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Meet and Greet
Dit jaar was de Meet and Greet een groot succes. Veel zorgaanbieders en
toegangmedewerkers hebben een inspirerende middag gehad. Zorgaanbieders hebben
zich aangemeld om te pitchen voor medewerkers van de Toegangen om te vertellen waar
hun organisatie uniek in is. Daarna konden ze over en weer vragen stellen. Op deze
manier heeft elke zorgaanbieder elke NMD gemeente gesproken. Tijdens het wachten kon
men in gesprek gaan met o.a. de kwaliteitsmanagers, contractmanagers en
informatiemanagers. Hoewel de exacte evaluatie nog niet bekend is, kunnen we wel al
spreken van een geslaagde middag.

Meldingsformulier

Als aanbieder van Wmo-voorzieningen dient u melding te doen van iedere calamiteit
die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden en/of indien er
sprake is van geweld bij de verstrekking van een voorziening. Vanaf 1 mei moet u dit
digitaal bij ons melden via het meldingsformulier. U vindt dit op www.wmo-jeugdnmdrenthe.nl onder het kopje formulieren. Ook staat het protocol daarbij vermeld.
Wanneer u het meldingsformulier hebt ingezonden neemt een kwaliteitsmanager
contact op.

Vergoeding zorg met terugwerkende kracht

Aanbieders lopen een risico wanneer ondersteuning ingezet wordt vóór de
startdatum van de indicatie. Richtlijn bij de gemeenten is dat ondersteuning
vergoed wordt vanaf de startdatum van de indicatie. Op het moment dat u als
aanbieder ondersteuning levert voor de startdatum van de indicatie, worden
deze kosten niet vergoed. Hetzelfde geldt bij herindicaties. Wanneer een
verzoek tot verlenging van de indicatie te laat wordt ingediend (na de
einddatum van eindigende indicatie) en de aanbieder blijft wel ondersteuning
leveren, dan komt dit voor risico van de aanbieder. Een eventuele nieuwe
indicatie gaat dan in op de datum dat de herindicatie is ontvangen door de
gemeente. Er is geen indicatie met terugwerkende kracht mogelijk. Ook niet
voor de eventuele tijd tussen de geleverde zorg en de nieuwe aanvraag. Het is
de verantwoordelijkheid van de cliënt en het belang van de aanbieder dat er op
tijd een herindicatie wordt aangevraagd. Dit is een richtlijn die de gemeente
hanteert.

Themabijeenkomst berichtenverkeer
Gemeenten en zorgaanbieders zijn samen
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en
Jeugdwet. Daarom is er belang bij een goede
inrichting van het elektronische berichtenverkeer
tussen gemeenten en zorgaanbieders. Dit kan leiden
tot een verlaging van de structurele lasten voor

beide partijen. 28 zorgaanbieders hebben zich
aangemeld om hierover in gesprek te gaan. De
bijeenkomst is onlangs geweest en we gaan jullie op
de hoogte houden over de voortgang.

Doorgeven wijzigingen
Wilt u belangrijke bedrijfs- en organisatiewijzigingen aan ons doorgeven? Denk
hierbij aan een nieuwe naam, adres, woonplaats, naam tekenbevoegde,
bankrekeningnummer waarop de betalingen moeten plaatsvinden of de AGB-code
voor de uitwisseling van berichten, dan kunt u dit doorgeven aan de
contractbeheerder Ellen Grootjans via E.Grootjans@gemeentenoordenveld.nl.
Wanneer uw AGB-code wijzigt ontvangt u van de gemeente nieuwe toewijzingen
(301-berichten) vanaf de datum wijziging van de AGB-code. Ook worden de lopende
toewijzingen op de oude AGB-code ingetrokken.
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