AANGEPAST PROGRAMMA OVERLEGTAFEL WMO
Dinsdag 7 mei 2019
Locatie: Het Forum | Elmpterweg 50 | Roermond | zaal Petit Foyer

In plaats van een reguliere overlegtafel, welke al eerder gepland was voor 7 mei, hebben we besloten
om twee thema-tafels te organiseren.

Deel 1:
Voor de aanbieders Wmo vervoer Midden-Limburg Oost
Als aanbieder Begeleiding Groep in combinatie met Vervoer bent u uitgenodigd voor de thematafel op
7 mei van 14.30 tot 15.30 uur in Het Forum, Elmpterweg 50 in Roermond. Deze thematafel is een
vervolg op de eerdere thematafel vervoer van 18 december 2018. De MLO gemeenten willen van de
gelegenheid gebruik maken om het scenario vervoer 2020 e.v. met jullie te bespreken, alvorens het
nog verder uitgewerkt wordt voor opname in de uitvoeringovereenkomst 2020.
[Ter info: de gemeenten Midden-Limburg West verzorgen binnenkort een apart overleg over vervoer]

Deel 2:
komt te vervallen – de vernieuwde app is nog niet klaar op 7 mei – er komt een nieuwe uitnodiging
Voor de aanbieders van het Wmo-product Kortdurend verblijf in de regio’s Midden-Limburg
Oost, Midden-Limburg West en Noord-Limburg
De gemeenten in de bovengenoemde regio’s gaan werken met de de zorgbedwijzer app:
https://zorgbedwijzer.nl/. De app wordt momenteel al naar tevredenheid gebruikt voor het real-time
inzicht in de beschikbaarheid van de ELV-bedden in de regio Noord-Limburg. Deze app wordt nu
uitgebreid met de KDV-bedden die via de Wmo bij wij bij jullie hebben ingekocht. In de derde fase
worden de WLZ-bedden toegevoegd.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze app de dienstverlening aan onze hulpbehoevende burgers vergroot,
omdat onze uitvoeringsmedewerkers sneller kunnen schakelen met aanbieders bij spoedopnames en
we meer zicht krijgen op de totale beddencapaciteit. Voorwaarde is wel dat aanbieders de
beschikbaarheid van hun bedden in de app up-to-date houden. De instructies hiervoor voor onze
gecontracteerde KDV-aanbieders is op 7 mei van 15.30-16.30 uur in het Forum in Roermond
ingepland.

Wij zien u graag op 7 mei in Roermond!

Vragen? accountmanagement@midden-limburg.nu

