Werkstroom 2 – werkgroep 1 – overgang ‘18/’19 – herindicaties (excl. JGGZ)
Verlagen administratieve lasten
In juli 2018 is in twee bijeenkomsten met Wmo- en Jeugdhulp aanbieders geïnventariseerd welke onderwerpen van belang zijn in het verlagen van de administratieve lasten. Gedurende deze bijeenkomsten zijn de geïnventariseerde onderwerpen verdeeld over vijf werkgroepen.
Werkgroep 1 Overgang ‘18/’19
In deze werkgroep moet worden uitgewerkt op welke manier de conversie van indicaties richting 2019
wordt vormgegeven. In deze uitwerking moet rekening gehouden met verantwoordingseisen voor lopende cliënten en de hoe kan worden gedeclareerd wanneer indicaties aflopen in 2019.
Planning
Voor deze werkgroep geldt dat er sprake is van enige mate van tijdsdruk. Voor aanbieders en gemeenten is het van groot belang dat er vanaf 1 januari 2019 zorg geleverd en gedeclareerd kan worden.
Aandachtspunten doorlopende indicaties 2019




Het huidige inkoopcontract (Jeugd/WMO) loopt af op 31 december 2018, maar kent een uitloop in
2019 van de doorlopende indicaties (t/m uiterlijk 31 december 2019). Dit zoals beschreven in de
hoofdtender, art. 1.1.20 (overgangsrecht en herindicatie);
De doorlopende indicaties kennen vanaf 1 januari 2019 een prijsverhoging van 2,61% (Nza). Dit
voor de zorg die vanaf 1 januari 2019 wordt geboden;
o Dringend advies is om de tariefstelling in het CRM (gemeenten/aanbiedersportaal) aan te
houden

Opbrengsten/afspraken doorlopende indicaties 2019
In de werkgroep is vastgesteld dat de gebruikmaking van artikel 1.1.20 (overgangsrecht en herindicatie, hoofdtender) per gemeente wordt ingezet, waarbij aanbieders accepteren dat er tussen gemeenten
verschillen kunnen ontstaan in het moment van (her) indiceren in het Twents model.
De aanbieders zullen na afloop van huidige indicatie, in 2019, enkel, en indien van toepassing een
indicatie volgens het Twents model kunnen in te zetten, met als resultaat dat alle indicaties per 1 januari 2020 volgens het Twents model zijn vastgesteld.
Indicaties die voor of op 31 december 2018 aflopen
Bij indicaties die voor 31 december 2018 zullen aflopen is de aanbieder bereidt om de volgende toewijzingsvarianten te kunnen verwerken:






dubbele indicatie (huidig model en Twents model)– vanaf 26 november 2018
o t/m 31 december a.s. een indicatie volgens het huidige model en een indicatie vanaf 1 januari volgens het Twents model
enkele indicatie huidig model– vanaf heden
o Specifiek kenmerk hierbij is dat de duur van de indicatie tot uiterlijk 31 december 2019 zal
zijn
enkele indicatie Twents model- vanaf 26 november 2018
o De duur wordt per indicatie vastgesteld

