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Bijeenkomst voor aanbieders over 

berichtenverkeer op 12 juli 2016 
 

Deze bijeenkomst op 12 juli j.l. was speciaal voor 

zorgaanbieders (Wmo nieuwe taken en Jeugd), die 

nog niet zijn aangesloten op het geautomatiseerd 

berichtenverkeer via het VECOZO knooppunt. 

Peel 6.1 is al enige tijd bezig om de stap te maken 

van papieren communicatie naar geautomatiseerd 

berichtenverkeer. Dit doen we voor het gehele 

administratieve proces van zorg leveren tot zorg 

factureren. De administratieve lasten, in kosten en in 

tijd, voor zowel zorgaanbieders als de gemeenten 

zullen hierdoor sterk afnemen. 

Per 1 oktober 2016 maakt Peel 6.1 de volledige 

overstap naar geautomatiseerd berichtenverkeer voor 

WMO nieuwe taken en Jeugd. Vanaf die datum 

worden er tussen zorgaanbieder en Peel 6.1 geen 

papieren berichten meer per post of mail verstuurd 

en geaccepteerd. 

 

Tijdens de bijeenkomst op 12 juli 2016 is informatie 

gegeven over de procedure en werkwijze zoals we 

die binnen Peel 6.1 hanteren. Een belangrijk hulp-

middel binnen het geautomatiseerde berichten-

verkeer is de recent ontwikkelde VNG berichten-app. 

De stukken van deze bijeenkomst en de 

gebruiksaanwijzing voor de VNG berichten-app, zijn 

beschikbaar via de website voor aanbieders. 

 

 

 

Gewijzigde afspraken over vervoer 

van en naar de dagbesteding  

(zorg in natura) 
 

Vaste bijdrage vervoer  

Cliënten kunnen in aanmerking komen voor vervoer 

van en naar de dagbesteding als zij niet zelf –of met 

behulp van hun eigen netwerk- in staat zijn om het 

vervoer te regelen. In die gevallen is het de 

verantwoordelijkheid van de gecontracteerde 

aanbieder om het vervoer daadwerkelijk te regelen 

voor de cliënt. De aanbieder ontvangt daarvoor een 

standaardbedrag vanuit Peel 6.1. Dit bedrag is  

€ 11,00 retour per dag (of € 16,50 in voor 

rolstoelvervoer), ongeacht de daadwerkelijke kosten 

of de reisafstand.  

 

Mogelijkheid samenwerking voor vervoer? 

Het thema vervoer is regelmatig onderwerp van 

gesprek met de aanbieders. Het gaat dan met name 

om mogelijke kostenbesparingen. Het adviesbureau 

Trafficon onderzoekt op dit moment of samen-

werking tussen aanbieders op het terrein van vervoer 

zinvol is en of samenwerking tot lagere vervoers-

kosten leidt. De uitkomsten van dit onderzoek komen 

in de tweede helft van september beschikbaar en 

worden besproken aan de fysieke overlegtafel voor 

Begeleiding. 

 

Acceptatieplicht vervalt als het kan 

De Peelgemeenten hebben tijdens de fysieke 

overlegtafel (FOT) van 14 juli jl. voorgesteld om de 

zgn. acceptatieplicht te verzachten. Er is afgesproken 

om gecontracteerde aanbieders niet meer te 

verplichten om een cliënt toe te laten tot de 

dagbesteding als de enkele reisafstand van woonhuis 

naar dagbestedingslocatie 10 kilometer of meer 

bedraagt. Als dat het geval is mag de aanbieder de 

Ontvangst tijdens de bijeenkomst over berichtenverkeer 

http://aanbieders.peel6-1.nl/aanbieders-peel-61/Site-Root/Welkom-op-de-aanbieders-Peel-61-site/zorg-declareren/Berichtenverkeer-algemeen/Bijeenkomst-over-berichtenverkeer-voor-kleine-aanbieders-12-juli-2016
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cliënt uitsluitend weigeren om de te hoge kosten van 

vervoer. We onderzoeken nog of de aanbieder op 

vrijwillige basis een tegemoetkoming in de vervoers-

kosten met de cliënt mag afspreken, als de cliënt 

uitdrukkelijk zelf kiest voor deze locatie, ondanks 

passende alternatieven dichterbij. We hopen dat we 

hierover aan de FOT van september uitsluitsel 

kunnen geven. 

 

Acceptatieplicht blijft gehandhaafd bij 

noodzaak  

Een andere situatie is het wanneer er vanuit 

zorgoptiek een noodzaak is dat de betreffende 

cliënt naar een dagbestedingslocatie gaat, die verder 

weg ligt dan 10 km. enkele reis. In die gevallen (en 

als de cliënt ook een noodzakelijke vervoersindicatie 

heeft), bespreekt Peel 6.1 met de aanbieder hoe 

deze situatie het beste –tijdelijk- kan worden 

opgelost. Dit vervoer hoeft lang niet altijd een 

knelpunt te zijn. Misschien kan de cliënt in het 

vervoer van de aanbieder meegenomen worden 

binnen het huidige tarief. Maar als er wél sprake is 

van een knelpunt, wordt per situatie gezocht naar 

een maatwerk-oplossing. Dit is een tijdelijke situatie, 

totdat we samen met de partners aan de fysieke 

overlegtafel een structurele oplossing voor deze 

probleemsituaties hebben vastgesteld. We 

onderzoeken op dit moment of er voor die gevallen in 

de toekomst een standaardverhoging moet gelden. 

Dit onderwerp komt terug aan de FOT van  

22 september. 

 

Nieuwe afspraken per 1 juli 

De aanbieders / deelnemers aan de FOT zijn akkoord 

gegaan met het voorstel om de acceptatieplicht aan 

te passen. Via deze nieuwsbrief worden alle 

aanbieders die het aangaat op de hoogte gebracht 

van de nieuwe afspraken die gelden vanaf 1 juli. De 

afspraken worden in het najaar van 2016 verwerkt in 

de deelovereenkomst.  

Het bovenstaande geldt voor nieuwe cliënten. Voor 

cliënten met een vervoersindicatie, die nu al zorg 

krijgen op een dagbestedingslocatie die 10 kilometer 

of meer van hun woonhuis ligt en waar aantoonbaar 

een fors financieel knelpunt aan de orde is, kunnen 

de aanbieders met Peel 6.1. zoeken naar een 

passende oplossing. Aanbieders met knelpunten die 

wij al kennen gaan we actief benaderen.  

 

Het thema vervoer blijft onderwerp van 

doorontwikkeling in de komende maanden. 

 

Kortdurend verblijf (KV): Eigen 

bijdrage vervalt 

Omdat het thema “eigen bijdrage Wmo-

maatwerkvoorzieningen” grote publieke aandacht 

trekt, heeft Peel 6.1., Zorg en Ondersteuning een 

analyse uitgevoerd op dit thema.  

Uit deze analyse bleek dat het overgrote deel van de 

inwoners van de Peel 6.1 gemeenten (85%) geen 

eigen bijdrage betaalt, of slechts een kleine eigen 

bijdrage. Door de hardheidsclausule en ons 

armoedebeleid betalen zeer kwetsbare doelgroepen 

sowieso geen eigen bijdrage. 

Op basis van het onderzoek trokken we de conclusie 

dat de CAK-kostprijs voor het product Kortdurend 

verblijf (€ 62,00 per etmaal), opnieuw moest worden 

bekeken.  

Kortdurend verblijf is meestal respijtzorg. Respijtzorg 

is een belangrijke pijler van ons mantelzorgbeleid. 

Daarom is besloten om voor Kortdurend verblijf geen 

eigen bijdrage meer op te laten leggen door het CAK.  

Wij laten het rekentarief (de kostprijs) van het 

product kortdurend verblijf (CAK code 428) bij het 

CAK op in-actief stellen.   

De ingangsdatum van deze wijziging is zorgperiode 9 

(start 15 augustus 2016). Met ingang van deze 

periode hoeven de aanbieders voor de geleverde 

inzet Kortdurend verblijf  geen productiegegevens 

meer door te geven aan het CAK.  

Als u met ingang van zorgperiode 9 toch nog 

productiegegevens op code 428 aanlevert bij het 
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CAK, dan krijgt u bericht van uitval van het CAK 

omdat de gebruikte code dan onbekend is. 

De cliënten die op dit moment een actieve indicatie 

voor kortdurend verblijf hebben, stellen wij 

schriftelijk op de hoogte van deze wijziging. 

Let op: als cliënten in combinatie met de indicatie 

KV ook nog een indicatie voor begeleiding hebben 

(begeleiding tijdens het kortdurende verblijf), dan is 

voor de begeleiding WEL een eigen bijdrage 

verschuldigd. Dit zijn aparte producten. 

 

Website voor zorgaanbieders melding 

nieuwsitem via RSS 
 

De website voor zorgaanbieders Peel 6.1 is recht-

streeks te vinden via http://aanbieders.peel6-1.nl (let 

op, geen www toevoegen) of via de link op 

www.peel6-1.nl op de homepage rechtsboven “snel 

naar website zorgaanbieders”. 

 

De inhoud van de website wordt regelmatig 

geactualiseerd. Als er wijzigingen zijn of als er 

nieuwe documenten worden geplaatst, melden we 

dat altijd in een kort nieuwsitem op de homepage.  

 

Wilt u niets missen? 

Wilt u de aanpassingen niet missen, neem dan een 

abonnement op een rss-feed. Hiermee regelt u dat u 

een melding krijgt als er een nieuwsitem is geplaatst. 

Kijk voor de rss-feed op de website voor aanbieders, 

helemaal bovenaan in de onderwerpenregel op de 

homepage.  

 

http://aanbieders.peel6-1.nl/
http://www.peel6-1.nl/
http://aanbieders.peel6-1.nl/aanbieders-peel-61

