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Agenda

1. Waar komen we vandaan.

2. Waar gaan we naar toe

3. Waar staan we nu.

4. Overgang naar een nieuw geautomatiseerd systeem.

5. Periode 12 december 2016 – 1 februari 2017.

6. Wat verwachten we van de leveranciers.
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Waar komen we vandaan
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Waar gaan we naar toe

• Lokale gebiedsteams

• Back-office organisatie GR Peelgemeenten (standplaats Deurne) voor Wmo, Jeugd 
en Bijz.bijstand/Minimaregelingen/Schulddienstverlening

• Administratieve afhandeling

• Kwaliteit en afstemming met lokale teams

• Beleid, inkoop en contractbeheer

• Inkoop en contractbeheer wordt gezamenlijke met Helmond voortgezet 
(waaronder ook afspraken inzake facturatie, productcodes etc.)
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Waar gaan we naar toe

1. De Peel 6.1 uitvoeringsorganisatie wordt per 1 januari 2017 ontbonden. 

2. Per die datum gaan de 5 regiogemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en 
Someren) verder onder de noemer GR Peelgemeenten.

3. Europese aanbesteding, met uitkomst een nieuwe applicatie.

4. Conversietraject gestart per oktober.

5. Inrichting gestart per oktober. 

6. Opleiding per december. 

7. Datum in productiedatum per 6 januari 2017.
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Waar staan we nu

1. Workshops ten behoeve van inrichting applicatie.

2. Instrumenten aanwezig

1e proefconversie afgerond. Clientgegevens en PDC ingelezen

Koppelingen en web-services inrichten (waar onder berichtenverkeer) gepland voor 25-11 

Inlezen besluiten en voorzieningen van lopende dossiers definitief 2-1 / 5-1

Inlezen van documenten behorende bij lopende dossiers definitief 3-1
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Overgang naar nieuw systeem

Uitgangspunten / Afspraken

- Er wordt door de Peelgemeenten gewerkt via het berichtenverkeer. 

- Gestart met Begeleiding en Jeugd.

- Huishoudelijke hulp per 1 april 2017 (de voorbereiding hiervan wordt gezamenlijk met Helmond opgepakt)

- De last voor de zorgaanbieders moet zoveel mogelijk 0 zijn. 

- Dit betekent dat aanbieders voor bestaande klanten in principe dus niet te maken krijgen met een afmelding 
vanuit Peel 6.1 en vervolgens een nieuwe melding (301) vanuit GR Peelgemeenten

- Dit wordt gerealiseerd door een goede inhoudelijke conversie, waarbij alle technische velden worden 
meegenomen. 

- Afronding van dit onderdeel 12 december, met uitloop naar 30 december. 
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Periode 12 december – 1 februari

- Scenario voor overgang periode 12 december – 6 januari. 

- Gericht op het wegwerken van actieve werkvoorraad

- Geen zorg verzoeken (301 bericht) via het berichtenverkeer in de periode 12 december 2016 - 5 januari 2017.
Deze berichten worden na 5 januari nagezonden

- Vanuit zorgaanbieders kunnen alle berichten regulier worden verzonden. Deze worden zoveel mogelijk op de 
normale wijze en binnen de afgesproken termijnen verwerkt.

- Afspraken met Peel 6.1 omtrent de afwikkeling van de facturen betrekking hebbende op 2016. 

- Tot 2-1-2017 verwerkt Peel 6.1 alle facturen

- Vanaf 2-1-2017 gaat Peelgemeenten alle facturen voor de peelgemeenten verwerkten (2016 en 2017):

- berichtenverkeer 

- overige facturen  
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Hoe kunnen facturen Peelgemeenten worden aangeleverd?

1. Berichtenverkeer: Conform de huidige werkwijze

2. Overige facturen: 

- Via een digitale factuur in Excel. Het Excelblad heeft een vaste lay-out en wordt nagezonden, 
inclusief een aanleverinstructie. 
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Excel bijlage factuur

Tabblad factuur
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Factuurnummer Factuurdatum Factuurbegindatum Factuureinddatum AGBCODE Leveranciernummer Leveranciernaam Totaalbedrag Factuurtoelichting

Tabblad producten

Aanvraagnummer ClientBsn Productbegindatum Producteinddatum Voorzieningskenmerk ProductcodeAantal Producteenheid Tarief Bedrag Toelichting



Wat verwachten we van de leveranciers

- Verzoek om actuele contactgegevens voor vlot contact.

- Bij onduidelijkheden / vragen, svp direct in contact treden met Erie Gielen, bij voorkeur / 
voorlopig via mail erie.gielen@peelgemeenten.nl

- bij spoed tot 1-1-2017: 06 22 45 12 71 na 1-1-2017: 06 14 76 04 12

- Medewerking om de transitie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen 
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Vragen
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