte afspraken over 

gegevensuitwisseling. 

 Scope: Betreft individuele- en groepsbegeleiding en het vervoer naar de 

dagbesteding (BGG). 

 Gebruik maken waar mogelijk van de landelijke standaarden (i-WMO) en 

infrastructuur (Gemeentelijke Gegevens Knooppunt – GGK en Vecozo voor de 

zorgaanbieders) voor het uitwisselen van WMO berichten.  

Inmiddels is duidelijk geworden dat gemeenten vanaf 2 januari de beschikking krijgen over 

de het GGK. Hieraan voorafgaand worden er in de maand december ketentests uitgevoerd 

op landelijk niveau en zijn software leveranciers (aan gemeente kant en aan de kant van 

zorgaanbieders) bezig om hun software geschikt te maken voor het iWMO berichtenverkeer. 

De ene leverancier is hier verder mee dan de ander. We moeten er dus rekening mee 

houden dat het geautomatiseerd berichtenverkeer per 1 januari nog niet (volledig) ingezet 

kan worden om informatie uit te gaan wisselen. Dit zal geleidelijk gaan gebeuren in de loop 

van de eerste maanden van 2015. De stappen die hiervoor gezet moeten worden door 

gemeenten en zorgaanbieders zijn opgenomen in bijlage 4. Daarnaast zijn er ook (kleinere) 

zorgaanbieders die nog niet zijn aangesloten op Vecozo. Daarom heeft de werkgroep ook 

voorstellen gedaan voor uitwijkscenario’s (terugvallen op papier, email/bestandsuitwisseling 

of bilaterale – buiten de uitwisselingsinfrastructuur – afspraken over geautomatiseerde 

uitwisseling op basis van b.v. de oude AW berichtenstructuur –dit laatste b.v. voor de 

huishoudelijke hulp). 

Waar moeten we allemaal (nadere) afspraken over maken 

De inzet van de iWMO standaard berichten in het werkproces. In de deelovereenkomst 

Maatwerkvoorziening Begeleiding worden de volgende processtappen genoemd: 

1. Opdrachtverstrekking aan dienstverlener d.m.v. het WMO – toewijzigingsbericht 

WMO 301 inclusief bijbehorende retourbericht WMO302  (paragraaf 1.8 uit de 

deelovereenkomst)  

2. Aanvaarding individuele opdrachtverstrekking d.m.v. het WMO – toewijzing retour 

bericht WMO 305 inclusief bijbehorend retour bericht WMO306 – (paragraaf 1.11) 
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3. Voortijdige opdracht beëindiging d.m.v. het WMO – Beëindiging of Mutatie 

Ondersteuning bericht WMO 307 en bijbehorend retour bericht WMO 308 – 

(paragraaf 1.12) 

4. Declareren van Maatwerkvoorzieningen d.m.v. het WMO – declaratie bericht 

WMO303 inclusief het bijbehorende retourbericht WMO304 (paragraaf 4.1) 

Alleen de zorgtoewijzings (1) en declaratieberichten (4) worden per 1 januari ondersteunt 

door de uitwisselingsinfrastructuur, Vecozo aan de kant van de zorgaanbieders en het GGK 

aan de kant van de Gemeenten. De overige bericht komen pas in de loop van 2015 

beschikbaar. Het GGK is vanaf 1 januari alleen beschikbaar als zogenaamd webportaal 

(handmatig berichten klaarzetten), vanaf 1 februari kan er (gefaseerd per gemeente) ook 

gebruik gemaakt gaan worden van zogenaamde webservices waardoor volledig 

geautomatiseerde berichtenuitwisseling mogelijk wordt. 

Daarnaast is het van belang om onderscheid te maken in: 

A. Overgangsproblematiek (overgang bestaande cliënten per 1 januari 2015 

B. Nieuwe cliënten/hierindicaties nieuw producten (vanaf 1 januari 2015) 

C. Ontwikkelagenda (MLT in de loop van 2015) – voorlopig even parkeren - maakt geen 

onderdeel uit van dit implementatieplan. 

 

Hierbij dienen we (bij de nieuwe cliënten) ook rekening te houden met twee scenario’s 

waarbij we uitgaan van de  

- Huidige productcodes (afgeleid van de oude NZA codes AWBZ) zoals opgenomen in de 

Deelovereenkomst maatwerkvoorzieningen, 18 september 2014 (zie blz. 26 en 27). 

- Nieuwe en minder productcodes (per 1 januari 2015) voor de Peel regio. In de fysieke 

overlegtafel van 20 november zijn hiervoor voorstellen gedaan:  

o Het aantal productcodes wordt teruggebracht van 20 naar 12 (6 voor individuele 

begeleiding en 6 voor begeleiding groep. Biedt meer ruimte voor innovatie aan de 

kant van de zorgaanbieders en zorgt voor minder administratieve lasten aan de 

kant van de gemeenten. 

o Er is geen sprake meer van betaling per uur/dagdeel voor deze producten. Er is 

sprake van een vast bedrag per cliënt/maand  (zie bijlage 2 voor het voorstel van 

de fysieke overlegtafel). 

o De productcodes m.b.t. vervoer naar dagbesteding blijven apart bestaan voor 

2015. Declaratie/betaling vindt plaats op basis van daadwerkelijk bestede dagen. 

o Er vindt nog steeds maandelijks afrekening plaats conform wat hierover is 

afgesproken in de deelovereenkomst (zie bijlage 1 – paragraaf 4 – van de 

overeenkomst m.b.t.  begeleiding). 

In de werkgroep gegevensuitwisseling van vrijdag 28 november is de praktische 

haalbaarheid van de voorstellen van de fysieke overlegtafel besproken. Dit heeft 

geresulteerd in het hieronder door de werkgroep gegevensuitwisseling gedragen voorstel 

voor de facturering.  
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Nieuw werkwijze facturering 

Deze afspraken gelden voor het jaar 2015. Evaluatie en bijstelling kan plaatsvinden aan de 

fysieke overlegtafel. We zien 2015 nadrukkelijk als een overgangsjaar. 

Overgang bestaande cliënten:                                                                                                                                                                

Deze ondersteuning wordt gefactureerd op de oude manier. Dat betekent factureren op basis 

van geleverde zorg waarbij een korting van 11,5 % op de werkelijke tarieven 2013 

plaatsvindt. Dit is allemaal conform de tarievenbijlage van de deelovereenkomst begeleiding. 

Dit geldt tot de datum van de evt. herindicatie maar maximaal t/m 31 december 2015. Vanaf 

de datum herindicatie vindt toekenning plaats op basis van de nieuwe categorieën en de 

tarieven per maand. 

Nieuw cliënten / herindicatie’s: 

1. De facturatie start de 1e van de maand volgend op de maand waarin de cliënt voor 

het eerst zorg ontvangt.  

2. De maand waarin de ondersteuning beëindigd wordt kan nog volledig gefactureerd 

worden.  

3. Indien een cliënt langer dan 2 volledige weken geen ondersteuning heeft ontvangen 

vindt er een verrekening plaats .  In deze situatie kan de helft van het maandbedrag in de 

betreffende categorie gefactureerd worden.  

Er wordt geteld vanaf de eerste dag dat er eigenlijk zorg verleend zou worden. Bijvoorbeeld; 

een cliënt heeft zorg op maandag en dinsdag en wordt op woensdag opgenomen in het 

ziekenhuis. Dat betekent dat er geteld gaat worden vanaf de eerstvolgende maandag. Als de 

afwezigheid langer duurt dan 2 weken dan vindt er een verrekening plaats. In het voorbeeld 

kan de cliënt dus 2 weken afwezig zijn op maandag en dinsdag, als hij/zij er de 3e maandag 

weer is dan vindt er geen verrekening plaats. Is hij/zij deze 3e maandag nog ziek dan vindt er 

wél een verrekening plaats. Deze systematiek geldt voor ziekenhuisopnamen en voor 

vakantie. Als de afwezigheid gespreid is over 2 maanden dan kan dus gelden dat beide 

maanden volledig gefactureerd kunnen worden.  

De ggz merkt op dat het lastig kan zijn voor groepsbegeleiding. Als cliënten niet op komen 

dagen (no show).  Ze bekijken of dit voor hen tot grote problemen leidt maar voor nu is de 

hierboven genoemde afspraak voldoende, ook voor hen. 

De aanbieders die dit direct, geautomatiseerd kunnen verrekenen doen dit direct. Dat heeft 

onze voorkeur. De aanbieders die dit niet direct, automatisch kunnen afrekenen leveren dit 

2x per jaar aan. De eerste gegevens voor de verrekening worden uiterlijk 1 augustus 2015 

aangeleverd. De tweede gegevens worden uiterlijk 1 februari 2016 aangeleverd. Hierbij 

wordt alleen aangegeven welke cliënten gedurende langer dan 2 weken afwezig zijn 

geweest. 
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Afspraken m.b.t. overgang bestaande cliënten per 1 januari 2015 

 

Opdrachtverstrekking (1):  

 

Op basis van de gegevens die de gemeente (van zorgaanbieders via CAK) heeft ontvangen 

(3e levering heeft plaats gevonden eind november – peildatum 20 november) dienen na 1 

januari nieuwe opdrachten verleend te worden aan de betrokken zorgaanbieders. In de 

maand december worden door de gemeenten nog controles uitgevoerd gerelateerd aan de 

GBA (overlijdens, verhuizingen e.d.). Inmiddels is duidelijke geworden dat in deze berichten 

de (oude zogenaamde NZA prestatie code’s – zijn er ca. 18 voor begeleiding) zijn 

opgenomen.  Het CIZ (cliënten uit de AWBZ) stuurt een zogenaamd negatief indicatiebericht 

aan de betrokken zorgaanbieders (hiermee is gestart vanaf eind november). Ook de 

zorgkantoren trekt de zorg in via de bestaande mogelijkheden van het berichtenverkeer. 

Voor nadere informatie zie  

https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Nieuwsoverzicht/Scenario-s-administratieve-

afhandeling-AWBZ-uitstroom.html  

 

- Gemeenten sturen (uiterlijk begin februari) de zorgaanbieders zorgtoewijzingsberichten 

(inclusief de vertaling van oude NZA prestatiecodes naar de nieuwe WMO productcodes 

– zie bijlage 1) door middel van of het GGK/Vecozo schakelpunt indien beschikbaar en 

ook daadwerkelijk ingericht.  

- Zorgaanbieders: Verwerken deze opdrachten in hun eigen administratie zodat duidelijk 

wordt naar welke gemeente de geleverde zorg kan worden gedeclareerd. 

- Daarnaast spreken we een uitwijkprocedure af waarbij gemeenten per zorgaanbieders op 

cliënt niveau (voor eind december) gaan informeren via een overzichtslijst welke cliënten 

Peel 6.1 in beeld heeft (dit op basis van de gegevens uit de eenmalige 

gegevensoverdracht (peildatum eind oktober 2014) die Peel 6.1 heeft ontvangen – de 

zogenaamde Vektis bestanden). Vanaf 2 januari trekt de zorgaanbieder aan de bel als er 

een cliënt uit onze gemeenten niet in zorg zou zijn. Mochten er vragen zijn op 

casusniveau dan kan hiervoor contact opgenomen worden (per mail met Peel 6.1 – 

s.vullers@helmond.nl). Naar aanleiding van deze mail wordt binnen de 

uitvoeringsorganisatie verder gekeken hoe en door wie de vraag afgehandeld wordt. 

 

Declareren van Maatwerkvoorzieningen (4): zie afspraken m.b.t. nieuwe cliënten 

 

  

https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Nieuwsoverzicht/Scenario-s-administratieve-afhandeling-AWBZ-uitstroom.html
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Nieuwsoverzicht/Scenario-s-administratieve-afhandeling-AWBZ-uitstroom.html
mailto:s.vullers@helmond.nl
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Afspraken m.b.t. nieuwe cliënten/herindicatie’s nieuwe producten (vanaf 1 januari 

2015) 

Opdrachtverstrekking (1):  

- Gemeenten: dagelijks versturen en ophalen van toewijzingsberichten (inclusief 

retourberichten) door een applicatiebeheerder van de uitvoeringsorganisatie WMO/Jeugd  

Peel (en bijbehorende retourberichten) via GGK. Dit ophalen en versturen gaat per 

gemeente plaatsvinden omdat het GGK nog niet is ingericht voor gemeentelijke 

samenwerkingsverbanden. Indien het geautomatiseerd berichtenverkeer via 

GGK/Vecozo om wat voor reden nog niet beschikbaar is per 1 januari gaan we dit 

oplossen door het versturen van een mailbericht  dat gebaseerd is qua inhoud en 

structuur gebaseerd is op het IWMO toewijzingsbericht WMO301. We sluiten hiermee 

aan bij de huidige WMO praktijk.  Betreft een overzichtelijke opdrachtenstroom die in de 

loop van januari start (na doorlopen toegangsproces nieuwe cliënten). Voor herindicatie’s 

gaat dit van start vanaf 1 maart (indicaties die aflopen zijn/worden ambtshalve verlengd). 

- Zorgaanbieders: Ophalen en versturen van toewijzingsberichten (inclusief 

retourberichten) via VECOZO schakelpunt. Hierbij kan de zorgaanbieder kiezen voor 

twee werkwijzen: 

o Dagelijks handmatig via het webportal dat Vecozo hiervoor heeft ingericht (ook 

kleine aanbieders worden hierdoor in de gelegenheid gesteld om gebruik te 

maken van het geautomatiseerd berichtenverkeer) 

o Volledig geautomatiseerd via zogenaamde webservices  

Indien het geautomatiseerde berichtenverkeer via GGK/Vecozo nog niet beschikbar 

is dan dagelijks handmatig verwerken van de via de mail binnenkomende 

opdrachten. 

Aanvaarding individuele opdrachtverstrekking/Starten aanvang zorg  (2): 

Is een bericht dat de zorgaanbieder aan de gemeente kan sturen als men de opdracht 

aanvaard c.q. de zorg daadwerkelijk start. Zoals aangegeven wordt dit berichten verkeer nog 

niet ondersteund vanaf 1 januari 2015. Is nog niet uitgebreid aan de orde geweest in de 

werkgroep.  Is mogelijk wel van belang als er veel tijd gaat zitten tussen opdrachtverlening 

en daadwerkelijke start van de zorg (wachtlijstproblematiek, wanneer start de verplichting tot 

betaling).  Alternatieven voor het berichtenverkeer zijn een email vanuit de zorgaanbieder 

aan de gemeenten met daarin een melding aanvang zorg (daarin alleen 

beschikkingsnummer en startdatum). Voorstel vanuit de uitvoeringsorganisatie is dat we hier 

voorlopig nog geen gebruik van gaan maken, dus ook niet tijdelijk per 1 januari 2015. 

Voortijdige beëindiging/mutatie Individuele Opdrachtverstrekking  - wijzigingen (3): 

Aangezien dit berichtenverkeer (WMO 307) nog niet wordt ondersteund vanaf 1 januari 2015 

dient hier een tijdelijke oplossing voor worden gekozen.  Voorgesteld wordt om dit op te 

lossen door de lopende/huidige opdracht af te sluiten (d.m.v. een mail bericht van de 

zorgaanbieder naar de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1). Bij een mutatie dient dan een 

nieuwe toewijzigingsbericht (WMO301) verstuurd te worden (vanuit de uitvoeringsorganisatie 

Peel 6.1. naar de betreffende zorgaanbieder). Er zijn verschillende wijzigingen en 

veranderingen mogelijk: 
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1. Er is meer of minder ondersteuning nodig dan overeengekomen; 

2. De cliënt wenst ondersteuning te krijgen via een andere zorgaanbieder; 

3. De cliënt verhuist naar een andere gemeente; 

4. De cliënt overlijdt; 

5. De cliënt wil een andere ondersteuningsvorm (van PGB naar Zorg in Natura of 

andersom); 

In bijlage 2 zijn de verschillende soorten wijzigingen en veranderingen nader uitgewerkt. 

Declareren/Factureren van Maatwerkvoorzieningen (4)  

Ten aanzien van het declareren van maatwerkvoorzieningen hebben we te maken met de 

volgende uitgangspunten: 

 De nieuwe afspraak die is gemaakt mbt het factureren (zie nieuw voorstel mbt 

facturering in dit implementatieplan) 

 De algemene afspraken die op dit punt zijn opgenomen in de deelovereenkomst mbt 

begeleiding: 

o De maandelijkse verzamelfactuur wordt digitaal (Excel-formaat) aangeleverd 

en bevat een overzicht van de totale kosten van de betreffende maand met 

daarbij een specificatie op klantniveau op basis van hele maandbedragen. 

o De vorm en de inhoud van het Excel-bestand (en de mogelijke ondersteuning 

van deze informatie-uitwisseling via elektronisch berichtenverkeer – zie WMO 

declaratie bericht) wordt na overleg door de Gemeente vastgesteld. 

o De verzamelfactuur bevat in ieder geval de totale kosten van de betreffende 

maand exclusief en inclusief BTW (indien BTW van toepassing), datum, 

factuurnummer en rekeningnummer van de dienstverlener. 

o De specificatie op gebruikersniveau bevat tenminste per klant: naam van de 

gebruiker, het BSN-nummer, de in de betreffende maand geleverde diensten 

exclusief en inclusief BTW (indien BTW van toepassing). 

 De inhoud van de verzamelfactuur dient qua inhoud en structuur gebaseerd te zijn op 

het IWMO declaratiebericht WMO303 en WMO304 (retourbericht). Het bericht WMO-

Declaratie (WMO303). Dit bericht stuurt de aanbieder naar de gemeente. Het bericht 

bevat de noodzakelijke gegevens waarop de factuur is gebaseerd: de uitgevoerde 

prestatie/geleverde ondersteuning, het bedrag, tijdvak e.d. Kern van dit bericht: 

o BSN van de cliënt waaraan de ondersteuning is geleverd; 

o De productcategorie: de soort ondersteuning die geleverd is; 

o De productcode, dit is de specificatie van de productcategorie; 

o De periode waarover gedeclareerd wordt; 

o Het bedrag. 

 

Voor nadere informatie zie 

http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=WMO303&is_versie

=1.0  

 

 

http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=WMO303&is_versie=1.0
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=WMO303&is_versie=1.0
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- Zorgaanbieders:  

o Maandelijks (start begin februari) versturen (in bulk) van berichten via het Vecozo 

schakelpunt conform de IWMO standaard (IWMO303 voor het indienen van de 

declaratie en IWMO304 voor het bijbehorende retourbericht) 

o Als uitwijkscenario vallen we terug op een werkwijze waarbij we een 

verzamelfactuur beveiligd versturen via een bestand in excell1 formaat gebaseerd 

qua inhoud en structuur op het declaratiebericht (IWMO303).  Dit sluit aan bij de 

huidige werkwijze van Peel 6.1 mbt de huidige WMO taken waarbij sprake is van 

zogenaamde bulkfacturatie.   

- Gemeenten:  

o Controle en verwerken van de declaratie berichten c.q. de papieren 

facturen/excell bestanden  in de administratie van de uitvoeringsorganisatie Peel 

6.1 

o Betalen goedgekeurde facturen aan zorgaanbieder 

o In overleg treden met zorgaanbieder over afgewezen facturen 

  

                                                           
1
 T.a.v het beveiligd versturen van de factuurgegevens worden de komende weken verschillende alternatieven 

nog bekeken. Een mogelijkheid hierbij is dat de factuur aangeleverd wordt middels een zipbestand met een 
apart wachtwoord. Fysiek afgeven van de gegevensdrager (b.v. een usb stick) is ook een optie mocht 
voorgaande afspraak niet haalbaar zijn. 
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Bijlage 1, Voorstel productcodes voor i-WMO uitwisseling in de Peel 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in twee overzichten: 

A. Huidige productcodes (AWBZ – prestaties) zoals die op dit moment gehanteerd 

worden voor de overgang van bestaande cliënten (betreffen er 18 voor de 

begeleiding). 

B. Nieuwe  productcodes zoals die zijn overeengekomen in de fysieke overlegtafel van 

23 november jl. die gericht zijn op nieuwe cliënten en herindicaties. 

Een voorstel voor de definitie van de productcodes als onderdeel van de Productcategorie 

Begeleiding (categorie 2) en Vervoervoorzieningen (categorie 8) is hieronder opgenomen. 

Hier lijst met productcodes opnemen (huidig en nieuw) conform definitie Zorginstituut (input 

wordt nog geleverd door de Peel gemeenten). Hieronder is een voorbeeld opgenomen voor 

de situatie waarbij we uitgaan van de nieuwe productcodes voor de begeleiding (conform 

overlegtafel van 23 november 2014). De lijst van oude prestatiecodes (NZA codes) inclusief 

bijbehorende nieuwe WMO productcodes voor de overdracht van bestaande cliënten is nog 

in bewerking. Hierbij gaan we aan sluiten bij de standaard productenlijst WMO zoals die 

landelijk wordt gehanteerd.   

Deze is terug te vinden op de website van het zorginstituut: 

https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Verwijsindex-Productcodes-Wmo-en-

Jeugdwet.html  

 

Hierbij stellen we voor om in een tabel op te nemen de lijst met productcodes (A) die nog 

gebruikt dienen te worden voor de overgang van bestaande cliënten (huidige NZA 

Productcategorie Productcode

Individueel

Tarief op maandbasis per client* Planbaar

02 601 1 tot 2 uur p/w begeleiding individueel €     247,75 

02 602 2 tot 4 uur p/w begeleiding individueel €     575,30 

02 603 4 tot 8 uur p/w begeleiding individueel € 1.272,58

 Tarief op maandbasis per client* Deelsplanbaar / deels niet uitstelbaar

02 611 1 tot 2 uur p/w begeleiding individueel  €     339,25 

02 612 2 tot 4 uur p/w begeleiding individueel  €     919,84 

02 613 4 tot 8 uur p/w begeleiding individueel  € 1.801,86 

Groep

Tarief op maandbasis per client* 4 tot 8 personen / acute problematiek

02 651 Tot 16 uur p/w per client begeleiding groep €           511,39 

02 652 16 tot 24 uur p/w per client begeleiding groep €        1.136,37 

02 653 24 tot 36 uur p/w per client begeleiding groep €        1.501,27 

Tarief op maandbasis per client* 7 tot 15 personen/ Niet zelfredzaam

02 661 Tot 16 uur p/w per client begeleiding groep  €        340,33 

02 662 16 tot 24 uur p/w per client begeleiding groep  €        704,85 

02 663 24 tot 36 uur p/w per client begeleiding groep  €    1.057,79 

https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Verwijsindex-Productcodes-Wmo-en-Jeugdwet.html
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Verwijsindex-Productcodes-Wmo-en-Jeugdwet.html
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prestatiecodes) en de lijst van nieuwe productcodes (B) die gaan gelden voor nieuwe 

cliënten/herindicaties. 

De tabel (de lijst van productcodes) dient te voldoen aan de eisen zoals die door het 

zorginstituut zijn opgesteld en die aansluit bij de productcategorieën zoals die in de iWMO 

standaard zijn opgenomen. Betreft de zogenaamde Verwijsindex Jeugd/WMO van het 

Zorginstituut Nederland. De Peel 6.1. uitvoeringsorganisatie zal zorg dragen voor de vulling 

en beheer van deze verwijsindex voor alle Peelgemeenten.   
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Bijlage 2, Voortijdige beëindiging/mutatie Individuele Opdrachtverstrekking  

Als er reeds een opdrachtverstrekking (toewijzing WMO301) voor begeleiding heeft 
plaatsgevonden dan kunnen er diverse soorten wijzigingen noodzakelijk zijn: 
 

1. Er is meer of minder ondersteuning nodig dan overeengekomen; 
2. De cliënt wenst ondersteuning te krijgen via een andere zorgaanbieder; 
3. De cliënt verhuist naar een andere gemeente; 
4. De cliënt overlijdt; 
5. De cliënt wil een andere ondersteuningsvorm (van PGB naar Zorg in Natura of 

andersom);  
 
Uitgangspunt bij elke wijziging is het afsluiten van de huidige opdrachtverstrekking (mail 
bericht gebaseerd op WMO307)  en het verzenden van een nieuwe opdrachtverstrekking/ 
toewijzing (WMO301). Hieronder wordt per wijziging de procedure beschreven. 
 
Minder of meer ondersteuning 
Gedurende de opdracht kan de ondersteuningsbehoefte van de cliënt veranderen. Indien 
deze  verandering binnen de categorie opgevangen kan worden (bijvoorbeeld in de categorie 
begeleiding individueel 4-8 uur per week) is er geen actie nodig. 
Indien de wijziging een verandering van categorie inhoudt dan neemt de zorgaanbieder 
contact op met de gemeente. Indien dit leidt tot een verandering van de indicatie dan: 
 

1) Volgt een nieuwe opdrachtverstrekking van Peel 6.1 naar de aanbieder. Hierbij wordt 
de afspraak gemaakt dat als er sprake is van meerder indicaties (bijvoorbeeld 
begeleiding individueel en begeleiding groep) en er maar één verandert, de indicatie 
voor beide producten toch opnieuw doorgegeven wordt.  

2) De oude indicatie komt hiermee te vervallen.   
 
Wisseling van zorgaanbieder 
Het is mogelijk dat de cliënt de ondersteuning wil krijgen van een andere organisatie. De 
cliënt moet dit kenbaar maken bij Peel 6.1; Zorg en Ondersteuning. 
 

1) De opdrachtverstrekking bij de huidige aanbieder wordt beëindigd door Peel 6.1. 
2) Er volgt een opdrachtverstrekking van Peel 6.1 naar de nieuwe aanbieder. 

 
De huidige aanbieder verzendt een eindfactuur over de geleverd zorg conform de afspraken 
uit de deelovereenkomst. Uitgangspunt is dat de zorg aan de cliënt doorloopt en dat 
begindatum bij de nieuwe aanbieder en de einddatum bij de huidige aanbieder naadloos op 
elkaar aansluiten. 
 
Verhuizing 
Als een cliënt verhuist binnen een gemeente van Peel 6.1 zullen er geen wijzigingen 
optreden anders dan facturatiestroom. De aanbieder is ook in de andere gemeente 
gecontracteerd. 
Bij een verhuizing buiten de gemeenten van Peel 6.1 wordt de opdrachtverstrekking 
beëindigd. De cliënt wordt geïnformeerd en meldt zich bij de nieuwe gemeente. Als hier een 
contract is met dezelfde zorgaanbieder dan kan de zorg doorlopen mits de nieuwe gemeente 
hiervoor een opdrachtverstrekking afgeeft. Mocht de huidige zorgaanbieder niet 
gecontracteerd zijn dan bekijkt de nieuw gemeente de oplossingen met de cliënt. 
 
Er wordt per e-mail een beëindigingsbericht verzonden naar de aanbieder in de oude 
gemeente. 
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Overlijden 
Als cliënt overlijdt dan wordt de opdrachtverstrekking beëindigd. Indien dit bekend is bij een 
aanbieder dan wordt deze melding doorgegeven aan Peel 6.1. Dit wordt formeel bevestigd 
door Peel 6.1 middels een beëindiging van de opdrachtverstrekking. 
 
Wijziging ondersteuningsvorm 
Als de cliënt een andere ondersteuningsvorm wil dan moet dit door de cliënt gemeld worden 
bij de Peel 6.1. Bij akkoord geeft de Gemeente een nieuwe beschikking af. Als de cliënt van 
een PGB naar ZIN overstapt wordt een opdrachtverstrekking vanuit Peel 6.1 verzonden naar 
de aanbieder. Als de cliënt overstapt van ZIN naar PGB dan wordt een beëindiging van de 
opdrachtverstrekking vanuit Peel 6.1 verzonden naar de aanbieder. 
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Bijlage 3, Productenlijst begeleiding (voorstel fysieke overlegtafel 23 november) 

 

Tarief op maandbasis per cliënt* Planbaar 

Deelsplanbaar 

/ deels niet 

uitstelbaar 

 1 tot 2 uur p/w begeleiding individueel €     247,75   €     339,25  

 2 tot 4 uur p/w begeleiding individueel €     575,30   €     919,84  

 4 tot 8 uur p/w begeleiding individueel € 1.272,58   € 1.801,86  

 

     

 

Tarief op maandbasis per cliënt* 

4 tot 8 

personen / 

acute 

problematiek 

7 tot 15 

personen/ 

Niet 

zelfredzaam 

Tot 16 uur p/w per cliënt begeleiding groep €           511,39   €        340,33  

16 tot 24 uur p/w per cliënt begeleiding groep €        1.136,37   €        704,85  

24 tot 36 uur p/w per cliënt begeleiding groep €        1.501,27   €    1.057,79  
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Bijlage 4, Globaal invoeringsplan – geautomatiseerd berichtenverkeer iWMO 

Wat moet er allemaal gebeuren om aan de slag te kunnen gaan met het geautomatiseerd 

berichtenverkeer en door wie: 

Gemeente in Peel 6.1: 

- Vaststellen implementatieplan gegevensuitwisseling en lijst met productcodes door 

de fysiek overlegtafel WMO 

- Aanmelden lijst met productcodes bij Zorginstituut Nederland zodat deze opgenomen 

kan worden in de zogenaamde verwijsindex productcodes WMO/Jeugd 

- Aansluitprocedure doorlopen voor aansluiten op GGK 

- Aanpassen eigen bedrijfssoftware (in het geval van de Peel is dit software van 

Centric) aan de nieuwe iWMO standaard 

- Testen eigen bedrijfssoftware op het aanmaken en ontvangen van berichten van het 

GGK. 

Zorgaanbieders: 

- Aanvragen AGB code (nieuwe aanbieders). Bestaande AGB code kan hergebruikt 

worden. Moet wel gemeld worde bij WMO aansluitprocedure van VECOZO.  Zie voor 

nadere informatie https://www.vecozo.nl/stappenplan/  

- Aanpassen eigen bedrijfssoftware  aan de nieuwe iWMO standaard 

- Testen eigen bedrijfssoftware op het aanmaken en ontvangen van berichten van het 

Vecozo schakelpunt (al dan niet via webportaal en/of webservices)2 

Gezamenlijk (gemeenten en zorgaanbieders): 

- Uitvoeren pilots voor de verschillende type berichten tussen gemeenten en een 

aantal zorgaanbieders. 

- Opstellen migratieplan en bijbehorende planning (van uitwijkscenario -> naar 

geautomatiseerd berichtenverkeer). 

- Uitvoeren integrale ketentest (gemeente – zorgaanbieders), technisch en inhoudelijk 

per combinatie gemeente en zorgaanbieder 

- In productie nemen geautomatiseerd berichtenverkeer per combinatie gemeente en 
zorgaanbieder. 

                                                           
2
 Kunt u of uw ketenpartner de berichtstandaarden voor Wmo en Jw nog niet gebruiken? Dan is de 

conversietool een oplossing. Zorginstituut Nederland ontwikkelt deze tool. Organisaties kunnen met excel 
Wmo- en Jw-bestanden genereren. Het gaat om een Exceldefinitie die kan worden ingevuld en een applicatie 
die de Exceldefinitie naar een daadwerkelijk bericht converteert. 
Daarnaast kunnen organisaties berichten via de applicatie ontvangen en dan converteren naar een voor 
mensen leesbaar formaat. Voor nadere informatie zie: 
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Berichtenconverter-Wmo-en-Jeugdwet.html  

https://www.vecozo.nl/stappenplan/
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Berichtenconverter-Wmo-en-Jeugdwet.html

