
Notulen iWmo HBH, 2 juli 2019 

Aanwezig: Marie-Odile Boerboom (Gemeente Altena), Ton Broos (SWO Thuis), Weynand Simon 

(Zorgplein Maaswaarden), Saskia Hartendorf (Gemeente Geertruidenberg), An Snetselaar (Gemeente 

Geertruidenberg), Miranda Stadhouders (DSO), Sharona Stadhouders (DSO), Aschwin van den 

Eijnden (Gemeente Oosterhout), Irmgard van de Weijer (Gemeente Oosterhout), Ruud de Kort 

(Gemeente Oosterhout), Nicky Schalken (Gemeente Geertruidenberg), Theo Keulemans (Zorgteam 

Oosterhout), Pascal van der Zanden (TZorg), Noortje van Loon (Inkoopbureau West-Brabant), Susan 

van Loenen (Inkoopbureau West-Brabant), Inez Annee (Gemeente Oosterhout)  

 

1. Opening: 

Susan opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Notulen vorig overleg: 

 • Marie-Odile was niet aanwezig tijdens het vorig overleg en staat wel in de notulen 

 • Naam van Weynand Simon staat verkeerd 

 

4. Stavaza berichtenverkeer HBH 

 • Niet kunnen inlezen van 301-berichten bij TZorg: het is opgelost; er wordt een nieuw 

besluitdossier aangemaakt als het een ander tijdvak betreft 

 • Declaraties: Poetszorg gaat verkeerd in facturering (correctiebedragen en verkeerde 

tarieven). Tzorg geeft ook foutmeldingen. Wellicht bij Actiefzorg. Er wordt een bericht uitgestuurd  

(naar de desbetreffende zorgaanbieders die foutieve declaraties uitsturen) dat er van de 

zorgaanbieder wordt verwacht dat ze zich aan de standaard afspraken moeten houden en op de 

juiste manier moeten declareren.  An mailt de lijst naar Susan. Ruud de Kort vraagt om een kopie om 

het ook binnen de gemeente Oosterhout te onderzoeken. 

 • Er wordt de vraag gesteld of de zorgaanbieder de ondersteuning en HV de facturen kan 

scheiden i.p.v. gecombineerd. In Oosterhout is de regel: gesplitst aanleveren. An gaat de 

desbetreffende zorgaanbieders telefonisch benaderen.  

 

5. Stavaza bulkfactuur: 

De zorgaanbieders sturen nog eenmaal een bulkfactuur over periode 1 t/m 6 van 2019 naar de 

gemeente. Vanaf periode 7 is het idee dat de gemeente een creditfactuur sturen naar de 

zorgaanbieders. Dit doen de gemeenten dan na elke factuurperiode (maand). Voordeel is dat 

aanbieders minder lang op hun geld hoeven wachten.  



Dit is het beste alternatief wat het meest klopt met de werkelijkheid. De aanbieders vinden dit een 

goed idee. 

De nieuwe aanpak wordt gemonitord en in volgend overleg besproken. 

 

6. Nieuwe standaard: 

Er moeten zaken aangepast worden in de systemen: 

1.       iWmo 303D wordt standaard. 303F wordt nog tot 2021 ondersteund. Daarna moet alles 303D 

zijn. Ze hebben de 303D landelijk laten testen door financieel specialisten en die keuren de 303D 

goed. 

2.       Maand wordt standaard periode (1-1-2020): sluit niet aan op de periodes die we nu hebben. De 

laatste 2 dagen van het jaar worden niet meegerekend van CAK 

2 Eigen bijdrage doorgeven gaat per 1-1-2020 via iEB (soort iWmo-berichtenverkeer met CAK), 

ook voor de Hbh 

3.       305 en 307 worden verplicht maar hebben geen invloed op het facturen 

4.       De standaard administratie protocollen voor inspanning en output gericht zijn klaar. Voor 

taakgericht nog niet. 

5.       De standaard administratie protocollen kunnen nu al toe worden gepast. Ze zijn gebaseerd op 

de iWmo versie van afgelopen april. 

6.       De standaard administratie protocollen zijn per 1-1-2020 verplicht om te volgen 

7.       Er komt een standaard afsprakenkaart om afspraken met zorgaanbieders vast te leggen. 

De impact van berichtenverkeer van F naar D is niet groot. Er wordt afgesproken dat dit vanaf 1-1-

2020 te veranderen. Mocht een aanbieder toch nog een F gebruiken wordt er een reminder 

gestuurd. 

De impact van CAK maandbedrag is wel groot. De berichten van 301 en dossiers staan allemaal op 4 

weken. Het moet worden omgezet per maand. De minuten moeten ook per maand berekend 

worden. Minuten per week x 52 : 12 is de makkelijkste rekensom. Anders iedere maand een nieuwe 

berekening qua uren. Er wordt afgesproken dat Ruud de Kort deze aanpassing bespreekt met Centric. 

Ruud laat de uitkomst aan Susan weten. Per 1-1-2020 gaat dit al in. Susan mailt dit rond naar de 

groep. 

Landelijk wordt het ook in de gaten gehouden.  

7. Datum volgend overleg: 

8 oktober 10.00 - 11.30u 

Locatie: Oosterhout  

8. Rondvraag: 

- Kunnen de telefoonnummers opgenomen worden in het werkafsprakenboek? Susan geeft aan dat 

bijna alles er in staat. 



- Weynand Simon: Is er een reden dat er een echtpaar wordt overgeheveld naar WLZ? De lopende 

zorg wordt dan overgezet naar WLZ. Is wel zuiver. De consulenten weten dit en dit wordt 

opgenomen met de individuele gemeente waar dit speelt. 


