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Provinciaal AWBZ programma
• Opdrachtgever: bestuurlijk OOGO
(Stuurgroep AWBZ/WMO)

• Opdrachten:
– continuïteit Inkoop Zorg In Natura 2015
(inclusief Kwaliteit, Financiën AWBZ, Vervoer)
– regionaal transitiearrangement MEE
– bijzondere groepen & specialistische voorzieningen
– samenwerking en afstemming Menzis
– vervoer
– en enkele meer inhoudelijke onderwerpen

Provinciaal AWBZ programma
• Output:
– gezamenlijke arrangementen
(bestuurlijke besluitvorming door individuele gemeenten)
– samenwerkingsafspraken
– gezamenlijke belangenbehartiging
– kennisdeling

• Organisatie:
– provinciaal programmamanager, secretariële
ondersteuning, ambtenaren gemeenten doen het werk
– budget: 150.000, geld afkomstig van gemeenten
– looptijd tot half mei 2015

Provinciaal AWBZ programma
• Actueel: Toezicht
–
–
–
–
–
–

algemeen en specifiek deel
algemeen deel en handhaving: aan individuele gemeenten
specifiek deel: toezicht bij geweld en calamiteiten
OOGO 21 11 14: specifiek deel gezamenlijk
Groningen organiseert
besluitvorming individuele gemeenten nodig voor 1 1 2015

• In de planning:
–
–
–
–
–
–

ondersteuning zintuiglijk gehandicapten 2015 : solidariteit
-> Q1 2015
inkoop ZIN 18 + 2016: of, hoe en met wie gezamenlijk vormgeven -> Q1 2015
hoe verder in 2016 met cliëntondersteuning
-> Q1 2015
hoe verder met programma AWBZ/Wmo
-> Q1 2015
vervoer vanaf 2016: betrekken bij Plan van Aanpak project M Jager
werkagenda Menzis: wordt door landelijke werkgroep verder in proces gezet,
op geleide daarvan regionaal

Regiosecretaris Hervorming langdurige zorg
• Opdrachtgever: VWS
• Opdracht:
– hervorming langdurig zorg een impuls geven op basis van
landelijke werkafspraken tussen VWS, VNG, ZN en diverse
koepels van zorg/welzijnsinstellingen voor de periode 2014 2016

• Output:
– samenwerkingsafspraken gemeenten – zorgverzekeraar
– informatiedeling en mogelijk afspraken tussen zorgverzekeraars,
zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties,
cliëntenorganisaties en beroepsorganisaties over:

Regiosecretaris Hervorming langdurige zorg
Scharnierpunten:
–
–
–
–
–
–

continuïteit van ondersteuning en zorg
herstructurering zorgvastgoed,
beperken fricties arbeidsmarkt
informatievoorziening
voorkomen van administratieve lasten
zorgvernieuwing

• Organisatie:
– regiosecretaris, inhoudelijke/secretariële ondersteuning
– voor afstemming met gemeenten geregeld dat bij AWBZ programmastructuur
kan worden aangesloten
– budget: 50.000, afkomstig van VWS/VNG
– looptijd: tot 1 april 2015

Regiosecretaris Hervorming langdurige zorg

• Actueel: maken plan van aanpak
– gesprekken met keyplayers over wat zin heeft, op
welke termijn, schaal en met wie
– 3D managers gemeenten dd 4 11 14

• In de planning:
– PvA gereed -> Q1 2015

Verder van belang in 2015
• Zicht op realiteit (aantallen, kosten, problemen en oplossingen)
- ook vitaliteit civil society, mantelzorg, resultaten sociale teams
• Transformatie gaande houden
- ook formuleren resultaten en monitoren
• Besturing en rolbepaling (naar rijk, aanbieders, verzekeraar, zorgkantoor,
cliënten)
- ook balans vinden tussen lokaal uitvoeren en gezamenlijke
bestuurlijke slagkracht houden
• Financiën
- integratie-uitkering sociaal domein en verdeelmodel Wmo
- nieuwe criteria Wlz

- groep met niet verzilverde intramurale indicatie en evt nieuwe
groepen/mensen tussen wal en schip
- afwentelingsrisico’s
- andere bekostigingssystematieken

