
Bijeenkomst Overlegtafel

Bestuurlijk Contracteren 

Wmo

Leidse regio

29 september 2020

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yelaqDQNAHOmPM&tbnid=7GBxorrP54zBgM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bsgr.nl%2Fbsgr%2Finformatie-per-gemeente%2Fgemeente-oegstgeest.html&ei=qmbGU96lJMr9ygOU_IGYBg&bvm=bv.71126742,d.bGQ&psig=AFQjCNEHKyFvtCmNmaqpMR8E2MqqDBOsGA&ust=1405597734356569


Inhoud presentatie 

▪ Aanpassingen iWmo 2021
(en periode 13 van 2020)

▪ Aanpassing bandbreedtes intensiteiten 
Begeleiding van 4 weken naar maand

▪ Voorlopige indexatie tarieven conform 
bepaling overeenkomst

▪ Overige contractaanpassingen en proces
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Veranderingen iWmo 2021

Belangrijkste wijzigingen ivm invoering iWmo 3.0 
per 2021 

▪ Alle gemeenten gaan werken met een D-variant 
(met aangepaste spelregels).

▪ Maandelijkse i.p.v. vierwekelijkse declaraties.

▪ Toewijzingen per vier weken zijn niet meer 
mogelijk.
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Veranderingen iWmo 2021 (2)

▪ Voorstel om de vierwekelijkse toewijzingen aan te 
passen naar maandelijkse toewijzingen. Dit heeft 
de volgende gevolgen:
▪ Periode 13 van 2020 eindigt op 27 december. Voorstel 

om periode 13 van 2020 te verlengen t/m 31 december. 

Tarief wordt rekenkundig omgerekend (:28 x31) en 

deelbaar door 2.

▪ We blijven werken met halve perioden bij start- en laatste 

maand, hiervoor wordt een half tarief gehanteerd.

▪ Bandbreedten/intensiteiten begeleiding en dagbesteding 

worden m.i.v. 1-1-2021 administratief omgezet voor 

bestaande en nieuwe cliënten.

▪ Vierwekelijkse tarieven worden aangepast naar 

maandtarieven.
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Veranderingen iWmo 2021 (3)

Aandachtspunten:

▪ Er is geen conversieperiode.

▪ Huidige toewijzingen worden ingetrokken en m.i.v. 
1-1-2021 volgen nieuwe toewijzingen voor alle 
cliënten.

▪ Geleverde ondersteuning t/m 31 december 2020 
wordt gedeclareerd/gefactureerd volgens de huidige 
werkwijze. 

▪ Voorstel om in november voor 
financieel/administratief medewerkers een 
thematafel Financiën/Administratie te organiseren.
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Aanpassen bandbreedten/intensiteiten 
Begeleiding en dagbesteding

▪ Bandbreedtes intensiteiten worden 
omgerekend van 4 weken naar maand en 
bij Begeleiding individueel tevens afgerond

▪ Zie ook website voor omrekentabel van 
intensiteiten en tarieven voor BGI en BGG
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Nu Rekenkundig Afgerond

2,01 -10 uur 2,18 – 10,83 uur 2,01 – 11 uur

10,01-18 uur 10,83- 19,5 uur 11,01 – 19,5 uur

18,01 – 26 uur 19,5 – 28,17 uur 19,51- 28 uur 



Voorlopig indexatiecijfer voor 2021 
obv peildatum augustus 2020:

▪ 50% de CBS-Index Cao-lonen sub cao sector particuliere bedrijven, ondersub

sector Q gezondheidszorg en welzijnszorg indexcijfer cao-lonen per maand 

inclusief bijzondere beloningen, 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82838NED/table?ts=1567160

249978. 

Deze bedraagt 3,0% in augustus 2020 tov augustus 2019 (voorlopig cijfer).

▪ 50% de CBS-index consumentenprijzen, indexcijfer jaarmutatie 

consumentenprijsindex. 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?ts=1570451

816491&fromstatweb=true

Deze bedraagt 0,7% in augustus 2020 tov augustus 2019 (voorlopig cijfer).

Indexeringspercentage voor tarieven 2021 is derhalve 1,85% (voorlopig).
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Contractaanpassingen

▪ Algemeen
▪ Omzettingen agv wijzigingen in iWmo

▪ Overeenkomsten nog voor 2021. Bedoeling is nieuwe 

inkoop en nieuwe overeenkomsten per 1-1-2022

▪ Insteek is: kleine aanpassingen/verduidelijkingen/ 

vastleggen praktijk.

▪ Ivm de volgens planning nieuwe overeenkomsten per 

2022 kunnen nieuwe toetreders niet toetreden, tenzij zij 

een toegevoegde waarde kunnen hebben binnen het 

contract.

▪ HO
▪ Verplichting om Beschikbaarheidsmatrix bij te houden 

toegevoegd;

▪ Verplichting om ondersteuningsplan met taken en 

frequentie te maken toegevoegd
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Contractaanpassingen (2)

▪ BGI/BGG
▪ Bijlage 2 onder 2.1.2: tekst over op/afschalen en 

eventuele terugbetaling zal worden verduidelijkt 

obv ervaringen 2019

▪ Bijlage 2 onder 2.2: Contact tussen SWT en 

begeleider en (desgevraagd) evaluatieverslag 

sturen zal worden ingevoegd;

▪ Bijlage 2 onder 3.1.1: Er zal obv ervaringen met 

beeldbellen tjdens Corona worden toegevoegd: De 

begeleiding bestaat voor de meerderheid van de 

uren uit fysiek 1-op-1 contact, eventueel aangevuld 

met (video)bellen. 
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Contractaanpassingen (3)

▪ Beschermd Wonen
▪ Aan de problematieken die in aanmerking komen 

voor ZZP 2 is ook 'verslaving' toegevoegd

▪ Sinds 2019 is opgenomen dat overbruggingszorg 

komt te vervallen en wordt overgedragen aan de 

lokale Wmo. Deze tekst wordt verwijderd omdat 

deze verandering op zijn vroegst vorm krijgt in de 

nieuwe inkoop per 2022

▪ Beschut Wonen
▪ Geen inhoudelijke wijzigingen
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Contractaanpassingen (4)

▪ Procesafspraak
▪ Overzichten van voorgenomen 

contractaanpassingen per overeenkomst staan op 

website;

▪ Reacties op iWmo3.0 verandering uiterlijk eind 

deze week (2 oktober) naar de mailbox van 

bestuurlijk contracteren. In week van 5 oktober 

ontvangt u allen definitieve keuze van de 

gemeenten tav IWmo3.0.

▪ Reacties op overige contractaanpassingen kunnen 

worden verstuurd naar de mailbox van bestuurlijk 

contracteren tot en met vrijdag 16 oktober. 

Reactieformat zal u worden toegezonden. 

11



Vragen
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