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U staat samen met uw college en uw ambtelijke organisatie voor een grote opgave
om tijdig, zorgvuldig en met een door het Rijk opgelegde financiële taakstelling,
de ondersteuning voor uw soms zeer kwetsbare inwoners te realiseren.
Vanuit de vele signalen die wij als VWS en VNG horen, begrijpen we de hoge druk
waaronder u dit proces moet vormgeven. Al een geruime tijd is het
TransitieBureau Wmo actief om gemeenten, aanbieders en cliëntorganisaties in dit
transitieproces te ondersteunen en te adviseren. Het Transitiebureau Wmo is een
samenwerking van de VNG en VWS. Van hieruit worden er handreikingen
ontwikkeld, bijeenkomsten georganiseerd, een stappenplan opgesteld en nog veel
meer.
Het meest prangend nu, is het inrichten van het inkoop proces. Gemeenten
streven er naar om voor de zomer hun financieel bestek gepubliceerd te hebben
zodat ze voor de datum van 1 oktober (conform de AMvB i.v.m. continuïteit van
maatschappelijke ondersteuning) aanbieders voldoende informatie kunnen bieden
over de afspraken met betrekking tot het jaar 2015 en verder. Financiële en
persoonsgegevens vanuit de huidige AWBZ zijn essentieel voor gemeenten om de
afspraken met aanbieders zorgvuldig en binnen de financiële kaders op tijd te
kunnen maken.
Middels deze brief willen wij u informeren over de activiteiten en producten die
reeds in uw bezit zijn of die u als gemeenten op korte termijn kunt verwachten als
ondersteuning bij dit proces.
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Bijgevoegde informatiekaart geeft beknopt weer welke beleidsinformatie
gemeenten al hebben en nog ontvangen. De beleidsinformatie komt uit drie
bronnen, namelijk van het CIZ (indicatiegegevens), het CAK (zorgconsumptie van
cliënten die eigen bijdrage betalen) en van Vektis (declaratie berichten van
aanbieders). De beleidsinformatie wordt geanonimiseerd en op postcodeniveau
(4-cijfers) aangeleverd. Vektis levert ook gegevens op geanonimiseerd
persoonsniveau. De meest recente cijfers hebben voor CAK en CIZ betrekking op
de periode t/m juli 2013. Het gegevensbestand van Vektis betreft heel 2013.
In januari heeft u het bestand van CIZ en van het CAK ontvangen. Belangrijk voor
de inkoop is het bestand van Vektis. Hiermee krijgt u o.a. per gemeente, per
prestatie, per functie, per type zorgverlener, per AGB code, inzicht in het aantal
cliënten en het totaal gedeclareerde bedrag. Helaas heeft de oplevering van het
Vektis bestand vertraging opgelopen. Dit heeft te maken met het nauwkeurig
krijgen van de verdeling van de huidige AWBZ prestaties tussen Zvw, Wmo 2015,
Wlz en Jeugdwet. VWS heeft Vektis gevraagd op deze verdeling te wachten, zodat
het bestand een correcte weergave is van de daadwerkelijke opgave voor
gemeenten. U ontvangt medio april het bestand van Vektis.
Bijgevoegd de dummy tabellen zoals die door Vektis opgeleverd zullen worden.
Toelichting op de beleidsinformatie
Om gemeenten te ondersteunen in het interpreteren en begrijpen van de
gegevensbestanden van CAK, CIZ en Vektis wordt er over 2 weken een
handleiding vanuit het TransitieBureau Wmo opgeleverd. Deze handleiding kijkt
per beleidsvraag (bijv. toegang, inkoop, samenwerking zorgverzekeraars,
wijkteams) welke gegevens uit welke bestanden bruikbaar zijn en hoe die
ingelezen kunnen worden.
Daarnaast zijn er ook YouTube filmpjes opgeleverd om gemeenten op weg te
helpen zelf berekeningen in Excel te maken, om tot beantwoording van de
beleidsvragen te komen. Dit biedt u de mogelijkheid om zonder extern advies zelf
deze rapportages te laten opstellen.
De filmpjes zijn te vinden op: http://tinyurl.com/videosbeleidsinformatie
Gegevensoverdracht
Na publicatie van het wetsvoorstel Wmo 2015 ontvangen gemeenten op
cliëntniveau de gegevens. CIZ, Vektis, CAK en ZN zijn in het project ‘GO’ vanaf
januari jl. al bezig met de voorbereidingen, zodat levering in juli 2014 haalbaar is.
Bijgevoegde presentatie geeft een beeld van hoe deze overdracht plaats gaat
vinden en om welke cliëntgegevens het gaat.
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VWS en VNG zijn samen met alle betrokken stelselpartners bezig om een agenda
voor de inrichting van de noodzakelijke informatievoorziening voor de Wmo 2015
vast te stellen. Gemeenten zullen daarbij zelf een belangrijke verantwoordelijkheid
hebben om de noodzakelijke informatievoorziening te regelen.
Eind april komen er vanuit het project iWMO standaarden beschikbaar voor
digitale gegevensuitwisseling met aanbieders voor de inrichting van financiële
controle en sturing (o.a. declaratie/ facturatie). VWS zorgt daarbij ook voor een
ondersteuningsaanbod betreffende de implementatie en het juiste gebruik door
gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers.
Meer informatie hierover is te vinden via www.platform-izo.nl
Praktijkdagen
Om alle landelijke beschikbare informatie op praktisch toepasbaar niveau te
krijgen worden vanuit het Transitiebureau in mei, 12 praktijkdagen ( per
provincie) georganiseerd. Tijdens deze dagen wordt uitleg gegeven over de
opbouw van het marcobudget, wordt uitleg gegeven over de beleidsinformatie en
hoe dat toe te passen, wordt ondersteuning geboden bij verschillende
inkoopvormen, inrichting van het overgangsproces, de toegang en andere
onderwerpen die regio’s zelf al hebben aangegeven. Daarnaast ligt er een verzoek
bij de zorgkantoren om per praktijkdag iemand van het zorgkantoor of de
zorgverzekeraar te laten aansluiten, om middels een presentatie een basis aan
inkoopkennis aan gemeenten over te kunnen dragen.
Ondersteuning
Op de website van het TransitieBureau Wmo (www.invoeringwmo.nl) zijn tevens
handreikingen te vinden die behulpzaam kunnen zijn bij het zetten van de
benodigde stappen rond het inrichten van het inkoopproces, zoals Sociale
wijkteams in ontwikkeling, Sturing en bekostiging van de tweede lijn en
bekostigingsmodellen in de Wmo.
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u uw
vragen stellen via helpdesk@invoeringwmo.nl.
Als u behoefte aan ondersteuning binnen uw gemeente of regio hebt, dan kunt u
dat aangeven via OTD@vng.nl.
De directeur Maatschappelijke Ondersteuning,

Mw. drs. E.T.J. van Kooten
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