
Overlegtafel 1 Wmo
Inkoop Midden-Limburg 2019

Terugblik en nieuwe start voor 2019

27 februari 2018



1. Opening en mededelingen 
2. Terugblik op de inkoopprocedure 2018 
3. Vervoer 
4. Voorbereiding omzetting landelijke productcodes 
5. Vooruitblik inkoopprocedure 2019
6. Onderwerpen volgende overlegtafel 
7. Wat verder ter tafel komt 
8. Sluiting

Agenda Overlegtafel 



1. Wijze van publicatie 
2. Wijze van inschrijving
3. Wijze van onderhandeling
4. Wijze van gunning
5. Wijze van implementatie (profielen-producten):

 Communicatie 
 Via de Leudal-site
 Via  Negometrix

 Conversie productcoderingen
 Codes eigen bijdragen
 Berichtenverkeer
 Werkinstructie
 Opstart nieuwe overlegtafels
 ….

Terugblik inkoopprocedure 2018



2018: 

Uitwerking overgang nieuw product, nieuwe tarieven:
 aparte indicaties/301-berichten

 aparte productcodes

 aparte facturering

2019:

Vooruitzichten 2019 Omnibuzz: 
 inkoop 2019 opnieuw noodzakelijk

Vervoer



 Afspraak 2018: gelijk houden aan 2017, behalve vervoer

 Afspraak 2019: Voorbereiding omzetting naar landelijke 
productcodes Wmo

 Hoe inrichten proces:

 Bepalen keuze voor codering

 Welke stappen nodig

 Welke planning

Landelijke productcodes



Code Omschrijving

02A03 Begeleiding regulier: inspanningsgericht

02A04 Begeleiding mantelzorg: inspanningsgericht

02A05 Begeleiding specialistisch: inspanningsgericht

02A16 Begeleiding regulier: inspanningsgericht (individueel)

02A17 Begeleiding regulier: inspanningsgericht (groep)

02A18 Begeleiding regulier: inspanningsgericht (op afstand)

02A19 Begeleiding specialistisch: inspanningsgericht (individueel)

02A20 Begeleiding specialistisch: inspanningsgericht (groep)

02A21 Begeleiding specialistisch: inspanningsgericht (op afstand)

02A22 Begeleiding laag tarief: inspanningsgericht

02001 Aanbrengen van structuur c.q. voeren van regie

02002 Begeleiding bij beperkingen in de ontwikkeling

02003 Begeleiding bij fysieke beperkingen

02004 Begeleiding bij psychosociale beperkingen

02005 Begeleiding bij vervoer

02006 Begeleiding bij/naar het zelfstandig wonen

02007 Oefenen (onder begeleiding) 

02008 Ondersteuning bij praktische handelingen/vaardigheden

02009 Sociale relaties en maatschappelijk leven

02010 Toezicht



07A03 Dagbesteding regulier: inspanningsgericht

07A04 Dagbesteding specialistisch: inspanningsgericht

07A11 Dagbesteding regulier: inspanningsgericht (licht)

07A12 Dagbesteding regulier: inspanningsgericht (middel)

07A13 Dagbesteding regulier: inspanningsgericht (zwaar)

07A14 Dagbesteding specialistisch: inspanningsgericht (licht)

07A15 Dagbesteding specialistisch: inspanningsgericht (middel)

07A16 Dagbesteding specialistisch: inspanningsgericht (zwaar)

07001 Dagopvang bij beperking in de ontwikkeling

07002 Dagopvang bij fysieke beperkingen

07003 Dagopvang bij psychosociale beperkingen



 Oost producten, West profielen

 Minder impact:

 Geen basisovereenkomst meer nodig

 Uitvoeringsovereenkomst:

 geen grootschalige wijzigingen, basis staat, 

 wel finetuning en verbeterpunten op onderdelen mogelijk

 Streven naar eerdere afhandeling: publicatie voor 
zomerreces, gunning afronden oktober

 Signaal: budgetten nu en in toekomst niet toereikend in 
aantal gemeenten, zowel op Jeugd als Wmo

Vooruitblik inkoopprocedure 2019



 Kortdurend verblijf
 Inhoudelijke discussie over randvoorwaarden voor beschikbaarheid, 

betaalbaarheid en kwaliteit KDV, met name ook bij 
dubbeldiagnostiek

 Aansluiten bij trajecten WLZ
 Knelpunt logeeropvang voor mensen met dementie en behoefte 

aan opvang tijdens andere dagdelen (b.v. avonduren)
 Initiatief Mierlo: opening logeerhuis door samenwerking 

zorgverzekeraar, gemeente en zorginstelling. 

 Ondersteuningsplannen
 Eerste bevindingen resultaatsturing
 …

Te bespreken onderwerpen 2019



Planning overige overlegtafels

 Dinsdag 3 april van 14.30 tot 16.30

 Dinsdag 15 mei van 14.30 tot 16.30

 Werkgroepen: ….



Afsluiting


