INKOOP WMO
CIJFERS WMO 2020 REGIONAAL
Begeleiding

Beschermd wonen

Cliënten

7600

1060

Aanbieders

94

28

Budget (beschikt
volume)

C 40,4 mln

C 49,1 mln

Inzicht wat anders moet
Versnipperd en onoverzichtelijk zorgaanbod
Zorgveld kent elkaar en vindt elkaar onvoldoende
Huidige inkoop leidt tot meer opschaling en te weinig afschaling
Stijging cliënten, producten en kosten
Sturing en kostenbeheersing is moeilijk

BESCHERMD WONEN

Wonen
Toezicht en begeleiding
(met bereikbaarheid van 7x24 uur zorg)
Strategisch partnerschap met beperkt aantal zorgaanbieders.
Afspraken over doorstroming.
Voldoende professionaliteit om behandeling in te zetten of
werkafspraken met andere behandelaars.
Flexibiliteit in de inzet van het zorgaanbod en innovatie.
Elke zorgaanbieder heeft een kwaliteitsstatuut met o.a.
professionele standaard (BIG registratie, personele mix,
ervaringsjaren).
Reële kostprijzen en transparante bedrijfsvoering.

BEGELEIDING

Individueel
Groep
Respijtzorg

DAGBESTEDING

Regionaal 12 gebieden, in aansluiting op indeling huidige
toegangen in de regio HvB
Elk gebied één aanbieder of één samenwerkingsverband
van aanbieders voor meer lokaal maatwerk, overzicht en
betere sturing
In principe geen beschikking
Focus op samenwerken
Sleutelfiguren voor afstemmen

De beoogde beweging

Meer samenhang in Wmo
dagbesteding en beschut werk
uit de Participatiewet
Visie gelijk aan Participatie en
GGZ dagbesteding
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Bekostiging

C

Taakgericht (Lumpsum)

Inspanningsgericht (P x Q)

Taakgericht (Lumpsum)

Beschikking en urgentie via regionaal toegangsteam.

Voorafgaand aan de inzet van dagbesteding wordt
arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd om te bekij
ken wat de beste match is voor de klant (bijv. dag
besteding, vrijwilligerswerk of beschut werk).

In principe geen beschikking.
Toegang indiceert of begeleiding nodig is
zorgaanbieder bepaalt plan van aanpak.
Meer focus op normaliseren.

Gezamenlijk gebruik van faciliteiten voor verschillende
doelgroepen wordt gestimuleerd.
Aanbieders moeten laten zien dat ze klanten waar
mogelijk naar (beschut) werk kunnen toeleiden, zoals
samenwerking met werkbedrijf.

Mix van grote en kleine organisaties vormen een
samenwerkingsverband in het gebied.
Mix van goed opgeleid personeel.
Zorgaanbieder kan alle vragen in het gebied aan.
Onderaanneming is mogelijk.

Dagbesteding voor het merendeel van de klanten
wordt uit de inkoop Wmo gehaald en via een afzon
derlijke regionale inkoop in de markt gezet.
De dagsteding waarin opvang en zorg centraal staan
(bv. voor ouderen) blijft onderdeel van de inkoop
Wmo begeleiding.

Contract 4 jaar met 2 keer opties tot verlenging met
2 jaar.
Ervaringen burgers betrekken bij bewaken resultaten
en kwaliteit.
Voorkeur horizontale verantwoording via gesprekken.
Sturen op maatschappelijk effect in gebied.

Toegangs- Toegang indiceert, zorgaanbieder maakt perspectiefmanagement plan op maat met de toegang en inwoner.

Toegang blijft betrokken in verdere proces door o.a.
periodiek voortgangsgesprekken met zorgaanbieder
en monitoren van voortgang conform perspectiefplan.
Overlegtafel met zorgaanbieders over in- door en
uitstroom.
Toets op landelijke criteria toegankelijkheid.
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Leveranciersmanagement

Zorgaanbieder heeft een minimaal aantal plaatsen
met indicatie BW binnen regio HvB.
Inzetten op zoveel mogelijk zelfstandig wonen.
Actief bijdragen aan programma Weer Thuis.
Goede regionale spreiding van voorzieningen zodat
mensen veelal in de eigen omgeving blijven.
In afstemming met woningcorporaties, zorg
aanbieders en gemeenten sturen op voldoende
woonruimte.
Diverse woonvormen zoals gemengd en prikkelarm.
Kan op- en afschalen als dat nodig is.
Acceptatieplicht: binnen 6 maanden een plek.

Contra ct- 4 jaar met 2 keer optie tot verlenging met 2 jaar.
ma nageme nt
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Schaal
Wmo begeleiding en dagbesteding: Lokaal
Wmo Beschermd wonen: Regio Hart van Brabant

Volume is gemeentelijke verantwoordelijkheid,
reduceren lumpsum budget is verantwoordelijkheid
van de zorgaanbieder.
Data.
Inhoudelijke instrumenten (honos, ZRM e.d.).
Toetsing van kwaliteit hoofdaannemers en
onderaannemer.

Netwerk en client krijgen handvaten voor
zelfregie

O.a. Financiële hulpverlening in het
gewone leven oplossen

Toegang krijgt meer ruimte om oplossingen in
het gewone leven te zoeken

Bijdragen aan programma Weer Thuis

NORMALISEREN

